89(I)/1996
Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι)
Αρ. 3096, 1.11.96

Ν. 89(Ι)/96

Μετά τη, σύµφωνα µε το Άρθρο 140 του Συντάγµατος, Γνωµάτευση του Ανωτάτου
∆ικαστηρίου στην Αναφορά 3/96, ο περί Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Νόµος του 1996,
εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε
το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 89(Ι) του 1996
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Νόµος που προνοεί για τη διασφάλιση της ασφάλειας, υγείας και ευηµερίας των
προσώπων στην εργασία σ’ όλους τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας και
για την προστασία οποιωνδήποτε άλλων προσώπων έναντι των κινδύνων για την
ασφάλεια και υγεία σε σχέση µε τις δραστηριότητες προσώπων στην εργασία.
ΜΕΡΟΣ I
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
158(Ι) του 2001
25(Ι) του 2002
41(Ι) του 2003
99(Ι) του 2003
33(Ι) του 2011
170(Ι) του 2015
178(Ι) του 2015.

1. Ο Νόµος αυτός θα αναφέρεται ως οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Νόµοι του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015.

Ερµηνεία.

2.—(1) Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείµενο, οι
ακόλουθες λέξεις ή όροι θα έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτές:

2(γ) του 33(I) του
2011.

«ανάδοχος» σηµαίνει κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η µελέτη ή/και η
εκτέλεση ή/και η επίβλεψη της εκτέλεσης ενός έργου για λογαριασµό του κυρίου
του έργου·
"αντικείµενο για χρήση στην εργασία" περιλαµβάνει οποιαδήποτε εγκατάσταση ή
µέρος οποιασδήποτε εγκατάστασης που σχεδιάστηκε για χρήση ή λειτουργία
στην εργασία˙

2(γ) του 33(I) του
2011.

«αντιπρόσωπος ασφάλειας» σηµαίνει το πρόσωπο, µε ειδική αρµοδιότητα σε
θέµατα προστασίας των εργοδοτουµένων από τους κινδύνους στην εργασία, που
επιλέγεται, εκλέγεται ή ορίζεται, από τους άλλους συναδέλφους
εργοδοτούµενους του στον ίδιο εργοδότη, µε βάση το άρθρο 7·

2(γ) του 33(I) του
2011.

«Αρχιεπιθεωρητής» σηµαίνει πρόσωπο που διορίζεται ως Αρχιεπιθεωρητής
σύµφωνα µε το άρθρο 40·

2(α) του 33(Ι) του
2011.

«αυτοεργοδοτούµενο πρόσωπο» σηµαίνει πρόσωπο το οποίο εργάζεται για
κέρδος ή αµοιβή, αλλά δεν είναι εργοδοτούµενο πρόσωπο σε άλλο εργοδότη·
"γεωργία" έχει την έννοια που της αποδίδεται στο άρθρο 3 του περί Εργοστασίων
Νόµου Κεφ. 134 και γεωργικές εργασίες θα ερµηνεύονται ανάλογα˙

2(γ) του 33(I) του
2011.

«διευθύνων αξιωµατούχος» σε σχέση µε νοµικό πρόσωπο σηµαίνει οποιοδήποτε
διευθύνοντα σύµβουλο, πρόεδρο, διευθυντή, γραµµατέα, συνέταιρο ή άλλο
παρόµοιο αξιωµατούχο του νοµικού προσώπου ή οποιοδήποτε πρόσωπο που
φέρεται ότι ενεργεί υπό οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα ή ως σύµβουλος·
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2(α) του 33(Ι) του
2011.

«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 συσκευών·

2(γ) του 33(I) του
2011.

«εγκεκριµένο έντυπο» σηµαίνει έντυπο που εγκρίνεται και δηµοσιοποιείται µε
οποιοδήποτε τρόπο κρίνεται ικανοποιητικός από τον Αρχιεπιθεωρητή·

2(γ) του 33(I) του
2011.

«εγκεκριµένος» σηµαίνει εγγράφως εγκεκριµένος από τον Αρχιεπιθεωρητή·
"ειδοποίηση απαγόρευσης" σηµαίνει ειδοποίηση που εκδίδεται µε βάση το άρθρο
46˙
"ειδοποίηση βελτίωσης" σηµαίνει ειδοποίηση που εκδίδεται µε βάση το άρθρο
45˙

2(δ) του 33(Ι) του
2011
.
2(γ) του 33(Ι) του
2011.
19(I) του 2011.
33 του 1990
103(Ι) του 1991
25(Ι) του 1992
7(Ι) του 1995
14(Ι) του 1995
92(Ι) του 1997
85(Ι) του 2000
143(Ι) του 2000
17(Ι) του 2002
89(Ι) του 2002
91(Ι) του 2002
61(Ι) του 2003
55(Ι) του 2005
82(Ι) του 2006.

«εκπρόσωπος των εργοδοτουµένων» Καταργήθηκε µε το 2(δ) του 33(Ι) του 2011.

2(α) του 33(Ι) του
2011.
78(Ι) του 2010.

«εξαιρετικά εύφλεκτο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον
περί Χηµικών Ουσιών Νόµο του 2010, καθώς και από οποιουσδήποτε
Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή
αντικαθίστανται·

«ένοπλες δυνάµεις» σηµαίνει την Εθνική Φρουρά ή το Στρατό της ∆ηµοκρατίας
κατά την έννοια του περί Εθνικής Φρουράς Νόµου ή του περί Στρατού της
∆ηµοκρατίας Νόµου, αντίστοιχα·

"εξωτερικός εργάτης" σηµαίνει οποιοδήποτε εργοδοτούµενο πρόσωπο το οποίο
απασχολείται σε χώρο που δεν είναι κάτω από τον έλεγχο του εργοδότη˙
"εξορυκτικές βιοµηχανίες" περιλαµβάνουν µεταλλεία και λατοµεία˙
2(α) του 33(Ι) του
2011.

«Επιθεωρητής» σηµαίνει πρόσωπο που διορίζεται ως Επιθεωρητής σύµφωνα µε
το άρθρο 40·

2 του158(Ι) του
2001.

«Επικίνδυνες ουσίες» σηµαίνει ουσίες, µείγµατα ή παρασκευάσµατα που
ορίζονται ως επικίνδυνες ουσίες µε βάση κανονισµούς που εκδίδονται σύµφωνα
µε το άρθρο 38·

2(γ) του 33(Ι) του
2011.

«επιτροπή ασφάλειας» σηµαίνει την επιτροπή που συνίσταται µε βάση το άρθρο
8·
"επιχείρηση" περιλαµβάνει βιοµηχανικές ή άλλες δραστηριότητες, εµπόριο, ή
άλλα επιτηδεύµατα˙
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"έργα µηχανικών κατασκευών" έχουν την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 3 του
περί Εργοστασίων Νόµου Κεφ. 134˙
2(α) του 33(Ι) του
2011.

«εργασία» σηµαίνει 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:
Νοείται ότι –
(α) εργοδοτούµενο πρόσωπο βρίσκεται στην εργασία καθόλη τη διάρκεια της
απασχόλησης του ως εργοδοτούµενο πρόσωπο αλλά όχι άλλως πως,
(β) αυτοεργοδοτούµενο πρόσωπο βρίσκεται στην εργασία καθόλο το χρόνο που
αφιερώνει απασχολούµενο ως αυτοεργοδοτούµενο πρόσωπο,
(γ) εξωτερικός εργάτης βρίσκεται στην εργασία καθόλο το χρόνο που αφιερώνει
απασχολούµενος ως εξωτερικός εργάτης:
Νοείται περαιτέρω ότι οι όροι «εργασία», και «στην εργασία» θα ερµηνεύονται
ανάλογα·
"εργασίες λιµένων" έχουν την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 73 του περί
Εργοστασίων Νόµου Κεφ. 134.

2(α) του 33(Ι) του
2011.

«εργοδότης» σηµαίνει κάθε πρόσωπο που έχει την ευθύνη για το χώρο εργασίας,
το υποστατικό, την επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση, στο οποίο απασχολείται ή
απασχολήθηκε εργοδοτούµενος:
Νοείται ότι εργοδότης περιλαµβάνει και πρόσωπο που δεν έχει άλλα
εργοδοτούµενα πρόσωπα, αλλά διεξάγει οικονοµική δραστηριότητα ή διευθύνει
την επιχείρησή του µε σκοπό κερδοσκοπικό ή µη·

2(α) του 33(Ι) του
2011.
19(I) του 2011.
46(Ι) του 1996.

2(γ) του 33(Ι) του
2011.

«εργοδοτούµενος» σηµαίνει πρόσωπο που εργάζεται ή εργάστηκε µε σύµβαση
απασχόλησης µε σκοπό την εκτέλεση εργασίας ή ασκούµενο ή µαθητευόµενο
πρόσωπο και περιλαµβάνει πρόσωπο που εκπληρεί εναλλακτική κοινωνική
υπηρεσία, δυνάµει του περί Εθνικής Φρουράς Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή πρόσωπο που εκτελεί κοινοτική εργασία
κατόπιν διατάγµατος κηδεµονίας δυνάµει του περί Κηδεµονίας και Άλλων
Τρόπων Μεταχείρισης Αδικοπραγούντων Νόµου του 1996 καθώς και πρόσωπο
το οποίο ως τρόφιµος ιδρύµατος ή ως εθελοντής εκτελεί ή εκτελούσε εργασία
που του έχει ανατεθεί υπό τον έλεγχο και την καθοδήγηση εργοδότη, και ο όρος
«εργοδότηση» θα ερµηνεύεται ανάλογα·
«εργολάβος» σηµαίνει κάθε πρόσωπο που συµβάλλεται µε τον κύριο του έργου
και αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου ή τµήµατος αυτού·
"εργοστάσιο" έχει την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 2 του περί Εργοστασίων
Νόµου Κεφ. 134˙

2(γ) του 33(Ι) του
2011.

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2(α) του 33(Ι) του
2011.
78(I) του 2010.

«εύφλεκτο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Χηµικών
Ουσιών Νόµο, καθώς και από οποιουσδήποτε Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·
"καπνός" περιλαµβάνει αέριο ή ατµό˙

2(α) του 33(Ι) του

«κίνδυνος» σηµαίνει κίνδυνο για τη ζωή, την αρτιµέλεια ή την υγεία προσώπου·
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2011.

"κτίριο" περιλαµβάνει προσωρινό ή κινητό κτίριο˙
2(γ) του 33(Ι) του
2011.

«κύριος του έργου» σηµαίνει κάθε πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου
πραγµατοποιείται ένα έργο·
"λατοµείο" σηµαίνει εκσκαφή ή σύστηµα από εκσκαφές που έγιναν µε σκοπό, ή
σε σχέση µε, την εξαγωγή λατοµικών υλικών (είτε στη φυσική τους κατάσταση
είτε υπό µορφή διαλύµατος ή αιωρήµατος) ή προϊόντων λατοµικών υλικών και το
οποίο δεν είναι ούτε µεταλλείο ούτε πηγάδι ούτε γεώτρηση ούτε συνδυασµός
πηγαδιού και γεώτρησης˙

2(γ) του 33(Ι) του
2011.

«λειτουργός ασφάλειας» σηµαίνει το πρόσωπο το οποίο διορίζεται σύµφωνα µε
το άρθρο 10·
"µεταλλείο" σηµαίνει εκσκαφή ή σύστηµα από εκσκαφές που έγινε µε ή σε σχέση
µε την εξαγωγή ορυκτών, (είτε στη φυσική τους κατάσταση είτε υπό µορφή
διαλυµάτων ή αιωρηµάτων) ή ορυκτών προϊόντων µε µέσα που απαιτούν την
πλήρη ή µερική απασχόληση προσώπων υπογείως˙
"οικιακά υποστατικά" σηµαίνει υποστατικά που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά
για σκοπούς κατοίκησης (περιλαµβανοµένου οποιουδήποτε κήπου, αυλής, χώρου
στάθµευσης, βοηθητικού κτιρίου ή άλλων κτιρίων συνδεδεµένων µε τα
υποστατικά ή χώρους που δεν χρησιµοποιούνται από κοινού από τους ενοίκους
περισσοτέρων της µιας κατοικιών) και ο όρος "µη οικιακά υποστατικά" θα
ερµηνεύεται ανάλογα˙
"οικοδοµικές εργασίες" έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 3 του
περί Εργοστασίων Νόµου Κεφ. 134˙
"ουσία" σηµαίνει οποιαδήποτε φυσική ή τεχνητή ουσία ή µείγµα ουσιών είτε σε
στερεά ή υγρή µορφή ή σε µορφή αερίου ή ατµού, και περιλαµβάνει
µικροοργανισµούς˙

2(γ) του 33(Ι) του
2011.

«Παγκύπριο Συµβούλιο Ασφάλειας και Υγείας» σηµαίνει το Συµβούλιο που
εγκαθιδρύεται σύµφωνα µε το άρθρο 5·
"παράβαση" περιλαµβάνει, σε σχέση µε οποιαδήποτε διάταξη, την παράλειψη
συµµόρφωσης µε τη διάταξη αυτή και ο όρος "παραβαίνω" θα ερµηνεύεται
ανάλογα˙
"πηγή ανάφλεξης" περιλαµβάνει θερµές επιφάνειες, φως υψηλής εντάσεως,
σπινθήρες, και οποιαδήποτε άλλη πηγή που είναι ικανή να παράξει την
απαιτούµενη ενέργεια για την ανάφλεξη˙

2(α) του 33(Ι) του
2011.

«πολύ εύφλεκτο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί
Χηµικών Ουσιών Νόµο, καθώς και από οποιουσδήποτε Κανονισµούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

2(γ) του 33(Ι) του
2011.
1 του 1990
71 του 1991
211 του 1991
27(Ι) του 1994
83(Ι) του 1995
60(Ι) του 1996
109(Ι) του 1996
69(Ι) του 2000
156(Ι) του 2000
4(Ι) του 2001
94(Ι) του 2003

«Προϊστάµενος Τµήµατος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον
περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Νόµο·
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128(Ι) του 2003
183(Ι) του 2003
31(Ι) του 2004
218(Ι) του 2004
68(Ι) του 2005
79(Ι) του 2005
105(Ι) του 2005
96(Ι) του 2006
107(Ι) του 2008
137(Ι) του 2009.
2(α) του 25(Ι) του
2002.

«πρόληψη» είναι το σύνολο των διατάξεων ή µέτρων που λαµβάνονται ή
προβλέπονται καθ’ όλα τα στάδια των δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως µε
στόχο την αποφυγή ή τη µείωση των επαγγελµατικών κινδύνων.
"προµήθεια", όπου η αναφορά γίνεται για την προµήθεια αντικειµένων, σηµαίνει
την παραχώρηση επί δανείω ή την προµήθεια τους µέσω πώλησης, εκµίσθωσης,
ενοικίου ή ενοικιαγοράς είτε απευθείας είτε µέσω µεσιτεύοντος προσώπου˙

2(α) του 33(Ι) του
2011.

«πρόσωπο» σηµαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο και περιλαµβάνει
οποιαδήποτε οµάδα προσώπων, µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα·
"σύµβαση απασχόλησης" σηµαίνει σύµβαση είτε ρητή είτε εξυπηακουόµενη και,
εάν είναι ρητή, είτε προφορική είτε γραπτή και περιλαµβάνει σύµβαση
µαθητείας˙

2(γ) του 33(Ι) του
2011.

«Σύµβουλος Ιατρός Εργασίας» σηµαίνει τον ιατρό που διορίζεται από τον
Υπουργό, σύµφωνα µε το άρθρο 41·
"συντηρηµένος", σε σχέση µε εγκατάσταση, σηµαίνει διατηρηµένος ή
επιδιορθωµένος σε κατάσταση καλής και αποτελεσµατικής λειτουργίας, και ο
όρος "συντήρηση" έχει ανάλογη έννοια˙
"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˙
"υποστατικό" περιλαµβάνει:
(α) 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.
(β) οποιαδήποτε σκηνή ή κινητή κατασκευή και
(γ) οποιοδήποτε όχηµα ή σκάφος ή αεροσκάφος

2(β)(i) του 33(Ι)
του 2011.

(δ) 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·
"Υπουργός" σηµαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
περιλαµβάνει οποιοδήποτε λειτουργό του Υπουργείου του δεόντως
εξουσιοδοτηµένο από τον Υπουργό˙
"χρήση στην εργασία", προκειµένου περί επιβλαβών για την υγεία ουσιών,
σηµαίνει οποιαδήποτε δραστηριότητα στην εργασία η οποία εκθέτει πρόσωπα σε

Copyright © Leginet Ltd 2002-2015. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 5 of 34

89(I)/1996
επιβλαβείς ουσίες και περιλαµβάνει:
(α) την παραγωγή ή την παρασκευή,
(β) το χειρισµό,
(γ) την αποθήκευση,
(δ) τη µεταφορά,
(ε) την επεξεργασία, ή την απόρριψη επιβλαβών για την υγεία ουσιών,
(στ) την έκλυση επιβλαβών για την υγεία ουσιών που προέρχονται από
δραστηριότητες στην εργασία, καθώς και
2(β)(ii) του 33(Ι)
του 2011.

(ζ) την συντήρηση, επιδιόρθωση και καθαρισµό εξοπλισµού και δοχείων ή
σωλήνων που περιείχαν επιβλαβείς για την υγεία ουσίες˙
και ο όρος "χρησιµοποιώ στην εργασία", προκειµένου για επιβλαβείς για την
υγεία ουσίες, έχει ανάλογη έννοια˙

2(α) του 33(Ι) του
2011.

«χώρος εργασίας» περιλαµβάνει οποιοδήποτε χώρο εναέριο, επίγειο, υπόγειο,
επιθαλάσσιο, υποθαλάσσιο στον οποίο ευρίσκονται ή είναι δυνατό να
ευρίσκονται σε οποιοδήποτε χρόνο πρόσωπα στην εργασία»·

2(ε) του 33(Ι) του
2011.

