
 

 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 

Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015) 
 

Κανονισμός 8(3) – Καθήκοντα Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας (Α&Υ) Μελέτης 
 
 
Ο Συντονιστής Α&Υ Μελέτης- 
 
1. Συμβουλεύει κατάλληλα και επαρκώς τον κύριο του έργου (ιδιοκτήτη) σχετικά με:  

 
(i) τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα 

θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία·  
(ii) τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, που ρυθμίζουν τα θέματα ασφάλειας και υγείας 

σε σχέση με την υλοποίηση των έργων· και 
(iii)  τις διατάξεις των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους 

Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, στην περίπτωση που το έργο προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί ως χώρος εργασίας· 

 
2. Συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και την ενσωμάτωση των θεμάτων 

ασφάλειας και υγείας στη μελέτη του έργου, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του Κανονισμού 
7 των πιο πάνω Κανονισμών· 
 

3. Συνεργάζεται με τον Συντονιστή Α&Υ Εκτέλεσης για την αναπροσαρμογή του σχεδίου 
ασφάλειας και υγείας και διαχείριση των κινδύνων που δημιουργούνται στις εργασίες 
εκτέλεσης του έργου· 

 
4. Συλλέγει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας που 

προβλέπεται στον Κανονισμό 5 των πιο πάνω Κανονισμών και τα θέματα ασφάλειας και 
υγείας και μεριμνά για τη διάθεσή τους στους μελετητές του έργου· 
 

5. Καταρτίζει ή αναθέτει την κατάρτιση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας. 
 

6. Μεριμνά για την ενσωμάτωση στη μελέτη του έργου, στα έγγραφα προκήρυξης των 
προσφορών και στους όρους των συμβολαίων ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου, σχεδίων, 
τεχνικών προδιαγραφών, κριτηρίων επιλογής των υλικών κατασκευής, μεθόδων εργασίας, 
εργολάβων και υπεργολάβων και άλλων απαιτήσεων για την αντιμετώπιση των κινδύνων 
που είναι προβλεπτοί στο στάδιο της μελέτης και προετοιμασίας του έργου, σύμφωνα με τις 
αρχές πρόληψης και με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εκτίμησης των κινδύνων·  

 
7. Καταρτίζει ή/και αναπροσαρμόζει τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) που προβλέπεται 

στον Κανονισμό 5, των πιο πάνω Κανονισμών και συνεργάζεται με τον Συντονιστή Α&Υ 
Εκτέλεσης, όπου αυτό απαιτείται και μεριμνά για – 

 
(i) τη συνεργασία του κύριου του έργου, των μελετητών και άλλων ανάδοχων του έργου 

και τη διάθεση των απαιτούμενων πληροφοριών· 
(ii) τη διαβίβαση του ΦΑΥ στον Συντονιστή Εκτέλεσης· και 
(iii) την προώθηση του ΦΑΥ στον κύριο του έργου μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των 

εργασιών σε συνεργασία με τον Συντονιστή Α&Υ Εκτέλεσης. 
 
 

Οκτώβριος 2020            Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας  
 


