
 

 

Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου – ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3 

 

ΔΗΛΩΣΗ1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
 

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 – Κ.Δ.Π. 410/2015 (Κανονισμοί 4, 5, 6 και 8, Παράρτημα ΙΙΙ) 

  
 

 

 
Ο/Η υποφαινόμενος/η ……………………………………………………… <ονοματεπώνυμο>, Συντονιστής 

Μελέτης του έργου ……………………………………………………… <επωνυμία έργου>  στη διεύθυνση 

……………………………………………………………………………………………………….………………….,  

δηλώνω ότι (διαγράφεται ότι δεν ισχύει). : 

έχω καταρτίσει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) κατά την εκπόνηση της μελέτης του 

προαναφερόμενου έργου. 

έχω αναθέσει την κατάρτιση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) κατά την εκπόνηση της μελέτης του 

προαναφερόμενου έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο πάνω Κανονισμών, στον / στην 

………………………………………………………………. <ονοματεπώνυμο>, ο / η οποίος / οποία κατέχει τα 

καθορισμένα προσόντα στους πιο πάνω Κανονισμούς για τον Συντονιστή Μελέτης, με στοιχεία 

επικοινωνίας: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ………………………………………, τηλ.: …………………., 

διεύθυνση επικοινωνίας: ……………………………………………………………….,. 

 
……..………………………                                                              ……..……………………… 

                      (Υπογραφή)                            (Υπογραφή) 
 
 
    …….……………………………………                                           .…………………………………………. 
             (Ονοματεπώνυμο)         (Ονοματεπώνυμο) 

   Συντονιστής Μελέτης         Πρόσωπο στο οποίο ανατέθηκε 
      Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ2 ………………                                                         η κατάρτιση του ΣΑΥ          
 Αρ. Φακ. ΕΞΥΠΠ3 ….…………..                  (σε περίπτωση που αυτό ισχύει) 
              Αρ. Μητρ. ΕΤΕΚ2 ………..……..    
              Αρ. Φακ. ΕΞΥΠΠ3 ……………...                                                                                
 
 
           
                                                                           
 
 
      
      Ημερομηνία: ………………….                                                         Ημερομηνία: …………………. 

 
1 Για κάθε εργοτάξιο, ο κύριος του έργου (ιδιοκτήτης) ή ο ανάδοχος (μελετητής ή/και επιβλέποντας, ή/και εργολάβος του έργου) υποχρεούται να 

διαβιβάζει 14 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών δήλωση για την κατάρτιση / ανάθεση της κατάρτισης του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας 
μαζί με το έντυπο της εκ των προτέρων γνωστοποίησης στο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της Επαρχίας στην οποία βρίσκεται το 
εργοτάξιο.  

2 Σε ειδικότητα που του παρέχει το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος για την εκπόνηση της μελέτης του έργου ή να επισυνάπτονται στοιχεία που 
τεκμηριώνουν την κατοχή προσόντων που παρέχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος για την εκπόνηση της μελέτης του έργου σύμφωνα με 
τους περί Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Νόμους του 1990 έως 2015.  

3 Εγκεκριμένο πρόσωπο για την παροχή Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης. Δεν ισχύει στις περιπτώσεις προσώπου που είναι 
 μελετητής του έργου. 
 