(2) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόµο περιλαµβάνει αναφορές στον
παρόντα Νόµο και στους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος
Νόµου.

3 του 25(Ι) του
2002.
Αντικειµενικός
σκοπός.

2Α.—(1) Ο παρών Νόµος έχει ως αντικειµενικό σκοπό την εφαρµογή µέτρων για
την προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας των προσώπων στην εργασία καθώς
και άλλων προσώπων που µπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες στην
εργασία.

2 του 178(Ι) του
2015.
3(α) του 33(Ι) του
2011.

(2) Για το σκοπό αυτό ο Νόµος περιέχει γενικές αρχές σχετικά µε την πρόληψη
των επαγγελµατικών κινδύνων, την προστασία της ασφάλειας και της υγείας, την
εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχηµάτων και των
επαγγελµατικών ασθενειών, την πρόληψη σοβαρών ατυχηµάτων και τον
περιορισµό των συνεπειών τέτοιων ατυχηµάτων, την ενηµέρωση, τη
διαβούλευση, την ισόρροπη συµµετοχή σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντα
Νόµου, την κατάρτιση ή εκπαίδευση των εργοδοτουµένων και των
αντιπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρµογή των γενικών
αυτών αρχών.

3(βσ) του 33(Ι)
του 2011.

(3) Ο παρών Νόµος έχει επίσης ως αντικειµενικό σκοπό τον καθορισµό και την
εφαρµογή µέτρων για τη βελτίωση και την προαγωγή της ασφάλειας και υγείας
σε οικιακά υποστατικά και εγκαταστάσεις.

Εφαρµογή των
διατάξεων του
νόµου.
4(α) του 33(Ι) του
2011.

3.— (1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (6), ο Νόµος αυτός
εφαρµόζεται:
(α) σε χώρους εργασίας, υποστατικά, επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις και σε όλους
τους δηµόσιους ή ιδιωτικούς τοµείς δραστηριοτήτων, όπως βιοµηχανικές,
γεωργικές, εµπορικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές δραστηριότητες,
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αναψυχής·
(β) σε εγκαταστάσεις ανελκυστήρων και σε εγκαταστάσεις δοχείων πίεσης· και
(γ) σε οικιακά υποστατικά και οικιακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη
∆ηµοκρατία.
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(2) Ο Νόµος αυτός εφαρµόζεται και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπου
διεξάγεται επιχείρηση ή άλλη δραστηριότητα για σκοπούς κέρδους.
(3) Τηρουµένων των διατάξεων τoυ εδαφίου —(1) του παρόντος άρθρου, ο
Νόµος αυτός εφαρµόζεται οπουδήποτε εκτελείται εργασία από ή εκ µέρους της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
4(α) του 33(Ι) του
2011.

(4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 του Συντάγµατος, ο Νόµος
αυτός εφαρµόζεται στις περιπτώσεις όπου πρόσωπο εργοδοτείται ως οικιακός
βοηθός σε ιδιωτικό νοικοκυριό.

4(γ) του 25(Ι) του
2002.

(5) Εξαιρουµένων των εργασιών λιµένων και οποιωνδήποτε εργασίων σ’
αλιευτικά σκαφη, o Νόµος αυτός δεν εφαρµόζεται σε σχέση µε πρόσωπα στην
εργασία που απασχολούνται σε ποντοπόρα πλοία.

4(α) του 33(Ι) του
2011.

(6) Ο Νόµος αυτός δεν εφαρµόζεται όταν δεν το επιτρέπουν εγγενείς
ιδιαιτερότητες ορισµένων δραστηριοτήτων του δηµοσίου τοµέα, όπως
δραστηριότητες στις ένοπλες δυνάµεις, στην αστυνοµία, ή ορισµένες
δραστηριότητες στις υπηρεσίες πολιτικής άµυνας׃
Νοείται ότι, στην περίπτωση αυτή πρέπει να διασφαλίζεται από την καθ’ ύλην
αρµόδια αρχή, όσο αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η υγεία των
εργοδοτουµένων στις πιο πάνω δραστηριότητες, ή και των τρίτων προσώπων που
µπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες αυτές, έχοντας υπόψη τους
στόχους και τον αντικειµενικό σκοπό του παρόντος Νόµου.

4(β) του 33(Ι) του
2011.

(7) Η εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου που επιβάλλουν υποχρεώσεις σε
διάφορα πρόσωπα, όπως οι εργοδότες, οι αυτοεργοδοτούµενοι, οι κύριοι των
έργων, ήτοι ιδιοκτήτες υποστατικών ή εγκαταστάσεων, για την προστασία άλλων
προσώπων που µπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες ή παραλείψεις
των προσώπων αυτών, ισχύει εφόσον επηρεάζεται άµεσα η ζωή, η αρτιµέλεια ή η
υγεία των άλλων προσώπων׃
Νοείται ότι, ο Νόµος αυτός δεν υποκαθιστά άλλους εξειδικευµένους νόµους που
ρυθµίζουν θέµατα δηµόσιας ασφάλειας ή και δηµόσιας υγείας.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
5 του 33(Ι) του 2011.
Οργάνωση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Ερµηνεία.
Παγκύπριο
Συµβούλιο
Ασφάλειας και
Υγείας.
7(α) του 33(Ι) του
2011.
7(α) του 33(Ι) του
2011.

4. καταργήθηκε µε το 6 του 33(Ι) του 2011.
5.— (1) Ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να συνιστά Παγκύπριο Συµβούλιο
Ασφάλειας και Υγείας.

(2) Το Συµβούλιο που συνίσταται δυνάµει του εδαφίου (1) τελεί υπό την
προεδρία του Αρχιεπιθεωρητή και τα µέλη του καθώς και η περίοδος θητείας
τους ορίζονται από τον Αρχιεπιθεωρητή:
Νοείται ότι, ο Αρχιεπιθεωρητής έχει την εξουσία να διορίσει στο Συµβούλιο
άλλο µέλος, για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, προς αντικατάσταση
οποιουδήποτε µέλους του Συµβουλίου το οποίο παραιτείται από τη θέση του πριν
τη λήξη της θητείας του.
(3) Το Συµβούλιο έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
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(α) Να συµβουλεύει τov Υπουργό για ζητήµατα προλήψεως ατυχηµάτων.
(β) Να αναπτύσσει, διαδίδει και διατηρεί τις δραστηριότητες οι οποίες θα
επηρεάσουν ή θα δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση των
συνθηκών ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων και γενικότερα του κοινού.
(γ) Να υποβάλλει στον Υπουργό προτάσεις ή εισηγήσεις για τα µέτρα που πρέπει
να λαµβάνονται και τις καλύτερες και αποτελεσµατικότερες µεθόδους εργασίας
που πρέπει να ακολουθούνται προς το σκοπό εξασφάλισης της επαγγελµατικής
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων.
(δ) Να συµβουλεύει τον Υπουργό αναφορικά µε τη σύνταξη ή αναθεώρηση
Κανονισµών υπό το φως της γνώσης και πείρας που αποκτήθηκε από τη µελέτη
των τοπικών συνθηκών, των διεθνών εξελίξεων και της τεχνολογικής προόδου.
Επίσηµη
Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας,
Παράρτηµα
Πρώτο —(1):
20.5.88.

(4) Καταργήθηκε µε το 7(β) του 33(Ι) του 2011.

Εφαρµογή των
άρθρων
6 έως 12.

6.— Καταργήθηκε µε το 8 του 33(Ι) του 2011.

Αντιπρόσωπος
Ασφάλειας.
9(α) του 33(Ι) του
2011.

7.— (1) Σε κάθε χώρο εργασίας, υποστατικό, εγκατάσταση ή επιχείρηση όπου
εργοδοτούνται από τον ίδιο εργοδότη, περισσότερα από δύο πρόσωπα, εκλέγεται
ή ορίζεται από τα εν λόγω πρόσωπα αντιπρόσωπος ασφάλειας.

9(β) του 33(Ι) του
2011.

(2) Ο αντιπρόσωπος ασφάλειας εκλέγεται, επιλέγεται ή ορίζεται πλειοψηφικά
από τους εργοδοτούµενους του ίδιου εργοδότη, µετά από διαβούλευση µεταξύ
τους.

9(γ) του 33(Ι) του
2011.

(3) Ο αντιπρόσωπος ασφάλειας εκπροσωπεί τους εργοδοτούµενους συνάδελφους
του όσον αφορά τα θέµατα προστασίας από τους κινδύνους στην εργασία.

Επιτροπές
Ασφάλειας.
10(α)(β) του 33(Ι)
του 2011.

8.— Σε κάθε χώρο εργασίας, εγκατάσταση, υποστατικό ή επιχείρηση, που׃
(α) βρίσκεται σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή και
(β) όπου εργοδοτείται από τον ίδιο εργοδότη ένας ελάχιστος αριθµός προσώπων
που καθορίζεται µε Κανονισµούς που εκδίδονται µε βάση τον παρόντα Νόµο,
πρέπει να συνιστάται από τον εν λόγω εργοδότη επιτροπή ασφάλειας της οποίας
ο ρόλος είναι συµβουλευτικός:
Νοείται ότι οι επιτροπές ασφάλειας που υφίσταντο και λειτουργούσαν µέχρι την
έκδοση του παρόντος Νόµου, θεωρούνται ότι λειτουργούν µε βάση τον παρόντα
Νόµο.

Επιτροπές
Ασφάλειας σε
καθορισµένες
εγκαταστάσεις
στις οποίες
εργοδοτούνται
πρόσωπα από
άλλο εργοδότη.
12 του 33(Ι) του
2011.

9. Καταργήθηκε µε το 11 του 33(Ι) του 2011.

10.— (1) Κάθε εργοδότης ο οποίος εργοδοτεί, κατά µέσο όρο στη διάρκεια κάθε
χρόνου, περισσότερα από διακόσια πρόσωπα, πρέπει να διορίζει λειτουργό
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Λειτουργός
Ασφάλειας.

ασφάλειας, ο οποίος θα ασχολείται, αποκλειστικά και επί πλήρους απασχόλησης,
µε τα θέµατα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
(2) Ο λειτουργός
Αρχιεπιθεωρητή.

ασφάλειας

πρέπει

να

τυγχάνει

της

έγκρισης

του

(3) Ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι ο λειτουργός ασφάλειας κατέχει
επαρκείς γνώσεις και πείρα ώστε׃
(α) να είναι ικανός να ελέγχει και διαχειρίζεται κάθε ζήτηµα που αφορά:
(i) στην ασφάλεια και υγεία των προσώπων στην εργασία·
(ii) στους χώρους, στις εγκαταστάσεις ή στα υποστατικά όπου διεξάγονται οι
δραστηριότητες του εργοδότη του,
(β) να διενεργεί επιθεωρήσεις, και
(γ) να ετοιµάζει εκθέσεις, να υποβάλλει συστάσεις, να διοργανώνει µαθήµατα και
να εκπαιδεύει τα πρόσωπα στην εργασία για θέµατα επαγγελµατικής ασφάλειας
και υγείας.
Συνένωση δύο ή
περισσοτέρων
καθορισµένων
εγκαταστάσεων.

11. Καταργήθηκε µε το 13 του 33(Ι) του 2011.

Κανονισµοί για
Αντιπροσώπους,
λειτουργούς και
Επιτροπές
Ασφάλειας.

12. Καταργήθηκε µε το 13 του 33(Ι) του 2011.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Γενικές
υποχρεώσεις
εργοδοτών.
5(α) του 25(Ι) του
2002.

13.—(1) Κάθε εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια, υγεία και
ευηµερία στην εργασία όλων των εργοδοτουµένων του:
Νοείται ότι ο εργοδότης απαλλάσσεται από την ευθύνη για συµβάντα οφειλόµενα
σε ξένες προς αυτόν, ανώµαλες και απρόβλεπτες συνθήκες, ή σε έκτακτα
γεγονότα, οι συνέπειες των οποίων δε θα µπορούσαν να έχουν αποφευχθεί
παρόλη την επιδειχθείσα επιµέλεια.
(2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας των υποχρεώσεων του, που αναφέρονται
στο εδάφιο —(1), οι υποχρεώσεις κάθε εργοδότη επεκτείνονται ώστε να
περιλαµβάνουν τα ακόλουθα —

5(β) του 25(Ι) του
2002.

(α) την παροχή και διατήρηση εγκαταστάσεων, συστηµάτων και µεθόδων
εργασίας τα οποία να είναι ασφαλή και χωρίς κινδύνους για την υγεία,
(β) τις διευθετήσεις που διασφαλίζουν, την ασφάλεια και την απουσία κινδύνων
για την υγεία σε σχέση µε την χρήση, χειρισµό, αποθήκευση και µεταφορά
αντικειµένων και ουσιών,
(γ) την παροχή, τέτοιων πληροφοριών, οδηγιών, εκπαίδευσης και επιτήρησης για
την διασφάλιση, της ασφάλειας και υγείας των εργοδοτουµένων του,

5(γ) του 25(Ι) του
2002.

(δ) την παροχή και τη διατήρηση οποιωνδήποτε χώρων εργασίας που είναι κάτω
από τoν έλεγχο τoυ, συµπεριλαµβανοµένων και των µέσων προσπέλασης και
εξόδου, σε κατάσταση που να είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για την υγεία,
(ε) την παροχή και διατήρηση περιβάλλοντος εργασίας για τους εργοδοτουµένους
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του, το οποίο είναι ασφαλές, χωρίς κινδύνους για την υγεία και επαρκές όσον
αφορά τις διευκολύνσεις και διευθετήσεις για την ευηµερία τους στην εργασία.
5(δ) του 25(Ι) του
2002.

(στ)(i) τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την προστασία της ασφάλειας και της
υγείας των εργοδοτουµένων του, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων
πρόληψης των επαγγελµατικών κινδύνων, ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και
κατάρτησης, καθώς και της δηµιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της
παροχής των αναγκαίων µέσων·
(ii) την επίβλεψη της ορθής εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας, υγείας και
ευηµερίας των εργοδοτουµένων του ή και άλλων προσώπων που µπορεί να
επηρεάζονται από τις δραστηριότητές του ή από τον τρόπο που διευθύνει την
επιχείρησή του·
(iii) την προσαρµογή των µέτρων αυτών ανάλογα µε τις µεταβολές των
περιστάσεων και την επιδίωξη της βελτίωσης των υφιστάµενων καταστάσεων·

14(α) του 33(Ι)
του 2011.

(ζ) την παροχή στους αντιπροσώπους ασφάλειας επαρκούς απαλλαγής από την
εργασία χωρίς µισθολογική απώλεια, καθώς και των αναγκαίων µέσων
προκειµένου να µπορούν να εκπληρώσουν να καθήκοντα και τις υποχρεώσεις
τους, που απορρέουν από τον παρόντα Νόµο.

5(ε) του 25(Ι) του
2002.

(3) Ο εργοδότης εφαρµόζει τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα Νόµο και
τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει αυτού ακολουθώντας τις πιο κάτω
γενικές αρχές πρόληψης:
(α) αποφυγή των κινδύνων
(β) εκτίµηση των κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν
(γ) καταπολέµηση των κινδύνων στην πηγή τους

5(στ) του 25(Ι)
του 2002.

(δ) προσαρµογή της εργασίας στον άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά τη
διαµόρφωση των θέσεων εργασίας καθώς και την επιλογή των εξοπλισµών
εργασίας και των µεθόδων εργασίας και παραγωγής προκειµένου ιδίως να
µετριασθεί η µονότονη και ρυθµικά επαναλαµβανόµενη εργασία και να µειωθούν
οι επιπτώσεις της στην υγεία.
(ε) παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας
(στ) αντικατάσταση του επικίνδυνου από το µη επικίνδυνο ή το λιγότερο
επικίνδυνο

14(β) του 33(Ι)
του 2011.

(ζ) Ανάπτυξη µιας ενιαίας και συνολικής πολιτικής πρόληψης, η οποία να
καλύπτει την τεχνολογία, την οργάνωση της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, τις
σχέσεις µεταξύ των κοινωνικών εταίρων και την επίδραση των παραγόντων που
συνδέονται µε το εργασιακό περιβάλλον,
(η) προτεραιότητα στη λήψη µέτρων οµαδικής προστασίας σε σχέση µε τα µέτρα
ατοµικής προστασίας

5(ζ) του 25(Ι) του
2002.

(θ) παροχή των κατάλληλων οδηγιών στα πρόσωπα στην εργασία.
(4) Κάθε εργοδότης πρέπει να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε ο εξοπλισµός
εργασίας, οι µηχανές, τα µηχανήµατα, οι συσκευές, και τα εργαλεία που τίθενται
στη διάθεση των προσώπων στην εργασία, να είναι, κατάλληλα για την προς
εκτέλεση εργασία ή κατάλληλα προσαρµοσµένα προς το σκοπό αυτό, έτσι ώστε
να διασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία των προσώπων στην εργασία, κατά την
χρησιµοποίηση τους.
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(5) Κάθε εργοδότης πρέπει να διευθύνει την επιχείρησή του ή διεξάγει τις
δραστηριότητες του µε τέτοιο τρόπο και πρέπει να παρέχει τέτοιες πληροφορίες
ώστε να διασφαλίζει, καθόσον είναι ευλόγως εφικτό ότι, πρόσωπα που δεν
εργοδοτούνται από αυτόν, αλλά που µπορεί να επηρεαστούν από τις
δραστηριότητες της επιχείρησης του δεν θα εκτίθενται σε κίνδυνο.
5(η) του 25(Ι) του
2002.

(6) ∆ιαγράφηκε.
(7) Κανένας εργοδότης δεν πρέπει να επιβάλλει ή να εισπράττει ή να επιτρέπει να
επιβάλλονται ή να εισπράττονται από τους εργοδοτουµένους του οποιαδήποτε
τέλη σε σχέση µε οτιδήποτε γίνεται ή παρέχεται για συµµόρφωση προς το Νόµο
αυτό.

5(θ) του 25(Ι) του
2002.

(8) Στο άρθρο αυτό, η υποχρέωση κάθε εργοδότη να διασφαλίζει την υγεία στην
εργασία όλων των εργοδοτουµένων του περιλαµβάνει και την υποχρέωση να
προστατεύει τη λειτουργία αναπαραγωγής των εργοδοτουµένων προσώπων και
την υποχρέωση να προστατεύει τις εργοδοτούµενες γυναίκες κατά τη διάρκεια
της εγκυµοσύνης τους από κινδύνους για το έµβρυο και για επαρκή χρόνο µετά
τον τοκετό από κινδύνους για τις ίδιες ή το νεογέννητο κατά την περίοδο του
θηλασµού.

5(ι) του 25(Ι) του
2002.
5(ια) του 25(Ι)
του 2002.

(9) ∆ιαγράφηκε.

14(γ) του 33(Ι)
του 2011.

(10) Κάθε εργοδότης πρέπει να διαβουλεύεται µε τους εργοδοτουµένους του ή
τους αντιπροσώπους ασφάλειας για τη δηµιουργία και διατήρηση διευθετήσεων
για αποτελεσµατική συνεργασία στην προαγωγή και εφαρµογή µέτρων ώστε να
διασφαλίζεται η ασφάλεια, υγεία και ευηµερία των εργοδοτουµένων.

14(δ) του 33(Ι)
του 2011.

(11) Κάθε εργοδότης πρέπει να διαβουλεύεται µε τους εργοδοτουµένους του ή µε
τους αντιπροσώπους ασφάλειας πάνω σε θέµατα που άπτονται της ασφάλειας και
της υγείας στην εργασία.

5(ια) του 25(Ι)
του 2002.

(12) Οι υποχρεώσεις των εργοδοτουµένων στον τοµέα της ασφάλειας και της
υγείας στην εργασία δε θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη.
(13) Ο εργοδότης, όταν αναθέτει καθήκοντα σ’ έναν εργοδοτούµενο του, να
λαµβάνει υπόψη τις ικανότητες του εν λόγω εργοδοτουµένου σε θέµατα
ασφάλειας και υγείας.

14(ε) του 33(Ι)
του 2011.

(14) Ο εργοδότης να µεριµνά ώστε ο προγραµµατισµός και η εισαγωγή νέων
τεχνολογιών να αποτελούν αντικείµενο διαβούλευσης µε τους εργοδοτουµένους
ή/και τους αντιπροσώπους ασφάλειας, όσον αφορά τις συνέπειες για την
ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουµένων που συνδέονται µε την επιλογή των
εξοπλισµών και τη ρύθµιση των συνθηκών εργασίας καθώς και την επίδραση των
παραγόντων του περιβάλλοντος στην εργασία.

14(στ) του 33(Ι)
του 2011.

(15) Ο εργοδότης όταν πρόκειται να αναθέσει εργασία σ’ έναν εργοδοτούµενο
του, πρέπει να βεβαιώνεται ότι, το πρόσωπο αυτό έχει επαρκείς γνώσεις και πείρα
σε σχέση µε την εργασία που πρόκειται να εκτελέσει ώστε να δύναται να
εκτελέσει την εργασία αυτή χωρίς κίνδυνο για τον ίδιο ή για τα άλλα πρόσωπα.

14(στ) του 33(Ι)
του 2011.

(16) Στην περίπτωση που εργοδότης
(α)

επιτρέπει σε άλλο εργοδότη ή σε άλλο αυτοεργοδοτούµενο
πρόσωπο να διεξάγει εργασίες στο υποστατικό, στην
επιχείρηση, ή στην εγκατάστασή του, ή
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(β)

αναθέτει τη διεξαγωγή µέρους των εργασιών του σε άλλο
εργοδότη ή σε άλλο αυτοεργοδοτούµενο πρόσωπο,

τότε ο εργοδότης αυτός πρέπει, καθόσον είναι εύλογα εφικτό, πριν τη διεξαγωγή
ή την ανάθεση τέτοιας εργασίας να׃
(i) βεβαιώνεται ότι ο άλλος εργοδότης ή το άλλο
αυτοεργοδοτούµενο πρόσωπο, ανάλογα µε την περίπτωση, θα
είναι σε θέση να εφαρµόσει, ή να διατηρήσει τουλάχιστον τα
ίδια επίπεδα ασφάλειας και υγείας στην εργασία που ισχύουν
στο υποστατικό, στην επιχείρηση ή στην εγκατάστασή του·
(ii) διασφαλίζει ότι ο άλλος εργοδότης ή το άλλο
αυτοεργοδοτούµενο πρόσωπο διαθέτει, ανάλογα µε την
περίπτωση, κατάλληλο σύστηµα ασφάλειας ή διαχείρισης των
κινδύνων, καθώς και κατάλληλες και επαρκείς γραπτές
εκτιµήσεις κινδύνου·
(iii) βεβαιώνεται ότι ο άλλος εργοδότης ή το άλλο
αυτοεργοδοτούµενο πρόσωπο, ανάλογα µε την περίπτωση,
διαθέτει τις επαρκείς γνώσεις και την πείρα, καθώς και τα
αναγκαία έγγραφα, άδειες ή πιστοποιητικά για τη διεξαγωγή
της εργασίας.
14(στ) του 33(Ι)
του 2011.

(17) Κάθε εργοδότης έχει υποχρέωση να διαβιβάζει, όταν του ζητηθεί, στον
Επιθεωρητή ή σ’ οποιαδήποτε αρµόδια αρχή, που εκδίδει άδεια λειτουργίας
υποστατικού, επιχείρησης ή εγκατάστασης, πολεοδοµική άδεια ή άδεια
οικοδοµής, κατάλληλα συµπληρωµένο εγκεκριµένο έντυπο στο οποίο να
βεβαιώνει υπεύθυνα ότι διαθέτει τα πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που
προβλέπονται στον παρόντα Νόµο.

14(στ) του 33(Ι)
του 2011.

(18) Κάθε εργοδότης πρέπει κατάλληλα, επαρκώς και συστηµατικά να
οργανώνει, διευθύνει και ελέγχει την επιχείρηση ή τις δραστηριότητές του µε
τέτοιο τρόπο ή και µέσα ώστε να διασφαλίζει την προστασία από τους κινδύνους
οποιωνδήποτε προσώπων στην εργασία και άλλων προσώπων που µπορεί να
επηρεαστούν από τις δραστηριότητές του.

Υποχρεώσεις
αυτοεργοδοτουµένων προσώπων.

14.—(1) Κάθε αυτοεργοδοτούµενο πρόσωπο πρέπει να διευθύνει την επιχείρηση
και να διεξάγει τις εργασίες του µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει, καθόσον
είναι ευλόγως εφικτό, ότι το ίδιο και άλλα πρόσωπα που δυνατό να επηρεαστούν,
δεν θα εκτίθενται σε κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία τους.
(2) Κάθε αυτοεργοδοτούµενο πρόσωπο πρέπει να παρέχει σε πρόσωπα, που είναι
δυνατό να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες του, τέτοιες πληροφορίες που
αφορούν τον τρόπο που διεξάγει την επιχείρηση ή την εργασία του, ώστε να
διασφαλίζει, καθόσον είναι ευλόγως εφικτό, ότι τα πρόσωπα αυτά δεν θα
εκτίθενται σε κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία τους.

15 του 33(Ι) του
2011.

(3) Κάθε αυτοεργοδοτούµενο πρόσωπο έχει υποχρέωση να διαβιβάζει, όταν του
ζητηθεί, στον Επιθεωρητή ή σ’ οποιαδήποτε αρµόδια αρχή, που εκδίδει άδεια
λειτουργίας υποστατικού, επιχείρησης ή εγκατάστασης, πολεοδοµική άδεια ή
άδεια οικοδοµής, κατάλληλα συµπληρωµένο εγκεκριµένο έντυπο στο οποίο να
βεβαιώνει υπεύθυνα ότι διαθέτει τα πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που
προβλέπονται στον παρόντα Νόµο.

Υποχρεώσεις
εργοδοτουµένων.

15.—(1) Κάθε εργοδοτούµενο πρόσωπο εφόσον ευρίσκεται στην εργασία, πρέπει
να:
(α) Λαµβάνει εύλογη φροντίδα για την ασφάλεια και υγεία του καθώς και των
άλλων προσώπων που µπορεί να επηρεάζονται από πράξεις ή παραλείψεις του
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όταν βρίσκεται στην εργασία.
(β) συνεργάζεται µε τον εργοδότη στην εκτέλεση κάθε καθήκοντος ή
υποχρέωσης που επιβάλλεται σ'αυτόν σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο.
(γ) χρησιµοποιεί τον προστατευτικό εξοπλισµό ή ιµατισµό που παρέχεται από τον
εργοδότη σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(2) Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει εσκεµµένα ή απερίσκεπτα να κάνει κακή χρήση
ή να επεµβαίνει αυθαίρετα σε οτιδήποτε που παρέχεται για την ασφάλεια, υγεία
και ευηµερία του ιδίου ή άλλων προσώπων στην εργασία.
7 του 25(Ι) του
2002.
Υποχρεώσεις
προσώπων έναντι
άλλων προσώπων
που δεν είναι
εργοδοτούµενα
τους.

(3) ∆ιαγράφηκε.
16.—(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο, έχει οποιουδήποτε βαθµού έλεγχο πάνω σε µη
οικιακά υποστατικά που διατίθενται ως χώροι εργασίας σε µη εργοδοτούµενα τoυ
πρόσωπα ή πάνω σε µέσα προσπέλασης προς, ή εξόδου από τα υποστατικά αυτά,
ή έχει τον έλεγχο πάνω σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις ή ουσίες που βρίσκονται
στα υποστατικά αυτά, πρέπει να παίρνει τέτοια µέτρα ώστε να διασφαλίζει,
καθόσον τούτο είναι ευλόγως εφικτό, ότι τα υποστατικά, όλα τα µέσα
προσπέλασης και εξόδου, καθώς και οποιαδήποτε εγκατάσταση ή ουσία που
βρίσκεται ή, ανάλογα µε την περίπτωση, διατίθεται για χρήση στα υποστατικά,
είναι ασφαλή και χωρίς κινδύνους για την υγεία.
(2) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο, δυνάµει σύµβασης ή µίσθωσης,
έχει οποιουδήποτε βαθµού υποχρέωση που σχετίζεται µε—
(α) την συντήρηση µετατροπή ή επιδιόρθωση οποιωνδήποτε υποστατικών τα
οποία αναφέρονται στο εδάφιο (1) ή οποιωνδήποτε µέσων προσπέλασης ή εξόδου
από αυτά ή,
(β) την ασφάλεια ή την προστασία έναντι κινδύνων για την υγεία που
δηµιουργούνται από εγκαταστάσεις ή ουσίες που βρίσκονται σε τέτοια
υποστατικά,
το πρόσωπο αυτό θα θεωρείται, ότι είναι το πρόσωπο το οποίο έχει τις
υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και τον έλεγχο εκείνων των
υποστατικών, των µέσων προσπέλασης ή εξόδου, των εγκαταστάσεων και των
ουσιών που σχετίζονται µε τις υποχρεώσεις του στις παραγράφους (α) και (β).

Υποχρεώσεις
σχεδιαστών,
κατασκευαστών,
εισαγωγέων και
άλλων.
16(α) του 33(Ι)
του 2011.

17.— (1) Κάθε πρόσωπο που σχεδιάζει, κατασκευάζει, εισάγει, προµηθεύει,
εκµισθώνει ή εκθέτει οποιαδήποτε εγκατάσταση ή οποιοδήποτε αντικείµενο για
χρήση στην εργασία για σκοπούς κέρδους οφείλει να(α) διασφαλίζει ότι το αντικείµενο ή/και η εγκατάσταση έχουν σχεδιαστεί και
κατασκευαστεί έτσι ώστε να είναι ασφαλή και χωρίς κινδύνους για οποιοδήποτε
πρόσωπο, όταν αυτά εγκαθίστανται, ρυθµίζονται, χρησιµοποιούνται,
καθαρίζονται ή υφίστανται συντήρηση από οποιοδήποτε πρόσωπο·
(β) διεξάγει ή διευθετεί για τη διεξαγωγή τέτοιων δοκιµών ή εξετάσεων που
µπορεί να είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
επιβάλλονται στο πρόσωπο αυτό από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του
παρόντος εδαφίου·
(γ) λαµβάνει τέτοια µέτρα, ώστε να διασφαλίζει ότι έχουν παρασχεθεί επαρκείς
πληροφορίες στα πρόσωπα στα οποία προµήθευσε το αντικείµενο ή την
εγκατάσταση, σχετικά µε τη χρήση για την οποία σχεδιάστηκαν ή δοκιµάστηκαν
και σχετικά µε οποιεσδήποτε συνθήκες που διασφαλίζουν ότι θα είναι ασφαλή
και χωρίς κινδύνους σ’ όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
(α), καθώς και στις περιπτώσεις που το αντικείµενο ή η εγκατάσταση

Copyright © Leginet Ltd 2002-2015. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 13 of 34

89(I)/1996
αποσυναρµολογούνται, διαλύονται ή απορρίπτονται ως άχρηστα·
(δ) παίρνει τέτοια µέτρα, ώστε να διασφαλίζει, καθόσον είναι ευλόγως εφικτό, ότι
στα πρόσωπα στα οποία προµήθευσε το αντικείµενο ή την εγκατάσταση
παρέχονται όλες οι αναθεωρήσεις των πληροφοριών που παρασχέθηκαν σ΄ αυτά
µε βάση την παράγραφο (γ), για να καταστεί γνωστό οτιδήποτε δηµιουργεί
σοβαρό κίνδυνο.
16(β) του 33(Ι)
του 2011.

(2) Κάθε πρόσωπο που συναρµολογεί, µετατρέπει, ή εγκαθιστά οποιοδήποτε
αντικείµενο ή οποιαδήποτε εγκατάσταση πρέπει να διασφαλίζει ότι το
αντικείµενο ή η εγκατάσταση, µε τον τρόπο που συναρµολογήθηκε,
µετατράπηκε, ή εγκαταστάθηκε δε δηµιουργεί κίνδυνο, όταν χρησιµοποιείται,
ρυθµίζεται, καθαρίζεται ή συντηρείται.
(3) Κάθε πρόσωπο που παράγει, παρασκευάζει, εισάγει ή προµηθεύει
οποιαδήποτε ουσία πρέπει να—

8(γ) του 25(Ι) του
2002.

(α) διασφαλίζει ότι η ουσία είναι ασφαλής και χωρίς κίνδυνο για την υγεία όταν
χρησιµοποιείται, υφίσταται χειρισµό ή επεξεργασία, αποθηκεύεται ή µεταφέρεται
από πρόσωπο στην εργασία.
(β) διεξάγει ή διευθετεί για την διεξαγωγή τέτοιων δοκιµών και εξετάσεων που
µπορεί να είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
επιβάλλονται σ’ αυτό από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του παρόντος
εδαφίου,
(γ) παίρνει τέτοια µέτρα, ώστε να διασφαλίζει ότι έχουν παρασχεθεί επαρκείς
πληροφορίες στα πρόσωπα στα οποία προµήθευσε τις ουσίες σχετικά µε
οποιουσδήποτε κινδύνους που δηµιουργούνται λόγω των ιδιοτήτων των ουσιών,
σχετικά µε τα αποτελέσµατα δοκιµών που έγιναν για τις ουσίες ή σε σχέση µε
αυτές, και σχετικά µε τις συνθήκες που είναι αναγκαίες για να διασφαλίζεται ότι
οι ουσίες είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για την υγεία σ’ όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου καθώς
και όταν οι ουσίες απορρίπτονται στο περιβάλλον, και
(δ) παίρνει τέτοια µέτρα, ώστε να διασφαλίζει, καθόσο είναι ευλόγως εφικτό, ότι
στα πρόσωπα στα οποία προµήθευσε την ουσία παρέχονται όλες οι αναθεωρήσεις
των πληροφοριών που παρασχέθηκαν σ’ αυτά µε βάση την παράγραφο (γ) για να
καταστεί γνωστό οτιδήποτε δηµιουργεί σοβαρό κίνδυνο.

16(γ) του 33(Ι)
του 2011.

(3Α) Κάθε πρόσωπο που προβαίνει στην ανέγερση, µετατροπή, ανακαίνιση,
επισκευή, οποιουδήποτε υποστατικού ή οποιασδήποτε εγκατάστασης και είναι ο
κύριος του έργου ή ο ανάδοχος οποιουδήποτε υποστατικού ή οποιασδήποτε
εγκατάστασης, διασφαλίζει ότι:
(α) η ανέγερση, µετατροπή, ανακαίνιση ή επισκευή έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε οι
εργασίες που τις αφορούν να εκτελεσθούν χωρίς κινδύνους για τα πρόσωπα·
(β) οι ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθόλη τη διάρκεια της ζωής του
υποστατικού ή της εγκατάστασης, περιλαµβανοµένων των εργασιών έκτακτης
ή/και τακτικής συντήρησης, καθαρισµού, διάλυσης ή/και κατεδάφισης, µπορούν
να διεξαχθούν χωρίς κινδύνους για οποιοδήποτε πρόσωπο· και
(γ) το υποστατικό ή η εγκατάσταση πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόµου,
στην περίπτωση που αυτό αφορά οποιοδήποτε µη οικιακό υποστατικό που
προορίζεται να χρησιµοποιηθεί ως χώρος εργασίας.
(4) Καµµιά από τις προηγούµενες διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν πρέπει να
εκλαµβάνεται ότι επιβάλλει υποχρεώσεις σε πρόσωπο να επαναλάβει
οποιαδήποτε δοκιµή ή εξέταση η οποία διεξήχθη από άλλα πρόσωπα ή και για
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λογαριασµό του, που έγιναν για συµµόρφωση προς τις προηγούµενες διατάξεις.
ΜΕΡΟΣ IV
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ—ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
17 του 33(Ι) του
2011.
Εφαρµογή του
παρόντος
Μέρους.

18. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρµόζονται σε όλους τους χώρους
εργασίας, εφόσον το απαιτούν τα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας ή της
δραστηριότητας, ή οι περιστάσεις ή οι επικίνδυνες καταστάσεις του
συγκεκριµένου χώρου εργασίας».

Καθαριότητα.

19. Ο χώρος εργασίας πρέπει να διατηρείται καθαρός και να είναι απαλλαγµένος
από δυσοσµία που αναδίδεται από οποιοδήποτε οχετό, υγειονοµικές
διευκολύνσεις ή άλλες πηγές οχληρίας.

Συνωστισµός.

20. Σε κάθε χώρο εργασίας, δεν πρέπει να υπάρχει τέτοιος συνωστισµός ώστε να
δηµιουργείται κίνδυνος βλάβης της υγείας των προσώπων που εκτελούν εργασία.
Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, κατά τον καθορισµό του κατά πόσο σε
οποιοδήποτε χώρο εργασίας υπάρχει συνωστισµός, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη
όχι µόνο ο αριθµός των προσώπων που αναµένεται να εργάζονται σ’ αυτόν, αλλά
επίσης και ο χώρος που καταλαµβάνεται από εγκαταστάσεις, έπιπλα, εξοπλισµό,
σκεύη και οποιαδήποτε άλλα αντικείµενα παρόµοια ή όχι µε οποιαδήποτε από
αυτά που έχουν προαναφερθεί.

Αερισµός και
θερµοκρασία.

21.—(1) Πρέπει να λαµβάνεται αποτελεσµατική και κατάλληλη πρόνοια για την
εξασφάλιση και διατήρηση επαρκούς αερισµού του χώρου εργασίας, µε την
φυσική ή τεχνητή κυκλοφορία καθαρού αέρα, κατάλληλης θερµοκρασίας και
κατάλληλης σχετικής υγρασίας.

9 του 25(Ι) του
2002.

(2) Πρέπει να λαµβάνεται αποτελεσµατική και κατάλληλη πρόνοια για την
εξασφάλιση και διατήρηση ικανοποιητικών κλιµατικών συνθηκών στο χώρο
εργασίας. Τα συστήµατα ή οι εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για την
εξασφάλιση και διατήρηση ικανοποιητικών κλιµατικών συνθηκών, πρέπει να
λειτουργούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να µη προκαλούν την διαφυγή µέσα στην
ατµόσφαιρα του χώρου εργασίας οποιωνδήποτε ουσιών ή µικροοργανισµών
τέτοιας φύσης ή συγκέντρωσης που πιθανό να καθίστανται βλαβερές ή
ενοχλητικές για τα πρόσωπα στην εργασία.

Φωτισµός.

22. Πρέπει να λαµβάνεται αποτελεσµατική πρόνοια για την εξασφάλιση και
διατήρηση επαρκούς και κατάλληλου φωτισµού, είτε φυσικού είτε τεχνητού, σε
κάθε τµήµα του χώρου εργασίας όπου πρόσωπα εργάζονται ή διέρχονται, ή σε
οποιοδήποτε χώρο υγειονοµικών διευκολύνσεων, διευκολύνσεων καθαρισµού,
φύλαξης ενδυµάτων, αποδυτηρίων ή λήψεως γευµάτων.

∆άπεδα και
Αποχετεύσεις.

23.—(1) Όλα τα δάπεδα των δωµατίων µέσα στα οποία εκτελείται εργασία και
των χώρων διακίνησης πρέπει να είναι κατασκευασµένα από µη υδροπερατά
υλικά, τοποθετηµένα µε κατάλληλο τρόπο.
(2) Όπου διεξάγεται οποιαδήποτε διεργασία η οποία µπορεί να προκαλέσει
συσσώρευση στο δάπεδο τέτοιας ποσότητας υγρού ώστε να µπορεί να αφαιρεθεί
µέσω αποχέτευσης, πρέπει να παρέχονται και να συντηρούνται αποτελεσµατικά
µέσα αποχέτευσης.

Υγειονοµικές
διευκολύνσεις∆ιευκολύνσεις
καθαρισµού.
18 του 33(Ι) του
2011.

24.—(1) Πρέπει να παρέχονται επαρκείς και κατάλληλες υγειονοµικές
διευκολύνσεις οι οποίες πρέπει να συντηρούνται και διατηρούνται καθαρές.
(2) Πρέπει να παρέχονται και συντηρούνται για χρήση από τα πρόσωπα στην
εργασία επαρκείς και κατάλληλες διευκολύνσεις για έκπλυση και καθαρισµό,
ανάλογα µε τη φύση των εργασιών τους, που να είναι εύκολα προσιτές και να
διατηρούνται καθαρές και σε καλή κατάσταση.
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Παροχή πόσιµου
νερού.

25. Πρέπει να παρέχεται και να διατηρείται σε κατάλληλα σηµεία, ευκόλως
προσιτά σε όλα τα πρόσωπα στην εργασία, επαρκής παροχή καθαρού και
κατάλληλου για πόση νερού.

Χώροι Φύλαξης
ιµατισµούαποδυτήρια.

26. Πρέπει να παρέχεται και συντηρείται επαρκής και κατάλληλος χώρος για
φύλαξη των ενδυµάτων των προσώπων στην εργασία, και σε περίπτωση που
αυτά πρέπει να φορούν ειδικά ενδύµατα εργασίας, πρέπει να τίθενται στη
διάθεση τους κατάλληλα αποδυτήρια επαρκών διαστάσεων εφοδιασµένα µε
καθίσµατα.

Καθίσµατα.

27. Όπου οποιοδήποτε πρόσωπο στην εργασία έχει κατά τη διάρκεια της
απασχόλησής του εύλογη δυνατότητα να κάθεται χωρίς να επηρεάζεται δυσµενώς
η εργασία του, πρέπει να παρέχονται και συντηρούνται για χρήση κατάλληλα
καθίσµατα που να το διευκολύνουν να εκµεταλλεύεται αυτές τις δυνατότητες.

Πρώτες Βοήθειες.

28.—(1) Κάθε εργοδότης πρέπει να παρέχει τέτοιο εξοπλισµό, και διευκολύνσεις
και άλλα µέσα, επαρκή και κατάλληλα αναλόγως των περιστάσεων, ώστε να
υπάρχει δυνατότητα παροχής πρώτων βοηθειών στα εργοδοτούµενα του
πρόσωπα αν τραυµατιστούν ή ασθενήσουν στην εργασία.
(2) Κάθε αυτοεργοδοτούµενο πρόσωπο πρέπει να διαθέτει τέτοιο εξοπλισµό,
επαρκή και κατάλληλο αναλόγως των περιστάσεων, ώστε να υπάρχει δυνατότητα
παροχής πρώτων βοηθειών στον εαυτό του ενόσω είναι στην εργασία.

Χώροι
Ανάπαυσης.

29. Σε χώρους εργασίας όπου ο αριθµός των προσώπων ή η φύση της εργασίας το
επιβάλλουν, πρέπει να παρέχεται κατάλληλος χώρος ανάπαυσης, ξεχωριστά από
το χώρο εργασίας. Ο αριθµός των προσώπων και η φύση των εργασιών καθώς
και άλλες λεπτοµέρειες καθορίζονται µε Κανονισµούς.

Μειονεκτούντα
πρόσωπα στην
εργασία.

30.—(1) Οι χώροι εργασίας πρέπει να είναι διαρρυθµισµένοι έτσι ώστε να
λαµβάνονται υπόψη, ανάλογα µε την περίπτωση, οι ειδικές ανάγκες των
µειονεκτούντων προσώπων στην εργασία.
(2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1) η διαρρύθµιση των χώρων
εργασίας περιλαµβάνει τις θύρες, τους διαδρόµους, τα κλιµακοστάσια, τις
υγιεινοµικές διευκολύνσεις, τις διευκολύνσεις καθαρισµού και τις θέσεις
εργασίας που χρησιµοποιούνται ή καταλαµβάνονται απευθείας από
µειονεκτούντα πρόσωπα στην εργασία.
ΜΕΡΟΣ V
ΑΣΦΑΛΕΙΑ—ΥΓΕΙΑ—ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μέσα διαφυγής
και έξοδοι
κινδύνου.
10(α) του 25(Ι)
του 2002.

31.—(1) Κάθε υποστατικό που χρησιµοποιείται ως χώρος εργασίας πρέπει να
διαθέτει επαρκή µέσα διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου, όπως αυτά εύλογα θα
απαιτούντο υπό τις περιστάσεις που υφίστανται στο υποστατικό.
(2) Κάθε υποστατικό πρέπει να έχει τέτοια µέσα διαφυγής σε περίπτωση
κινδύνου, που να οδηγούν γρήγορα σε ασφαλή χώρο, χωρίς τα διαφεύγοντα
πρόσωπα να εκτίθενται σε κίνδυνο. Ο αριθµός, η κατανοµή και οι διαστάσεις των
οδών και εξόδων κινδύνου πρέπει να είναι ανάλογα µε τη χρήση, τον εξοπλισµό
και τις διαστάσεις των χώρων του υποστατικού, καθώς και τον µέγιστο αριθµό
προσώπων που µπορεί να ευρίσκονται στους χώρους αυτούς.
(3) Όλες οι θύρες που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν ως µέσα διαφυγής από
το υποστατικό σε περίπτωση κινδύνου, πρέπει να κατασκευάζονται ώστε να
ανοίγουν προς τα έξω και πρέπει να συντηρούνται κατάλληλα. Νοείται ότι
συρόµενες και περιστρεφόµενες θύρες δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ειδικά ως
θύρες κινδύνου.
(4) Σε όλα τα υποστατικά πρέπει να λαµβάνονται αποτελεσµατικά µέτρα για να
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διασφαλίζεται ότι όλα τα πρόσωπα στην εργασία είναι ενήµερα για τα µέσα
διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου και για τη διαδικασία που πρέπει να
ακολουθηθεί σε περίπτωση κινδύνου.
(5) Καθόσο χρόνο οποιοδήποτε πρόσωπο στην εργασία ή κατά τη διάρκεια
λήψης γευµάτων βρίσκεται µέσα σε υποστατικό, οποιαδήποτε θύρα που
προορίζεται ως µέσο διαφυγής από το υποστατικό ή από οποιοδήποτε
περιφραγµένο χώρο στον οποίο είναι εγκατεστηµένο το υποστατικό, δεν πρέπει
να είναι κλειδωµένη ή στερεωµένη µε τρόπο που δεν θα είναι εύκολο και άµεσο
το άνοιγµά της από την εσωτερική πλευρά.
(6) Κάθε θύρα, οδός ή άλλη έξοδος που προορίζεται ως µέσο διαφυγής σε
περίπτωση κινδύνου, ή παρέχει πρόσβαση στα µέσα διαφυγής, εξαιρουµένων των
συνήθων εξόδων, πρέπει να είναι εµφανώς, ευδιακρίτως και διαρκώς
σηµατοδοτηµένη µε πινακίδα που φέρει γράµµατα επαρκούς µεγέθους και
κατάλληλου χρώµατος µέσα σε κατάλληλο φόντο σε γλώσσα κατανοητή από τα
πρόσωπα στην εργασία.
(7) Οδοί και εξόδοι κινδύνου που χρειάζονται φωτισµό, πρέπει να είναι
εφοδιασµένες µε εφεδρικό φωτισµό επαρκούς έντασης για την περίπτωση που θα
υπάρξει διακοπή του συνήθους φωτισµού.
(8) Το περιεχόµενο κάθε δωµατίου ή οποιουδήποτε άλλου χώρου του
υποστατικού, πρέπει να είναι µε τέτοιο τρόπο διαρρυθµισµένο ή τοποθετηµένο
ώστε σε περίπτωση, κινδύνου να παρέχεται ελεύθερη οδός διαφυγής σε κάθε
πρόσωπο στην εργασία που βρίσκεται στο δωµάτιο ή άλλο χώρο τoυ
υποστατικού.
10(β) του 25(Ι)
του 2002.

(9) Οι πυρίµαχες ή πυράντοχες αποθήκες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του
άρθρου 32 δε θα είναι σε τέτοια θέση ώστε να θέτουν σε κίνδυνο τα µέσα
διαφυγής από το υποστατικό ή την εγκατάσταση ή οποιοδήποτε µέρος τους σε
περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς σ’ αυτές.

Πυρασφάλεια.

32.—(1) Ανάλογα µε τις διαστάσεις και την χρήση των υποστατικών, ή των
εγκαταστάσεων, τον εξοπλισµό που περιέχουν, τα φυσικά και χηµικά
χαρακτηριστικά των ουσιών που βρίσκονται σ’ αυτά καθώς και τον µέγιστο
αριθµό των προσώπων που µπορεί να βρίσκονται στα υποστατικά ή τις
εγκαταστάσεις, οι χώροι πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε επαρκή και κατάλληλο
εξοπλισµό κατάσβεσης της πυρκαγιάς καθώς µε κατάλληλα συστήµατα
πυρανίχνευσης και συναγερµού εκεί όπου απαιτούνται. Ο εξοπλισµός
κατάσβεσης της πυρκαγιάς και τα συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού
πρέπει να συντηρούνται και να δοκιµάζονται από αρµόδιο πρόσωπο σε
κατάλληλα χρονικά διαστήµατα ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα
τους κατά τη χρήση τους. Νοείται ότι σε περίπτωση µή αυτόµατου εξοπλισµού
κατάσβεσης της πυρκαγιάς, ο εξοπλισµός αυτός πρέπει να είναι ευπρόσιτος και
εύχρηστος, και οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργοποιεί το σύστηµα συναγερµού δεν
πρέπει να εκτίθεται σε κίνδυνο.

19 του 33(Ι) του
2011.

(2) Τα σηµεία όπου είναι εγκατεστηµένος o εξοπλισµός κατάσβεσης πυρκαγιάς η
ενεργοποίησης του συστήµατος συναγερµού, πρέπει να καταδεικνύονται µε
κατάλληλη πινακίδα ή άλλη εµφανή και ευκρινή σήµανση.
(3) Σε κάθε κτίριο ή εγκατάσταση, όπου απαιτείται εξοπλισµός κατάσβεσης
πυρκαγιάς σύµφωνα µε το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, πρέπει να
εκπαιδεύεται επαρκής αριθµός προσώπων στην εργασία για την σωστή χρήση
του εξοπλισµού κατάσβεσης πυρκαγιάς.
11 του 25(Ι) του
2002.

(4) Όλα τα αποθέµατα εξαιρετικά εύφλεκτων, πολύ εύφλεκτων ή εύφλεκτων
ουσιών πρέπει να φυλάσσονται είτε µέσα σε πυρίµαχες ή πυράντοχες αποθήκες
είτε σε ασφαλή µέρη εκτός οποιουδήποτε υποστατικού ή εγκατάστασης όπου
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υπάρχουν πρόσωπα.
(5) Σε υποστατικά ή εγκαταστάσεις όπου χρησιµοποιούνται, αποθηκεύονται ή
παράγονται ή αναδίδονται εξαιρετικά εύφλεκτες, πολύ εύφλεκτες, εύφλεκτες ή
οξειδωτικές ουσίες, ή παράγεται ή αναδίδεται σκόνη µε τέτοια χαρακτηριστικά
και σε τέτοια συγκέντρωση που πιθανόν να προκαλεί έκρηξη η ανάφλεξη, καθώς
και σε οποιοδήποτε εργοστάσιο, όλα τα κτίρια, δάπεδα, σκαλιά, σκάλες,
περάσµατα και διάδροµοι πρέπει να είναι πυρίµαχης ή πυράντοχης κατασκευής.
Ειδικές
προφυλάξεις κατά
της φωτιάς και
εκρήξεων.
12 του 25(Ι) του
2002.

33.—(1) Σε οποιαδήποτε διεργασία στην οποία µπορεί να διαφύγει σκόνη, ατµός
ή αέριο, µε τέτοια χαρακτηριστικά και σε τέτοια έκταση που να είναι πιθανό να
προκληθεί έκρηξη λόγω ανάφλεξης, πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα για
παρεµπόδιση τέτοιας έκρηξης µε τον εγκλεισµό της εγκατάστασης που
χρησιµοποιείται στη διεργασία και µε την αφαίρεση της σκόνης, του ατµού ή του
αερίου, ή παρεµπόδιση της συσσώρευσης οποιασδήποτε σκόνης, ατµού ή αερίου,
που µπορεί να διαφύγει παρά τον εγκλεισµό, και µε την εξάλειψη ή τον
αποτελεσµατικό εγκλεισµό πιθανών πηγών ανάφλεξης.
(2) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε µέρος εγκατάστασης περιέχει οποιοδήποτε
αέριο ή ατµό που είναι εκρηκτικό, εξαιρετικά εύφλεκτο, ή πολύ εύφλεκτο, και
βρίσκεται υπό πίεση µεγαλύτερη της ατµοσφαιρικής, το µέρος αυτό δεν πρέπει να
ανοίγεται, εκτός αν ληφθούν επαρκή µέτρα ώστε να µη δηµιουργείται κίνδυνος
για πρόσωπα στην εργασία.

Ασφαλείς χώροι
εργασίας και µέσα
πρόσβασης.

34.—(1) Πρέπει να διατηρείται επαρκής, καθαρός και χωρίς εµπόδια χώρος γύρω
από κάθε µηχάνηµα όταν τούτο βρίσκεται σε λειτουργία ή όταν εκτελείται πάνω
σ’ αυτό ή γύρω από αυτό οποιαδήποτε εργασία ώστε η εργασία να εκτελείται
χωρίς κίνδυνο.
(2) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο βρίσκεται στην εργασία σε τόπο
από όπου είναι δυνατό να πέσει από ύψος πέραν των δύο µέτρων πρέπει να
παρέχονται µέσα για την προστασία του έναντι πτώσεως, µε την τοποθέτηση
περίφραξης ή µε άλλο κατάλληλο τρόπο, εφόσον η περίφραξη δεν είναι
πρακτικώς εφικτή.
(3) Όλα τα κτίρια, δάπεδα, σκαλιά, σκάλες, περάσµατα και διαδρόµοι πρέπει να
είναι αυθεκτικής κατασκευής, από υλικά τα οποία δεν αναδίδουν επικίνδυνες
αναθυµιάσεις και πρέπει να συντηρούνται κατάλληλα. Επιπλέον τα δάπεδα,
σκαλιά, σκάλες, περάσµατα και διαδρόµοι πρέπει να τηρούνται ελεύθερα από
οποιαδήποτε εµπόδια και από οποιεσδήποτε ουσίες ή υλικά που τα καθιστούν
ολισθηρά.

13 του 25(Ι) του
2002.

(4) ∆ιαγράφηκε.
(5) Κάθε εσωτερική ή εξωτερική σκάλα κτιρίου πρέπει να διαθέτει ένα
τουλάχιστο χειρολισθήρα ο οποίος πρέπει να συντηρείται κατάλληλα.
(6) Οποιαδήποτε ανοικτή πλευρά σκάλας πρέπει να περιφράσσεται µε την
τοποθέτηση και συντήρηση στερεού και κατάλληλου κιγκλιδώµατος επαρκούς
ύψους ή µε άλλα αποτελεσµατικά µέσα.
(7) Όλα τα ανοίγµατα στα δάπεδα πρέπει να περιφράσσονται αποτελεσµατικά ή
να καλύπτονται αποτελεσµατικά για την παρεµπόδιση πτώσεως προσώπων.

Ηλεκτρισµός.

14 του 25(Ι) του
2002

35.—(1) Σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας όπου παράγεται, µετασχηµατίζεται,
µεταφέρεται, διανέµεται ή χρησιµοποιείται ηλεκτρισµός για οποιοδήποτε σκοπό,
ο εξοπλισµός, όλες οι συσκευές και οι αγωγοί πρέπει να είναι επαρκούς µεγέθους
και κατάλληλα για την εκτέλεση της εργασίας που προορίζονται να κάνουν και
πρέπει να κατασκευάζονται, να εγκαθίστανται, να προστατεύονται, να
λειτουργούν και να συντηρούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο
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κίνδυνος.
(2) Για σκοπούς του εδαφίου (1) "κίνδυνος" σηµαίνει κίνδυνο για την υγεία η
κίνδυνο για τη ζωή ή την αρτιµέλεια των προσώπων στην εργασία ή άλλων
προσώπων που επηρεάζονται από τις δραστηριότητες των προσώπων στην
εργασία από ηλεκτροπληξία, έγκαυµα ή από άλλη σωµατική βλάβη ή από
πυρκαγιά προερχόµενη από την παραγωγή, µετατροπή, µεταφορά, διανοµή ή
χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.
Επιβλαβείς για
την υγεία ουσίες.
15(α) του 25(Ι)
του 2002.

36.—(1) Τηρουµένων των προνοιών τoυ εδαφίου (2) πρέπει να λαµβάνονται
αποτελεσµατικά µέτρα για παρεµπόδιση της έκθεσης προσώπων στην εργασία σε
επιβλαβείς για την υγεία ουσίες και, η έκθεση αυτή δεν µπορεί να αποφευχθεί,
πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για επαρκή έλεγχο της έκθεσης αυτής.
(2) Τηρουµένων των προνοιών του εδαφίου (3), η παρεµπόδιση ή ο έλεγχος της
έκθεσης προσώπων στην εργασία σε επιβλαβείς για την υγεία ουσίες πρέπει να
επιτυγχάνεται µε τη λήψη µέτρων σύµφωνα µε τις γενικές αρχές πρόληψης που
καθορίζονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 13.
(3) Σε περίπτωση που τα µέτρα που προνοούνται από τα εδάφια (1) και (2) δεν
επαρκούν για να παρεµποδίζουν ή δεν ελέγχουν αποτελεσµατικά την έκθεση
προσώπων στην εργασία σε επιβλαβείς για την υγεία ουσίες, επιπρόσθετα προς
τα µέτρα αυτά, πρέπει να παρέχεται και χρησιµοποιείται κατάλληλος προσωπικός
προστατευτικός εξοπλισµός και ιµατισµός. Ο προσωπικός προστατευτικός
εξοπλισµός και ιµατισµός πρέπει να συντηρείται κατάλληλα και πρέπει να
λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίζεται η χρήση του.
(4) Τα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου θα ερµηνεύονται ότι απαιτούν
από κάθε εργοδότη ή αυτοεργοδοτούµενο πρόσωπο να προστατεύουν, καθόσο
είναι ευλόγως εφικτό, οποιοδήποτε πρόσωπο στην εργασία ή οποιαδήποτε άλλα
πρόσωπα, από του να εκτίθενται σε επιβλαβείς για την υγεία ουσίες που δυνατό
να τα επηρεάσουν όταν αυτές υφίστανται χρήση στην εργασία, η οποία είναι υπό
τον έλεγχο του εργοδότη ή τoυ αυτοεργοδοτούµενου προσώπου, ανάλογα µε την
περίπτωση.
(5) Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να επιτρέπει την χρήση στην εργασία
επιβλαβούς για την υγεία ουσίας, η εισαγωγή της οποίας έχει απαγορευθεί
σύµφωνα µε οποιοδήποτε Νόµο, Κανονισµό ή ∆ιάταγµα που είναι σε ισχύ στη
∆ηµοκρατία.
(6) Κανένας εργοδότης δεν πρέπει να επιτρέπει την χρήση στην εργασία
οποιασδήποτε επιβλαβούς για την υγεία ουσίας όταν τo δοχείο ή άλλο µέσο
συσκευασίας στο οποίο περιέχεται η ουσία δεν φέρει την σήµανση και δεν
συνοδεύεται από τα έγγραφα ασφαλούς χρήσης της ουσίας που απαιτούνται από
Κανονισµούς που εκδίδονται µε βάση τov παρόντα Νόµο.

20 του 33(Ι) του
2011.
15(β) του 25(Ι)
του 2002.
15(γ) του 25(Ι)
του 2002.
Επίσηµη
Εφηµερίδα
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
6.4.2001.
Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
6.7.2001.

(7) Στο παρόν άρθρο ο όρος "επιβλαβείς για την υγεία ουσίες" περιλαµβάνει:
(α) Ουσίες οι οποίες καθορίζονται ως καρκινογόνοι παράγοντες και
µεταλλαξιογόνοι παράγοντες στους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιγόνοι Παράγοντες) Κανονισµούς του 2001 και ως
επιβλαβείς χηµικοί παράγοντες στους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(Χηµικοί Παράγοντες) Κανονισµούς του 2001, καθώς και τις επικίνδυνες ουσίες
που καθορίζονται στους περί Ελέγχου της Ατµοσφαίρας και Επικίνδυνων Ουσιών
εις Εργοστάσια Κανονισµούς του 1973 έως 1986·
(β) σκόνη οποιουδήποτε είδους που παρουσιάζεται σε µεγάλη συγκέντρωση στον
αέρα, ή
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Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
28.12.1973
24.7.1981
21.2.1986.
15(δ) του 25(Ι)
του 2002.
Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
6.4.2001.

(γ) βιολογικούς παράγοντες όπως καθορίζονται στους περί Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισµούς του 2001.

Προστασία
Ακοής.

37.—(1) Τηρουµένων των προνοιών του εδαφίου (2), πρέπει να λαµβάνονται
αποτελεσµατικά µέτρα για την παρεµπόδιση της έκθεσης προσώπων στην
εργασία σε θόρυβο και, όπου τούτο δεν είναι ευλόγως εφικτό, πρέπει να
λαµβάνονται µέτρα για επαρκή έλεγχο της έκθεσης αυτής.
(2) Τηρουµένων των προνοιών του εδαφίου (3), η παρεµπόδιση ή έλεγχος της
έκθεσης σε θόρυβο πρέπει να επιτυγχάνεται µε τη λήψη µέτρων σύµφωνα µε τις
γενικές αρχές πρόληψης που καθορίζονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 13.
(3) Σε περίπτωση που τα µέτρα που προνοούνται από τα εδάφια (1) και (2) δεν
επαρκούν για να παρεµποδίζουν ή δεν ελέγχουν αποτελεσµατικά την έκθεση σε
θόρυβο των προσώπων στην εργασία, επιπρόσθετα προς τα µέτρα αυτά, πρέπει
να παρέχονται και χρησιµοποιούνται τέτοια µέσα προσωπικής προστασίας της
ακοής τα οποία θα ελέγχουν επαρκώς την έκθεση σε θόρυβο των προσώπων
αυτών. Τα µέσα προσωπικής προστασίας της ακοής πρέπει να συντηρούνται
κατάλληλα και πρέπει να λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίζεται η
χρήση τους.
(4) Τα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου ερµηνεύονται ότι απαιτούν από
κάθε εργοδότη ή αυτοεργοδοτούµενο πρόσωπο, καθόσον είναι ευλόγως εφικτό,
να προστατεύουν πρόσωπα στην εργασία καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
που πιθανόν να επηρεαστεί από θόρυβο του οποίου η πηγή βρίσκεται υπό τον
έλεγχο του εργοδότη ή του αυτοεργοδοτούµενου προσώπου ανάλογα µε την
περίπτωση.
(5) Στο παρόν άρθρο ο όρος "θόρυβος" περιλαµβάνει οποιοδήποτε ήχο που
δηµιουργεί βλάβη στην ακοή, ή είναι επιβλαβής για την υγεία ή άλλως πως
επικίνδυνος.
ΜΕΡΟΣ VI
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΩ∆ΙΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Κανονισµοί.
3 του 158(Ι) του
2001.

38.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς, για σκοπούς
διασφάλισης της υγείας, της ασφάλειας και της ευηµερίας προσώπων στην
εργασία και για σκοπούς προστασίας προσώπων άλλων από πρόσωπα στην
εργασία, έναντι κινδύνων που δηµιουργούνται από ή σε σχέση µε δραστηριότητες
προσώπων στην εργασία ή µε δραστηριότητες που σχετίζονται µε κατοχή, χρήση
ή αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών.
(2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισµοί µπορούν
να προνοούν για οποιουσδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται στον Πρώτο
Πίνακα.
(3) Οι Κανονισµοί που προνοούνται στα εδάφια (1) και (2) µπορούν:
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(α) Να επιβάλλουν υποχρεώσεις σε σχέση µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου,
(β) να καθορίζουν την Αρχή ή κατηγορία Αρχών που θα έχουν την ευθύνη στο
βαθµό που θα καθορίζεται για την εφαρµογή οποιωνδήποτε από τις διατάξεις του
Νόµου αυτού.
16(α) του 25(Ι)
του 2002.
16(β) του 25(Ι)
του 2002.
2 του 170(Ι) του
2015.
21 του 33(Ι) του
2011.
∆ιατάγµατα.

(γ) ∆ιαγράφηκε.
(δ) να διευρύνουν την εφαρµογή οποιωνδήποτε από τις διατάξεις των άρθρων 13,
14, 15, 16 και 17 για οποιαδήποτε κατηγορία προσώπων ή κατηγορία εργασίας,
(ε) να εξουσιοδοτούν τον Υπουργό να εκδίδει διατάγµατα.
38Α. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει ∆ιατάγµατα για τη ρύθµιση των ακόλουθων
θεµάτων׃
(α) Έγκριση σχεδίων και έκδοση αδειών ορισµένων χώρων εργασίας και
υποστατικών ή εγκαταστάσεων·
(β) καθορισµό τελών για την παροχή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και εκθέσεων
σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή·
(γ) καθορισµό τελών για υπηρεσίες που παρέχονται µε βάση τον παρόντα Νόµο
και που περιλαµβάνουν την έγκριση ή τη αδειοδότηση προσώπων, καθώς και τη
διεξαγωγή εξετάσεων, ελέγχων, δοκιµών, επισκοπήσεων, διερευνήσεων ή
εξειδικευµένων επιθεωρήσεων·
(δ) καθορισµό προσόντων εκπαιδευτών, καθώς και του περιεχοµένου και της
διάρκειας της εκπαίδευσης ή κατάρτισης σε θέµατα του πεδίου εφαρµογής του
Νόµου ή των κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού· και
(ε) έκδοση Κωδίκων Πρακτικής, Προτύπων και Προδιαγραφών.

22(α)(β) του 33(Ι)
του 2011.
Κώδικες
Πρακτικής,
Πρότυπα και
Προδιαγραφές.

39.—(1) Με σκοπό την παροχή πρακτικής καθοδήγησης σε σχέση µε τις
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον παρόντα Νόµο και από οποιουσδήποτε
Κανονισµούς που εκδίδονται µε βάση αυτόν, ο Υπουργός µπορεί, να εγκρίνει και
να εκδίδει µε ∆ιάταγµα δηµοσιευόµενο στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας Κώδικες Πρακτικής, Πρότυπα και Προδιαγραφές, κατάλληλα για
το σκοπό αυτό και τα οποία µπορεί να αναθεωρεί τροποποιεί ή αποσύρει.

22(γ) του 33(Ι)
του 2011.

(2) Σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας µε βάση τον παρόντα Νόµο, παράλειψη
από µέρους οποιουδήποτε προσώπου να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε διάταξη
Κώδικα Πρακτικής, Προτύπου ή Προδιαγραφών, που έχει εγκριθεί και εκδοθεί
δυνάµει του εδαφίου (1), αποτελεί αδίκηµα, εκτός εάν αποδειχθεί ενώπιον του
∆ικαστηρίου, και το ∆ικαστήριο ικανοποιηθεί ότι υπήρξε συµµόρφωση µε άλλο
τρόπο µε τις διατάξεις του Κώδικα Πρακτικής, του Προτύπου ή των
Προδιαγραφών.
ΜΕΡΟΣ VII
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρµογή του
Νόµου και
∆ιορισµός
Επιθεωρητών.

40.—(1) Ο Υπουργός έχει την ευθύνη για την εφαρµογή του παρόντος Νόµου.
Μπορεί να διορίζει Επιθεωρητές µε οποιοδήποτε τίτλο ή τίτλους θα αποφασίσει
από καιρού εις καιρό και οποιουσδήποτε άλλους λειτουργούς κρίνει σκόπιµο για
την αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου, και µπορεί
να διορίζει Αρχιεπιθεωρητή ο οποίος θα ρυθµίζει τις υποθέσεις και τον τρόπο µε
τον οποίο οι επιθεωρητές θα ασκούν τις εξουσίες και θα εκτελούν επιθεωρήσεις,
εξετάσεις, ελέγχους, δοκιµές, επισκοπήσεις, διερευνήσεις, για σκοπούς του
παρόντος Νόµου και µπορεί να τερµατίζει τέτοιους διορισµούς.
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(2) Καταργήθηκε από το 23(α) του 33(Ι) του 2011.

23(β) του 33(Ι)
του 2011.

2 του 41(Ι) του
2003.
Σύµβουλος Ιατρός
Εργασίας.
Επίσηµη
εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
11.4.1986
31.3.1988
27.7.1990
17.4.1991
27.5.1994.

(3) Ο Υπουργός δύναται να εξουσιοδοτεί προσοντούχα πρόσωπα να εκτελούν
τέτοια καθήκοντα και να ασκούν τέτοιες εξουσίες επιθεωρητή που ορίζονται
στην εξουσιοδότηση. Οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο θα τελεί υπό την επίβλεψη
και θα υπόκειται στις οδηγίες του Αρχιεπιθεωρητή και θα παίρνει ως αµοιβή
τέτοιο ποσό όπως µπορεί να καθορίζεται µε ∆ιάταγµα του Υπουργού.
(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής, οι Επιθεωρητές και οι άλλοι λειτουργοί που διορίζονται
µε βάση το παρόν άρθρο πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλες ταυτότητες.
41.—(1) Ο Υπουργός, για σκοπούς εφαρµογής του Νόµου αυτού και για να
διασφαλίζεται η παροχή σ’ αυτόν επαρκών συµβουλών και πληροφοριών, καθώς
και η συγκέντρωση πληροφοριών και διεξαγωγή ερευνών αναφορικά µε τη
διασφάλιση και βελτίωση των συνθηκών υγείας των προσώπων στην εργασία,
διορίζει κατάλληλα προσοντούχους εγγεγραµµένους ιατρούς µε ειδικότητα στον
Κλάδο Ιατρικής της Εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στους περί Ιατρών (Ειδικά
Προσόντα) Κανονισµούς, ως Συµβούλους Ιατρούς Εργασίας, και µπορεί να
τερµατίζει το διορισµό αυτό.

(2) Οι Σύµβουλοι Ιατροί Εργασίας προσδιορίζουν το πλαίσιο διεξαγωγής της
επιτήρησης της υγείας των εργοδοτουµένων που απαιτείται από τον παρόντα
Νόµο ή από Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει αυτού, και µπορούν να
παρακολουθούν τα αποτελέσµατα της επιτήρησης της υγείας των
εργοδοτουµένων, στην οποία προβαίνει ο εργοδότης µέσω των εξεταζόντων
ιατρών που ορίζονται δυνάµει του άρθρου 42.
(3) Οι Σύµβουλοι Ιατροί Εργασίας, που ορίζονται δυνάµει του εδαφίου (1),
µπορούν να ασκούν εκείνες τις εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 44, τις
οποίες ο Υπουργός ήθελε καθορίσει, ή/και άλλες επιπρόσθετες που θα µπορούν
να καθορισθούν µε Κανονισµούς δυνάµει του παρόντος Νόµου.
24 του 33(Ι) του
2011.
Εξετάζοντες
ιατροί.

42. Οι ιατρικές εξετάσεις για σκοπούς επίβλεψης της υγείας των
εργοδοτουµένων, που καθορίζονται από το Νόµο ή που προκύπτουν από την
εκτίµηση του κίνδυνου, που ετοιµάζεται µε βάση οποιαδήποτε διάταξη του
παρόντος Νόµου που προβλέπει την ετοιµασία τέτοιων εκτιµήσεων διεξάγονται׃
(α) από ιατρούς που έχουν την ειδικότητα στον Κλάδο της Ιατρικής της
Εργασίας, όπως καθορίζεται στους περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) Κανονισµούς
του 2003 και 2004 ή

Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα Τρίτο
(I):
2.5.2003
30.4.2004.
Εξουσίες για τη
διεξαγωγή
ανάκρισης.

(β) από άλλους προσοντούχους ιατρούς όπως καθορίζονται στους περί Ιατρών
(Ειδικά Προσόντα) Κανονισµούς του 2003 και 2004, και οι οποίοι θα είναι
κάτοχοι της ειδικότητας που καθορίζεται σε σχετικό διάταγµα του Υπουργού.

43.—(1) Ο Υπουργός µπορεί, κατά την κρίση του να διατάξει τη διεξαγωγή
ανάκρισης για τη διερεύνηση οποιουδήποτε ατυχήµατος ή καταστροφικού
συµβάντος σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας.
(2) Ο Υπουργός µπορεί να διορίζει πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα, που
κρίνει αναγκαία για την εκτέλεση της ανάκρισης για διερεύνηση ατυχήµατος ή
καταστροφικού συµβάντος, υπό όρους και συνθήκες ως ήθελε αυτός καθορίσει,
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και µπορεί να τερµατίζει τέτοιο διορισµό.
(3) Κάθε πρόσωπο που διορίζεται µε βάση το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου
για σκοπούς της ανάκρισης για διερεύνηση ατυχήµατος ή καταστροφικού
συµβάντος θα έχει όλες τις εξουσίες Επιθεωρητή όπως προνοούνται στο άρθρο
44.
25(α) του 33(Ι)
του 2011.
Εξουσίες
Αρχιεπιθεωρητή
και Επιθεωρητών.
4 του 158(Ι) του
2001.

25(β) του 33(Ι)
του 2011.

44.—(1) Επιθεωρητής, ή ο Αρχιεπιθεωρητής που διορίζεται µε βάση τo άρθρο
40, έχει εξουσία, για τους σκοπούς εφαρµογής του Νόµου αυτού, να προβαίνει σε
οποιαδήποτε ή σε όλες τις πιο κάτω πράξεις:
(α) Να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση, σε οποιοδήποτε
χώρο εργασίας εκτός από οικιακά υποστατικά, στον οποίο έχει εύλογη αιτία να
πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να εισέλθει σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο, ή σε
οποιοδήποτε χρόνο πιστεύει ότι υφίσταται κατάσταση η οποία δυνατόν να
προκαλέσει άµεσο κίνδυνο σοβαρής προσωπικής βλάβης ή βλάβης στο
περιβάλλον.
Νοείται ότι η είσοδος σε οικιακά υποστατικά µπορεί να γίνεται, ύστερα από την
εξασφάλιση της συγκατάθεσης του κατόχου αυτών, και σε περίπτωση που ο
κάτοχος δεν παραχωρεί τη συγκατάθεσή του, η είσοδος µπορεί να
πραγµατοποιηθεί αφού εξασφαλισθεί σχετικό διάταγµα δικαστηρίου.
(β) να συνοδεύεται από αστυνοµικό αν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι θα
παρεµποδισθεί στην άσκηση των εξουσιών του ή την εκτέλεση των κηθηκόντων
του. Ο αστυνοµικός έχει υποχρέωση να συνοδεύει τον Επιθεωρητή σε περίπτωση
που αυτός το ζητήσει.
(γ) να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και να φέρει µαζί του
οποιοδήποτε εξοπλισµό ή υλικά που είναι αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για
τον οποίο ασκείται η εξουσία εισόδου στο υποστατικό.
(δ) να διεξάγει τέτοιες εξετάσεις, δοκιµές, ελέγχους, επιθεωρήσεις και
διερευνήσεις που µπορεί να είναι αναγκαίες για να διαπιστώσει κατά πόσο
υπάρχει συµµόρφωση µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και να κάµνει
διευθετήσεις για τη διεξαγωγή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, δοκιµών,
ελέγχων και µετρήσεων που κρίνονται αναγκαίες για την άσκηση των εξουσιών
του.

25(γ) του 33(Ι)
του 2011.

(ε) να απαιτεί την παρουσίαση οποιουδήποτε αρχείου, πιστοποιητικού,
γνωστοποίησης ή εγγράφου που τηρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου
καθώς και οποιουδήποτε άλλου βιβλίου ή εγγράφου, που είναι αναγκαίο να δει,
για σκοπούς οποιασδήποτε επιθεώρησης, εξέτασης ή ανάκρισης ή διερεύνησης
και να επιθεωρήσει, να εξετάσει και να αντιγράψει οποιοδήποτε από αυτά ή να
εξασφαλίσει αντίγραφο οποιουδήποτε από αυτά.
(στ) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, για το οποίο έχει εύλογη αιτία να
πιστεύει ότι µπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετιζόµενες µε οποιαδήποτε
επιθεώρηση, εξέταση ή ανάκριση ή διευκρίνιση, να απαντήσει σε σχετικές
ερωτήσεις µόνος του ή στην παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου που
µπορεί να επιτρέψει να είναι παρόν και να απαιτεί από το πρόσωπο να υπογράφει
δήλωση ότι οι απαντήσεις του είναι αληθείς.

25(δ) του 33(Ι)
του 2011.

(ζ) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο στον χώρο εργασίας να του παρέχει
τέτοιες διευκολύνσεις και βοήθεια, για θέµατα τα οποία είναι υπό τον έλεγχο ή
την ευθύνη του προσώπου αυτού και οι οποίες είναι αναγκαίες για να τον
υποβοηθήσουν να ασκήσει οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που του παρέχονται µε
βάση το άρθρο αυτό, και ειδικότερα να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο να
παρέχει στον ίδιο ή σε άλλο πρόσωπο που τον συνοδεύει µε βάση την παράγραφο
(γ) και (δ) του παρόντος εδαφίου:
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(i) Ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε µέρος του υποστατικού και
(ii) οποιαδήποτε ευλόγως διαθέσιµα µέσα για τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε
δοκιµών, µετρήσεων, ελέγχων, διερευνήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων που
κρίνονται εύλογα αναγκαίες για την άσκηση των εξουσιών του.
(η) να παίρνει τέτοιες µετρήσεις ή φωτογραφίες και να διεξάγει τέτοιες
καταγραφές τις οποίες ήθελε κρίνει αναγκαίες για σκοπούς οποιασδήποτε
επιθεώρησης, εξέτασης, ανάκρισης ή διερεύνησης σύµφωνα µε το άρθρο αυτό.
(θ) να παίρνει και να αφαιρεί δείγµατα από οποιαδήποτε αντικείµενα ή ουσίες
που βρίσκονται σε οποιοδήποτε υποστατικό και από την ατµόσφαιρα µέσα ή
κοντά σε τέτοιο υποστατικό.
(ι) να δίδει οδηγίες, όπως τα υποστατικά ή οποιοδήποτε µέρος αυτών ή
οποιαδήποτε εγκατάσταση ή εξοπλισµός ή ουσία µέσα στα υποστατικά
παραµένουν ως έχουν για όσο χρόνο θεωρείται εύλογα αναγκαίος για σκοπούς
οποιασδήποτε δοκιµής, µέτρησης, εξέτασης, διερεύνησης ή ελέγχου.
(ια) στην περίπτωση εξεύρεσης οποιουδήποτε αντικειµένου ή οποιασδήποτε
ουσίας σε οποιοδήποτε υποστατικό, τα οποία είχε εύλογη αιτία να πιστεύει ότι
µπορεί να δηµιούργησαν ή πιθανό να δηµιουργήσουν κίνδυνο, να απαιτεί την
αποσυναρµολόγηση τους ή την υποβολή τους σε οποιαδήποτε διεργασία ή
δοκιµή αλλά όχι µε τρόπο που να τους προκαλεί ζηµιά ή καταστροφή εκτός αν
αυτό είναι αναγκαίο κάτω από τις περιστάσεις, για τους σκοπούς που
αναφέρονται στο παρόν εδάφιο.
(ιβ) στην περίπτωση οποιουδήποτε αντικειµένου ή ουσίας που καθορίζεται στην
παράγραφο (ια), να κατάσχει και κατακρατεί το αντικείµενο ή την ουσία για όσο
χρόνο θεωρείται εύλογα αναγκαίος για οποιοδήποτε από τους ακόλουθους
λόγους:
(i) για εξέταση του ή υποβολή του σε οτιδήποτε για το οποίο του παρέχεται
εξουσία σύµφωνα µε την παράγραφο (ια),
(ii) για να διασφαλίσει ότι δεν θα παραποιηθούν πριν συµπληρωθεί η εξέτασή
τους από αυτόν,
(iii) για να διασφαλίσει ότι είναι διαθέσιµα για χρήση ως τεκµήρια σε
οποιαδήποτε διαδικασία για αδίκηµα δυνάµει του παρόντος Νόµου.
25(ε) του 33(Ι)
του 2011.

(ιγ) να διερευνά ατυχήµατα, ασθένειες ή επικίνδυνα συµβάντα που σχετίζονται µε
τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και να προβαίνει σε κατάσχεση τεκµηρίων που
αφορούν τα περιστατικά αυτά.

25(ε) του 33(Ι)
του 2011.

(ιδ) ανάλογα µε την περίπτωση(i) να ετοιµάζει και να αποστέλλει επιστολές, εκθέσεις, βεβαιώσεις,
πιστοποιητικά, σηµειώµατα,
(ii) να εκδίδει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και ανακοινώσεις, και
(iii) να επιδίδει ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις

25(ε) του 33(Ι)
του 2011.

(ιε) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, στο οποίο επιδίδει προειδοποιήσεις,
ειδοποίηση βελτίωσης ή απαγόρευσης, να την υπογράφει και να καταγράφει σ΄
αυτήν το όνοµα, το επάγγελµα του, ή/ και τη θέση του στο υποστατικό, την
εγκατάσταση ή την επιχείρηση καθώς και τη διεύθυνσή του.
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(2) Σε περίπτωση που µε βάση τις εξουσίες που παραχωρούνται σ’ αυτόν
σύµφωνα µε την παράγραφο (ιβ) του εδαφίου (1), ο Επιθεωρητής παίρνει στην
κατοχή του οποιοδήποτε αντικείµενο ή ουσία που βρίσκεται σε οποιοδήποτε
χώρο εργασίας, πρέπει να αφήνει σε υπεύθυνο πρόσωπο γνωστοποίηση, ή αν
αυτό είναι πρακτικά ανέφικτο, να στερεώνει σε περίοπτη θέση την γνωστοποίηση
η οποία να παρέχει επαρκή στοιχεία για την αναγνώριση του αντικειµένου ή της
ουσίας. Προτού ο Επιθεωρητής πάρει στην κατοχή του οποιαδήποτε τέτοια
ουσία, πρέπει, αν είναι πρακτικώς εφικτό, να πάρει δείγµα της ουσίας και να
παραδώσει µέρος του σε υπεύθυνο πρόσωπο στο υποστατικό, σηµατοδοτηµένο
µε τρόπο επαρκή για την αναγνώρισή του.
(3) Πριν ο Επιθεωρητής εξασκήσει οποιαδήποτε εξουσία που παρέχεται σ’ αυτόν
µε βάση την παράγραφο (ια) του εδαφίου (1) πρέπει να συµβουλεύεται, εάν το
κρίνει απαραίτητο ο ίδιος, πρόσωπα που θεωρεί κατάλληλα µε σκοπό να
εξακριβώσει ποιοι πιθανοί κίνδυνοι µπορεί να δηµιουργηθούν εάν γίνει αυτό που
προτείνει σύµφωνα µε τις εξουσίες αυτές.
25(στ) του 33(Ι)
του 2011.

(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής, τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1), έχει
επιπρόσθετα τις πιο κάτω εξουσίες:
(i) Εξουσιοδοτεί εγγράφως άλλο πρόσωπο για να ασκεί µέρος ή όλες τις εξουσίες
του.
(ii) καθορίζει το περιεχόµενο των εντύπων που προβλέπονται από το Νόµο το
οποίο εγκρίνει και δηµοσιοποιεί.

26 του 33(Ι) του
2011.
Ειδοποίηση
Βελτίωσης.

45. (1) Αν ο Επιθεωρητής είναι της γνώµης ότι οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει
οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων
Κανονισµών ή έχει παραβεί οποιαδήποτε τέτοια διάταξη, υπό συνθήκες που
καθιστούν πιθανή τη συνέχιση ή επανάληψη της παράβασης, µπορεί να εκδώσει
προς το πρόσωπο αυτό ειδοποίηση, αναφερόµενη ως Ειδοποίηση Βελτίωσης,
απαιτώντας από το εν λόγω πρόσωπο όπως επανορθώσει την παράβαση ή,
ανάλογα µε την περίπτωση, τις συνθήκες που την προκαλούν, µέσα σε
καθορισµένη στην Ειδοποίηση Βελτίωσης χρονική περίοδο, η οποία δεν µπορεί
να είναι µικρότερη από 14 ηµέρες.
(2) Η Ειδοποίηση Βελτίωσης εκδίδεται επί εγκεκριµένου εντύπου.

Ειδοποίηση
Απαγόρευσης.

27 του 33(Ι) του
2011.
Επίδοση
Ειδοποιήσεων.

46.—(1) Αν ο Επιθεωρητής είναι της γνώµης ότι οποιοδήποτε υποστατικό, ή
εγκατάσταση, ή χώρος εργασίας ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που εκτελείται
στο υποστατικό, στην εγκατάσταση, στον χώρο εργασίας ή που πρόκειται να
εκτελεστεί µέσα στο υποστατικό, εγκατάσταση ή χώρο εργασίας, δηµιουργεί
κίνδυνο σοβαρής σωµατικής βλάβης, ή αναλόγως της περίπτωσης, αναµένεται να
προκαλέσει κίνδυνο σοβαρής σωµατικής βλάβης, µπορεί να εκδόσει προς τον
εργοδότη ή προς τους εκπροσώπους του ή προς το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο
για το υποστατικό, εγκατάσταση ή χώρο εργασίας ή για τις δραστηριότητες που
διεξάγονται σ’ αυτά, Ειδοποίηση, αναφερόµενη ως "Ειδοποίηση Απαγόρευσης"
που θα απαγορεύει τη χρήση του υποστατικού, της εγκατάστασης ή του χώρου
εργασίας ή την εκτέλεση των δραστηριοτήτων, µέχρις ότου εξαλειφθεί ο
κίνδυνος σε τέτοιο βαθµό που να ικανοποιείται ο Επιθεωρητής. Η Ειδοποίηση
Απαγόρευσης θα έχει άµεση εφαρµογή.
(2) Η ειδοποίηση απαγόρευσης εκδίδεται επί εγκεκριµένου εντύπου.
47.—(1) Κοινοποίηση της Ειδοποίησης Βελτίωσης ή της Ειδοποίησης
Απαγόρευσης θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί ευθύς ως γίνει η επίδοση αυτή από
τον Επιθεωρητή. Εάν ο παραβάτης είναι άτοµο, η Ειδοποίηση επιδίδεται είτε διά
παραδόσεως στον ίδιο προσωπικά ή διά της αφέσεως αυτής σε οποιοδήποτε
ενήλικο πρόσωπο που διαµένει µε αυτόν ή σε υπεύθυνο του τόπου όπου αυτός
διαµένει ή του χώρου εργασίας ή ασχολίας αυτού.
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(2) Εάν το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η επίδοση είναι συνεταιρισµός ή
οργανισµός, η Ειδοποίηση επιδίδεται δι’ αφέσεως αυτής στον κεντρικό τόπο
εργασιών του συνεταιρισµού ή του οργανισµού εις τη ∆ηµοκρατία ή διά της
παραδόσεως αυτής:
(i) σε ένα από τους συνεταίρους
(ii) στο διευθυντή
(iii) στο γραµµατέα
(iv) στον κύριο αντιπρόσωπο στην κατά τόπο δικαιοδοσία ή
(v) σε οποιονδήποτε έχει τον έλεγχο των εργασιών του συνεταιρισµού ή του
οργανισµού κατά τον χρόνο της επιδόσεως.
Η επίδοση κάθε Ειδοποίησης αποδεικνύεται είτε προφορικά από τον επιδώσαντα
είτε µε ένορκη δήλωση του.
Απόσυρση ή
παράταση των
Ειδοποιήσεων.

48.—(1) Η Ειδοποίηση Βελτίωσης µπορεί να αποσυρθεί από τov Επιθεωρητή σε
οποιαδήποτε στιγµή ή η χρονική διάρκεια που καθορίζεται σ’ αυτή µπορεί να
παραταθεί σε οποιαδήποτε στιγµή, εφόσον δεν εκκρεµεί προσφυγή εναντίον της
Ειδοποίησης.
(2) Η Ειδοποίηση Απαγόρευσης µπορεί να αποσυρθεί από τον Επιθεωρητή σε
οποιοδήποτε χρόνο.

Προσφυγές
εναντίον των
Ειδοποιήσεων.

49.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί ότι έχει αδικηθεί µε οποιαδήποτε
Ειδοποίηση Βελτίωσης ή Ειδοποίηση Απαγόρευσης µπορεί να προσφύγει στον
Υπουργό και να υποβάλει αίτηση για ανάκληση ή για τροποποίηση της
Ειδοποίησης Βελτίωσης ή Ειδοποίησης Απαγόρευσης και σε τέτοια περίπτωση η
Ειδοποίηση Βελτίωσης ή η Ειδοποίηση Απαγόρευσης θα εξακολουθεί να ισχύει
εκτός αν τροποποιηθεί ή ανακληθεί από τον Υπουργό.
(2) Προσφυγή που γίνεται µε βάση το εδάφιο (1) πρέπει να υποβάλλεται όχι
αργότερα από 14 ηµέρες από την έκδοση της Ειδοποίησης.

Προστασία των
Επιθεωρητών από
Ποινική ∆ίωξη.

50. ∆εν θα ασκείται πολιτική ή ποινική δίωξη εναντίον οποιουδήποτε
Επιθεωρητή ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει ή είχε εξουσίες
Επιθεωρητή σε σχέση µε οτιδήποτε έπραξε ή διετάχθη να πράξει καλή τη πίστει
µε βάση τον παρόντα Νόµο ή τους Κανονισµούς που εκδόθηκαν µε βάση τον
παρόντα Νόµο.

Αποκάλυψη
Πληροφοριών.

51.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία
που αφορά εµπορικό ή βιοµηχανικό µυστικό η οποία έχει αποκτηθεί κατά την
άσκηση είτε από το ίδιο είτε από άλλο πρόσωπο, εξουσιών που παρέχονται µε
βάση τον παρόντα Νόµο, εκτός:
(α) Αν δοθεί η συγκατάθεση του προσώπου που έχει την ευθύνη των
υποστατικών από όπου αποκτήθηκε η πληροφορία, ή
(β) για σκοπούς εφαρµογής οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόντος Νόµου, ή
(γ) για σκοπούς ποινικής διαδικασίας για αδίκηµα δυνάµει του παρόντος Νόµου,
ή
(δ) για σκοπούς οποιασδήποτε έρευνας που διεξάγεται από ή εκ µέρους του
Υπουργού σε σχέση µε την εφαρµογή οποιωνδήποτε από τις πρόνοιες τις οποίες
έχει υποχρέωση να εφαρµόζει.
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(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) ο Επιθεωρητής µπορεί, σε
οποιαδήποτε υποστατικά, στις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαίο να το πράξει για
σκοπούς επαρκούς πληροφόρησης και ενηµέρωσης των προσώπων στην εργασία
ή των αντιπροσώπων τους, πάνω σε θέµατα που επηρεάζουν την ασφάλεια, υγεία
και ευηµερία τους, να παρέχει σε τέτοια πρόσωπα ή τους αντιπροσώπους τους τις
ακόλουθες περιγραφικές πληροφορίες:
(α) Πληροφορίες γεγονότων σχετιζόµενες µε τα υποστατικά αυτά ή µε τις
δραστηριότητες που εκτελούνται στα υποστατικά
(β) πληροφορίες σχετικά µε οποιαδήποτε µέτρα τα οποία έχει λάβει ή προτίθεται
να λάβει σε σχέση µε τα υποστατικά αυτά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του,
και να παρέχει τις ίδιες πληροφορίες στον εργοδότη των προσώπων στην
εργασία.
(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) ο Επιθεωρητής µπορεί να
παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2)
σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει επηρεασθεί από τα πιο πάνω γεγονότα ή σε
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του νοουµένου ότι οι πληροφορίες ζητούνται
εγγράφως από το πρόσωπο που έχει επηρεασθεί ή τον εξουσιοδοτηµένο
αντιπρόσωπο του και ότι θα χρησιµοποιηθούν για σκοπούς πολιτικής
διαδικασίας.
(4) Καταργήθηκε µε το 28 του 33(Ι) του 2011.
Εξουσία
∆ικαστηρίου να
εκδίδει διάταγµα
σχετικά µε
Επικίνδυνες
Καταστάσεις και
Πρακτικές.

52.—(1) Το ∆ικαστήριο εάν ικανοποιηθεί κατόπιν παραπόνου που υποβάλλεται
από Επιθεωρητή ότι:
(α) είτε οποιοδήποτε µέρος των διόδων, εργασιών, µηχανών, ή εγκαταστάσεων,
που χρησιµοποιούνται σε χώρο εργασίας είναι σε τέτοια κατάσταση ή είναι
κατασκευασµένα ή τοποθετηµένα έτσι ώστε να µην µπορούν να
χρησιµοποιηθούν χωρίς κίνδυνο, είτε,
(β) διεξάγονται οποιεσδήποτε διεργασίες, ή εργασίες ή γίνεται ή έχει γίνει
οτιδήποτε σε χώρο εργασίας, µε τέτοιο τρόπο ώστε να δηµιουργείται κίνδυνος,
Το ∆ικαστήριο πρέπει, µε ∆ιάταγµα όπως απαιτείται από την περίπτωση:
(i) να απαγορεύσει τη χρήση εκείνου του µέρους των διόδων, εργασιών,
µηχανών, ή εγκαταστάσεων ή, εάν υπάρχει δυνατότητα επιδιόρθωσης ή
τροποποίησης να απαγορεύσει τη χρήση τούτων µέχρις ότου επιδιορθωθούν ή
τροποποιηθούν δεόντως, ή
(ii) να απαιτήσει από τov εργοδότη ή εκπρόσωπο του ή από το πρόσωπο που
είναι υπεύθυνο για το χώρο εργασίας, να πάρει τέτοια µέτρα όπως αυτά µπορεί να
καθορίζονται στο ∆ιάταγµα, για εξάλειψη του κινδύνου για τov οποίο γίνεται το
παράπονο.
(2) Σε περίπτωση που έχει γίνει παράπονο σύµφωνα µε το εδάφιο (1) το
∆ικαστήριο µπορεί, ύστερα από µονοµερή αίτηση εκ µέρους του Επιθεωρητή και
αφού ακούσει µαρτυρία ότι η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου µέρους των διόδων,
εργασιών, µηχανών, ή εγκαταστάσεων ή, ανάλογα µε την περίπτωση, η
διεξαγωγή οποιασδήποτε διεργασίας ή εργασίας, ή η διεξαγωγή οποιασδήποτε
δραστηριότητας µε τέτοιο τρόπο, όπως αναφέρεται προηγουµένως συνεπάγεται
άµεσο κίνδυνο σοβαρού τραυµατισµού, εκδίδει Ενδιάµεσο ∆ιάταγµα µε το οποίο
απαγορεύει είτε απόλυτα είτε κάτω από όρους, τη χρήση, τη διεξαγωγή
οποιασδήποτε διεργασίας ή εργασίας ή την διεξαγωγή οποιασδήποτε
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δραστηριότητας µέχρις ότου έχει την ευκαιρία το συντοµότερο για ακρόαση και
έκδοση απόφασης για το παράπονο.
ΜΕΡΟΣ VΙΙΙ
Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ. ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
Αδικήµατα.
17(α) του 25(Ι)
του 2002.
29(α) του 33(Ι)
του 2011.

53.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε
πρόσωπο στο οποίο επιβάλλονται υποχρεώσεις µε βάση τον παρόντα Νόµο ή
τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει αυτού παραλείπει να συµµορφωθεί µε
αυτές, είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις
ογδόντα χιλιάδες ευρώ ή σε φυλάκιση που δεν θα υπερβαίνει τα τέσσερα χρόνια
ή και στις δύο αυτές ποινές.
(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει:
(α) ∆ιάταγµα που εκδόθηκε από ∆ικαστήριο
(β) όρο άδειας ή πιστοποιητικού που εκδόθηκε βάσει του παρόντος Νόµου
(γ) όρο που εκδόθηκε από την Αρχή, ή έγκριση που παραχωρήθηκε δυνάµει του
παρόντος Νόµου
(δ) οποιαδήποτε υποχρέωση ή απαγόρευση που επιβάλλεται από Ειδοποίηση
Βελτίωσης ή Ειδοποίηση Απαγόρευσης (συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε
Ειδοποίησης που τροποποιήθηκε κατόπιν προσφυγής)
(ε) οποιαδήποτε απαίτηση του Επιθεωρητή που µπορεί να έχει µε βάση τις
εξουσίες που του παρέχονται σύµφωνα µε το άρθρο 44.

29(β) του 33(Ι)
του 2011.

είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις
ογδόντα χιλιάδες ευρώ ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα χρόνια ή
και στις δύο ποινές.
(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο:
(α) σκόπιµα καθυστερεί ή παρεµποδίζει Επιθεωρητή στην άσκηση των εξουσιών
του ή στην εκτέλεση των καθηκόντων του βάσει του Νόµου αυτού,
(β) παρεµποδίζει ή προσπαθεί να παρεµποδίσει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να
παρουσιαστεί στον Επιθεωρητή ή να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση για την
οποία ο Επιθεωρητής µπορεί να απαιτεί απάντηση,
(γ) εν γνώσει του ή εσκεµµένα προβαίνει σε ψεύδη δήλωση µε σκοπό να
παραστήσει ότι συµµορφώνεται µε υποχρέωση παροχής οποιωνδήποτε
πληροφοριών που απαιτούνται δυνάµει του Νόµου αυτού ή οποιουδήποτε
∆ιατάγµατος ή Κανονισµών που εκδίδονται µε βάση το Νόµο αυτό,
(δ) εσκεµµένα υπογράφει ή προβαίνει σε ψευδή καταχώριση σε οποιοδήποτε
αρχείο, βιβλίο ειδοποιήσεων ή άλλο έγγραφο που απαιτείται να τηρείται ή να
παραχωρείται µε βάση το Νόµο αυτό ή χρησιµοποιεί οποιαδήποτε τέτοια
καταχώρηση που γνωρίζει ότι είναι αναληθής, µε σκοπό να παραπλανήσει,
(ε) πλαστογραφεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό που απαιτείται δυνάµει ή για τους
σκοπούς του παρόντος Νόµου ή οποιουδήποτε ∆ιατάγµατος ή Κανονισµού που
εκδίδεται µε βάση τον παρόντα Νόµο, ή
(στ) δίδει ή υπογράφει τέτοιο πιστοποιητικό εν γνώσει τoυ ότι είναι αναληθές σε
σχέση µε οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο, ή
(ζ) εν γνώσει του παρουσιάζει ή χρησιµοποιεί πιστοποιητικό που έχει
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πλαστογραφηθεί ή είναι ψευδές σε σχέση µε οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο, ή
(η) παρουσιάζει ή χρησιµοποιεί ως αφορώντα οποιοδήποτε πρόσωπο,
πιστοποιητικά τα οποία εν γνώσει του δεν αφορούν το εν λόγω πρόσωπο, ή
(θ) παριστάνει πρόσωπο που κατονοµάζεται σε τέτοιο πιστοποιητικό, ή
(ι) προσποιείται ψευδώς ότι είναι Επιθεωρητής, ή
(ια) εσκεµµένα συγκατατίθεται στην πιο πάνω πλαστογράφηση, υπογραφή,
χρήση, πλαστοπροσωπία ή προσποίηση, ή
(ιβ) αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία κατά παράβαση του άρθρου 51,
29(γ) του 33(Ι)
του 2011.

29(δ) του 33(Ι)
του 2011.
29(ε) του 33(Ι)
του 2011.

είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται σε πρόστιµο που δεν θα υπερβαίνει τις
σαράντα χιλιάδες ευρώ ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και
στις δύο αυτές ποινές.
(4) Το ∆ικαστήριο µπορεί, κατά την επιβολή ποινής που θεωρεί αρµόζουσα σε
οποιοδήποτε πρόσωπο, επιπρόσθετα µε την επιβολή ποινής, να εκδόσει ∆ιάταγµα
διατάσσοντας το πρόσωπο να συµµορφωθεί µε τον παρόντα Νόµο µέσα σε τέτοια
χρονική περίοδο, όπως µπορεί να καθορίζεται στο ∆ιάταγµα. Σε περίπτωση που η
παράβαση συνεχίζεται µετά τη λήξη της χρονικής περιόδου που αρχικά
καθορίστηκε στο ∆ιάταγµα ή παρατάθηκε µε τροποποιητικό ∆ιάταγµα, τότε το
πρόσωπο αυτό θα υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
δύο χιλιάδες ευρώ, ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα µήνα ή και στις
δύο ποινές, για κάθε µέρα για την οποία η παράβαση αυτή συνεχίζεται.
5(α) Το Μέρος αυτό εφαρµόζεται σε πρόσωπα που υπηρετούν στη ∆ηµόσια
Υπηρεσία ή σε οργανισµό δηµοσίου δικαίου όπως εφαρµόζεται στα άλλα
πρόσωπα·
(β) Όταν το αδίκηµα που διαπράττεται µε βάση τον παρόντα Νόµο από πρόσωπα
που υπηρετούν στη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή σε οργανισµό δηµοσίου δικαίου
αποδειχθεί ότι έχει διαπραχθεί µε τη συγκατάθεση ή τη συνεργασία ή ότι η
διάπραξή του έχει διευκολυνθεί από αµέλεια εκ µέρους οποιουδήποτε
Προϊστάµενου Τµήµατος ή άλλου προσώπου που υπηρετεί στη ∆ηµόσια
Υπηρεσία ή στην περίπτωση οργανισµού δηµοσίου δικαίου, του Γενικού
∆ιευθυντή, ∆ιευθυντή ή εκπροσώπου του, τότε τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται
ένοχα αδικήµατος και υπόκεινται σε δίωξη και ποινή.

29(στ) του 33(Ι)
του 2011.

(6) Νοµικό πρόσωπο είναι υπεύθυνο για τα αδικήµατα που προβλέπονται στον
παρόντα Νόµο, όταν αυτά διαπράττονται από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που
ενεργεί είτε ατοµικά είτε ως µέλος συλλογικού οργάνου του νοµικού προσώπου
και το οποίο κατέχει ηγετική θέση στο εν λόγω νοµικό πρόσωπο, είτε βάση
εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση του νοµικού προσώπου, είτε βάση της
εξουσίας λήψης αποφάσεων για λογαριασµό του νοµικού προσώπου, είτε βάση
της εξουσίας άσκησης ελέγχου εντός του νοµικού προσώπου και σε τέτοια
περίπτωση την ευθύνη για τη διάπραξη του εν λόγω αδικήµατος φέρει, εκτός από
το νοµικό πρόσωπο, και το πιο πάνω αναφερόµενο φυσικό πρόσωπο.

Αποδείξεις.

54. Σε οποιεσδήποτε διαδικασίες για αδίκηµα που διαπράττεται κατά παράβαση
οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόντος Νόµου, το οποίο συνίσταται σε
παράλειψη προσώπου να συµµορφωθεί µε υποχρέωση ή µε απαίτηση για
εκτέλεση καθήκοντος, καθόσο η συµµόρφωση αυτή είναι πρακτικώς εφικτή ή
είναι ευλόγως εφικτή, αποτελεί ευθύνη του κατηγορούµενου να αποδείξει ότι δεν
ήταν πρακτικώς εφικτό ή δεν ήταν ευλόγως εφικτό να πράξει περισσότερα από
όσα έπραξε για εκπλήρωση της υποχρέωσης ή της απαίτησης που τέθηκαν σ’
αυτόν.
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ΜΕΡΟΣ ΙΧ
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
30(α)(β) του 33(Ι)
του 2011.
Έγκριση σχεδίων
και έκδοση
αδειών
λειτουργίας
ορισµένων
κτιρίων από άλλες
αρχές
30(γ) του 33(Ι)
του 2011.

55.— (1) Σε περίπτωση που σύµφωνα µε τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης
νοµοθεσίας που είναι σε ισχύ στη ∆ηµοκρατία, υποβάλλονται σχέδια ή µελέτες
οποιασδήποτε εγκατάστασης ή οποιουδήποτε µη οικιακού υποστατικού, που
προορίζεται να χρησιµοποιηθεί ως χώρος εργασίας για έγκρισή τους από
οποιαδήποτε αρµόδια αρχή, η εν λόγω αρχή προτού εγκρίνει τέτοια σχέδια ή
µελέτες πρέπει να ικανοποιείται ότι τα υποστατικά είναι σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(2) (α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) και από τις διατάξεις
οποιουδήποτε άλλου Νόµου οι µελέτες και τα σχέδια οποιουδήποτε εργοστασίου
ή οποιουδήποτε υποστατικού που προορίζεται για χρήσεις που θα καθορίζει ο
Υπουργός µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας θα υποβάλλονται στον Αρχιεπιθεωρητή για έγκριση και ανεξάρτητα
από τις διατάξεις τέτοιων άλλων Νόµων, η αρµόδια Αρχή δεν πρέπει να εγκρίνει
τα σχέδια αυτά, µέχρις ότου ειδοποιηθεί από τον Αρχιεπιθεωρητή, ότι τα σχετικά
κτίρια ή εγκαταστάσεις είναι, κατά τη γνώµη του, κατάλληλα για χρήση για τους
σκοπούς που προτείνονται.
(β) Για σκοπούς της έγκρισης των σχεδίων σύµφωνα µε τo εδάφιο (2) ο
Αρχιεπιθεωρητής δύναται να ζητά την υποβολή σ’ αυτόν πρόσθετων
πληροφοριών, δεδοµένων, ή πρόσθετων σχεδίων και µελετών, σχετικά µε τη
σχεδίαση, δοκιµή, επιλογή, εγκατάσταση, διάταξη, χρήση και συντήρηση των
χώρων εργασίας, του περιβάλλοντος εργασίας, εργαλείων, µηχανών και
µηχανηµάτων, χηµικών, φυσικών και βιολογικών ουσιών και παραγόντων καθώς
και διεργασιών.
Νοείται ότι σε περίπτωση ύπαρξης πρόθεσης για ανέγερση κτιρίων ή
εγκαταστάσεων που ανήκουν στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία θα ακολουθείται
ανάλογη διαδικασία έγκρισης των σχεδίων, υπολογισµών και µελετών από τον
Αρχιεπιθεωρητή πριν από την έναρξη των εργασιών ανέγερσης. Για τον σκοπό
αυτό το αρµόδιο Τµήµα ή Υπηρεσία για την ανέγερση, µελέτη, σχεδίαση, ή
υπολογισµό των κτιρίων ή εγκαταστάσεων, υποχρεούται να υποβάλλει τα σχέδια,
υπολογισµούς, ή µελέτες στον Αρχιεπιθεωρητή.

30(δ) του 33(Ι)
του 2011.

(3) Οποιαδήποτε αρµόδια αρχή εκδίδει άδεια λειτουργίας οποιασδήποτε
εγκατάστασης ή οποιουδήποτε µη οικιακού υποστατικού που καθορίζεται να
χρησιµοποιηθεί ως χώρος εργασίας πρέπει να διασφαλίζει, καθόσον είναι εύλογα
εφικτό, ότι ο χώρος αυτός πληροί τις πρόνοιες του παρόντος Νόµου.

31 του 33(Ι) του
2011.
Έκδοση
Βεβαιώσεων /
Πιστοποιητικών /
Εκθέσεων.

55Α.(1) Εφόσον προβλέπεται από τον παρόντα Νόµο, οποιοσδήποτε δικαιούχος
εργοδότης, κύριος έργου ή οποιοδήποτε δικαιούχο αυτοεργοδοτούµενο,
εργοδοτούµενο ή άλλο πρόσωπο µπορεί να ζητήσει γραπτώς από τον
Αρχιεπιθεωρητή, µέσω εγκεκριµένου εντύπου και αφού καταβάλει τα
καθορισµένα τέλη(α)

βεβαίωση, πιστοποιητικό ή έκθεση που σχετίζεται µε την εφαρµογή του
παρόντος Νόµου·

(β)

την έγκριση ή την αδειοδότηση προσώπων·

(γ)

την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών, όπως δοκιµές ή εξετάσεις,
ελέγχους· και

(δ)

έκθεση περιστατικού, ατυχήµατος ή επαγγελµατικής ασθένειας, ή
επικίνδυνου συµβάντος, εφόσον τέτοιο περιστατικό ή συµβάν έχει
διερευνηθεί από Επιθεωρητή σε ικανοποιητικό βαθµό που να επιτρέπει
την ετοιµασία έκθεσης.
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(2) Τα έγγραφα που παρέχονται στα δικαιούχα πρόσωπα δυνάµει του εδαφίου
(1) ετοιµάζονται µε βάση τις πληροφορίες που διαθέτει ο Αρχιεπιθεωρητής και η
καταβολή οποιουδήποτε τέλους δε δηµιουργεί υποχρεώσεις για τη διεξαγωγή
επιπρόσθετων ερευνών ή εργασιών.
31 του 33(Ι) του
2011.
Ενηµέρωση της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

55Β. Ο Αρχιεπιθεωρητής διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποτεδήποτε
είναι απαραίτητο, εκθέσεις αναφορικά µε την εφαρµογή του παρόντος Νόµου και
περιλαµβάνει σ’ αυτές, εφόσον είναι απαραίτητο, τις απόψεις των κοινωνικών
εταίρων.

31 του 33(Ι) του
2011.
Ιεραρχική
προσφυγή
εναντίον των
αποφάσεων του
Αρχιεπιθεωρητή.

55Γ.-(1) Οποιαδήποτε απόφαση του Αρχιεπιθεωρητή που εκδίδεται δυνάµει του
παρόντος Νόµου ή των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών, υπόκειται σε
ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, εντός προθεσµίας είκοσι οκτώ (28)
ηµερών από την ηµέρα που το ενδιαφερόµενο πρόσωπο λαµβάνει γνώση της
απόφασης.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή και δύναται να-

31 του 33(Ι) του
2011.
Παροχή
εκπαίδευσης ή
κατάρτισης σε
θέµατα ασφάλειας
και υγείας στην
εργασία.

(α)

επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β)

ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση και να διατάξει την επανεξέτασή
της από τον Αρχιεπιθεωρητή·

(γ)

τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ)

προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας
απόφασης.

55∆-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει προγράµµατα εκπαίδευσης ή κατάρτισης
σε θέµατα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και εκδίδει πιστοποιητικά
παρακολούθησης των προγραµµάτων του, οφείλει να καθορίζει µε σαφήνεια στα
πιστοποιητικά αυτά το επίπεδο και τις ενότητες που έχουν καλυφθεί, τη διάρκεια
της εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης σε κάθε ενότητα, την ηµεροµηνία διεξαγωγής
της εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης, καθώς και το όνοµα του παροχέα της
εκπαίδευσης.
(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει τα προγράµµατα εκπαίδευσης ή/και
κατάρτισης του εδαφίου (1) και εκδίδει πιστοποιητικά παρακολούθησης των εν
λόγω προγραµµάτων, µπορεί να διεξάγει τις δραστηριότητες εκπαίδευσης ή/και
κατάρτισης στις συγκεκριµένες ενότητες ασφάλειας και υγείας µόνο αν διαθέτει
επαρκείς και κατάλληλες γνώσεις και εµπειρία στα εν λόγω θέµατα.
(3) Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στις παραγράφους (1) και (2) εκδίδονται
αφού ληφθούν υπόψη οι ειδικές διατάξεις που καθορίζονται στα διατάγµατα που
εκδίδει ο Υπουργός δυνάµει του άρθρου 38Α.

Μεταβατικές
∆ιατάξεις.

56. Οι διατάξεις του παρόντος Νόµου θα ισχύουν επιπρόσθετα και δεν θα
αντικαθιστούν τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης νοµοθεσίας που είναι σε ισχύ
κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος Νόµου.

Έναρξη Ισχύος.

57. Ο Νόµος αυτός τίθεται σε ισχύ την 1.1.1997 ή ενωρίτερα σε ηµεροµηνία που
θα καθορίσει το Υπουργικό Συµβούλιο µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας:
Νοείται ότι το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να καθορίσει διαφορετικές
ηµεροµηνίες για την έναρξη της ισχύος των διάφορων διατάξεων του Νόµου οι
οποίες δε θα είναι µεταγενέστερες της 1ης Ιανουαρίου 1997.
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Νοείται περαιτέρω ότι το Υπουργικό Συµβούλιο αναφορικά µε την έναρξη ισχύος
των διαφόρων διατάξεων που αφορούν κτίρια τα οποία ήταν σε χρήση ως χώροι
εργασίας πριν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος Νόµου µπορεί να
καθορίσει διαφορετικές ηµεροµηνίες έναρξης της ισχύος του Νόµου οι οποίες
µπορεί να είναι και µεταγενέστερες της.
Καταργήσεις.

18 του 25(Ι) του
2002.

58. Ο Νόµος και οι Κανονισµοί που περιλαµβάνονται στο ∆εύτερο Πίνακα διά
του παρόντος καταργούνται.
18. Ο παρών Νόµος (25(Ι) του 2002) τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003.
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 38)

Οι Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 38 έχουν τους ακόλουθους σκοπούς:
1.—(1) Να ρυθµίζουν ή απαγορεύουν:
(α) Την παραγωγή ή προµήθεια ή χρήση οποιασδήποτε εγκατάστασης
(β) Την παρασκευή, ή προµήθεια ή φύλαξη ή χρήση οποιασδήποτε ουσίας
(γ) Τη διεξαγωγή οποιασδήποτε διεργασίας ή οποιασδήποτε λειτουργίας
(2) Να επιβάλλουν απαιτήσεις σχετικά µε τη σχεδίαση, κατασκευή, προφύλαξη, τοποθέτηση,
εγκατάσταση, δοκιµαστική λειτουργία, εξέταση, συντήρηση, επισκευή, µετατροπή, ρύθµιση,
αποσυναρµολόγηση, δοκιµή ή επιθεώρηση οποιασδήποτε εγκατάστασης.
(3) Να επιβάλλουν απαιτήσεις σχετικά µε τη σήµανση οποιασδήποτε εγκατάστασης ή οποιωνδήποτε
αντικειµένων τα οποία χρησιµοποιούνται ή έχουν σχεδιαστεί για να χρησιµοποιούνται ως
προσαρτήµατα σε οποιαδήποτε εγκατάσταση και σε σχέση µε αυτό, να ρυθµίζουν ή να απαγορεύουν
τη χρήση καθορισµένων σηµάτων.
(4) Να επιβάλλουν απαιτήσεις σχετικά µε τη δοκιµή, σήµανση, ή εξέταση οποιασδήποτε ουσίας και
σχετικά µε τη διεξαγωγή έρευνας, που συνδέεται µε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία αναφέρεται
στις υποπαραγράφους 1 - 4 πιο πάνω.
2. Να απαγορεύουν την εισαγωγή στην Κύπρο αντικειµένων ή ουσιών οποιασδήποτε καθορισµένης
περιγραφής, είτε απόλυτα είτε κάτω από όρους που επιβάλλονται από τους Κανονισµούς.
3. Να απαγορεύουν ή ρυθµίζουν τη µεταφορά αντικειµένων ή ουσιών οποιασδήποτε καθορισµένης
περιγραφής.
4.—(1) Να απαγορεύουν τη διεξαγωγή οποιασδήποτε καθορισµένης δραστηριότητας ή την εκτέλεση
οποιασδήποτε καθορισµένης πράξης, εκτός κάτω από εξουσιοδότηση και σύµφωνα µε όρους και
συνθήκες άδειας ή µε την συναίνεση ή την έγκριση καθορισµένης αρχής.
(2) Να προνοούν για την παροχή, ανανέωση, τροποποίηση, µεταφορά ή ακύρωση αδειών
(περιλαµβανοµένης τροποποίησης και ακύρωσης όρων και συνθηκών που περιέχονται στις άδειες).
5. Να απαιτούν όπως οποιοδήποτε πρόσωπο, υποστατικό, ή πράγµα εγγράφεται κάτω από
καθορισµένες περιστάσεις ή όρους για τη διεξαγωγή καθορισµένων δραστηριοτήτων ή την εκτέλεση
καθορισµένων πράξεων.
6.—(1) Να απαιτούν, κάτω από καθορισµένες περιστάσεις το διορισµό (είτε υπό καθορισµένη
ιδιότητα είτε όχι) προσώπων (ή προσώπου) µε καθορισµένα προσόντα ή πείρα (ή και τα δύο) για να
εκτελούν, καθορισµένες λειτουργίες και να αναθέτουν καθήκοντα ή να παρέχουν εξουσίες σε
πρόσωπα που διορίζονται (είτε σύµφωνα µε τους Κανονισµούς είτε όχι) να εκτελούν καθορισµένες
λειτουργίες.
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(2) Να περιορίζουν την εκτέλεση καθορισµένων λειτουργιών σε πρόσωπα, που κατέχουν
καθορισµένα προσόντα και πείρα.
7. Να ρυθµίζουν ή απαγορεύουν την απασχόληση κάτω από καθορισµένες περιστάσεις προσώπων ή
οποιασδήποτε κατηγορίας προσώπων.
8.—(1) Να απαιτούν διευθετήσεις ώστε να διασφαλίζεται η υγεία προσώπων στην εργασία ή άλλων
προσώπων περιλαµβανοµένων διευθετήσεων για Ιατρικές εξετάσεις και επισκοπήσεις υγείας και για
ορισµό ιατρών που θα µεριµνούν για τη διεξαγωγή των ιατρικών εξετάσεων.
(2) Να απαιτούν διευθετήσεις ώστε να παρακολουθούνται συνεχώς οι ατµοσφαιρικές ή άλλες
συνθήκες µέσα στις οποίες εργάζονται πρόσωπα.
32(α) του 33(Ι) του 2011.
(3) Να καθορίζουν τις ελάχιστες ιατρικές εξετάσεις που θα διεξάγουν οι εξετάζοντες ιατροί για
σκοπούς επιτήρησης της υγείας των εργοδοτουµένων.
9. Να επιβάλλουν απαιτήσεις σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που επηρεάζει τις συνθήκες κάτω από τις
οποίες πρόσωπα εργάζονται περιλαµβανοµένων ειδικά τέτοιων θεµάτων όπως, οι κατασκευαστικές
(structural) συνθήκες και ευστάθεια των υποστατικών, τα µέσα πρόσβασης προς και εξόδου από τα
υποστατικά, η καθαριότητα, η θερµοκρασία, ο φωτισµός, ο αερισµός, o συνωστισµός, ο θόρυβος, ο
ηλεκτρισµός, οι κραδασµοί, οι ιονίζουσες και άλλες ακτινοβολίες, η σκόνη, και οι αναθυµιάσεις.
10. Να διασφαλίζουν την παροχή καθορισµένων διευκολύνσεων ευηµερίας για πρόσωπα στην
εργασία, όπως η επαρκής παροχή πόσιµου νερού, οι υγειονοµικές διευκολύνσεις, διευκολύνσεις
πλύσεως, διευθετήσεις για µεταφορά ασθενών και παροχή πρώτων βοηθειών, αποδυτήρια, χώροι
φύλαξης ιµατισµού, χώροι ανάπαυσης, χώροι λήψεως γευµάτων, καθίσµατα και αναψυκτήρια.
11. Να απαιτούν την παροχή και χρήση κάτω από καθορισµένες περιστάσεις προστατευτικού
ιµατισµού ή εξοπλισµού, περιλαµβανοµένου ιµατισµού που παρέχει προστασία από τις καιρικές
συνθήκες.
12. Να απαιτούν κάτω από καθορισµένες περιστάσεις για λήψη µέτρων πυρανίχνευσης, συναγερµού,
προφύλαξης και καταπολέµησης της πυρκαγιάς καθώς και πρόληψης εκρήξεων.
13.—(1) Να απαγορεύουν ή επιβάλλουν απαιτήσεις σχετικά µε την εκποµπή στην ατµόσφαιρα
οποιουδήποτε καθορισµένου αερίου, καπνού ή σκόνης ή οποιασδήποτε άλλης καθορισµένης ουσίας.
(2) Να απαγορεύουν ή επιβάλλουν απαιτήσεις σχετικά µε την εκποµπή θορύβων, κραδασµών ή
οποιωνδήποτε ιονιζουσών ή άλλων ακτινοβολιών.
(3) Να απαιτούν την συνεχή καταµέτρηση οποιωνδήποτε εκποµπών όπως αναφέρεται στις
προηγούµενες υποπαραγράφους.
14. Να απαιτούν την καθοδήγηση, εκπαίδευση και επίβλεψη προσώπων στην εργασία.
15.—(1) Να απαιτούν τη γνωστοποίηση καθορισµένων θεµάτων κάτω από καθορισµένες
περιστάσεις και µε καθορισµένο τρόπο, σε καθορισµένα πρόσωπα.
(2) Να παρέχουν εξουσίες σε επιθεωρητές κάτω από καθορισµένες περιστάσεις να απαιτούν από
πρόσωπα να υποβάλλουν γραπτώς λεπτοµέρειες µέτρων που προτείνονται.να ληφθούν για
συµµόρφωση µε οποιεσδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
16. Να απαιτούν την τήρηση και φύλαξη αρχείων και άλλων εγγράφων περιλαµβανοµένων σχεδίων
και χαρτών.
17.—(1) Να απαιτούν τη λήψη µέτρων προστασίας έναντι κινδύνων στους οποίους υποστατικά, ή
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πρόσωπα που βρίσκονται µέσα σ’ αυτά, εκτίθενται ή µπορεί να εκτίθενται λόγω των συνθηκών
(περιλαµβανοµένων φυσικών συνθηκών) που επικρατούν στη γειτονική περιοχή.
(2) Να διασφαλίζουν τη διαφυγή προσώπων που βρίσκονται µέσα στα υποστατικά κάτω από
καθορισµένες περιστάσεις.
18. Να απαιτούν την εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης όπου έχει συµβεί οποιοδήποτε ατύχηµα ή άλλο
συµβάν καθορισµένου είδους.
19. Να απαιτούν την οργάνωση της ασφάλειας και υγείας στους τόπους εργασίας.
20. Να απαιτούν την υποβολή σχεδίων και µελετών υποστατικών ή εργοστασίων για καθορισµένες
χρήσεις.
Νοείται ότι στον παρόντα Πίνακα "καθορισµένος" σηµαίνει καθορισµένος από τους αντίστοιχους
Κανονισµούς.
32(β) του 33(Ι) του 2011.
21. Να καθορίζουν ή ρυθµίζουν κάθε θέµα το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισµού ή ρύθµισης
για τους αντιπρόσωπους ασφάλειας, τις επιτροπές ασφάλειας και τους λειτουργούς ασφάλειας.
∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Άρθρο 58
Νόµοι και Κανονισµοί που καταργούνται µε τον παρόντα Νόµο:
— Ο περί Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Νόµος, Αριθµός 60 του 1988
— Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Κανονισµοί του 1988 και 1993.
33 του 33(Ι) του 2011.
Μεταβατική διάταξη.
Επίσηµη Εφηµερίδα
Παράρτηµα
Τρίτο (I):
24.4.1997.

33. Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στην Εργασία Κανονισµοί του 1997
θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί δυνάµει του άρθρου 38 του βασικού νόµου
και εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ µετά τη θέση σε ισχύ του
παρόντος Νόµου.
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