
  

 

 
Η περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία 

 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές 

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

Βασικές Υποχρεώσεις του Κυρίου του Έργου 
 

Κάθε Κύριος του Έργου, (ιδιοκτήτης) έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες υποχρεώσεις 
σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω Κανονισμών: 
 

1. Ορίζει με γραπτή συμφωνία ή διασφαλίζει τον ορισμό των Συντονιστών (όπως 
επεξηγείται στην πιο κάτω παράγραφο 1.5) για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την 
εκπόνηση της μελέτης και κατά την εκτέλεση του έργου (Συντονιστές Μελέτης και 
Εκτέλεσης αντίστοιχα) σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

 
1.1  Για τον ορισμό Συντονιστή Μελέτης και Συντονιστή Εκτέλεσης, έχει υποχρέωση να 

συμβουλεύεται τον Μελετητή ολόκληρου του Έργου και όταν δεν υπάρχει, τους 
εμπλεκόμενους Μελετητές. 

 
1.2 Διασφαλίζει ότι οι Συντονιστές Μελέτης και Εκτέλεσης έχουν τα προσόντα και 

ασκούν τα καθήκοντα, που καθορίζονται στους πιο πάνω Κανονισμούς και ότι η 
γραπτή συμφωνία, όπου απαιτείται, ανανεώνεται. 

 
1.3   Σε περίπτωση που ορίζεται ως Συντονιστής Μελέτης, νομικό πρόσωπο, τότε 

πρέπει να διασφαλίζει ότι καθορίζεται στη γραπτή συμφωνία το φυσικό πρόσωπο 
στο οποίο ανατίθενται τα καθήκοντα του Συντονιστή Μελέτης, το οποίο πρέπει να 
κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στους πιο πάνω Κανονισμούς. 

 
1.4 Όταν ορίζονται περισσότεροι από ένας Συντονιστές Μελέτης πρέπει να οριστεί 

Επικεφαλής Συντονιστής Μελέτης. 
 
1.5 Σε περίπτωση που αναθέτει τη μελέτη ολόκληρου του έργου σε Μελετητή, 

διασφαλίζει ότι ο Μελετητής Ολόκληρου του Έργου ή ο Εργολάβος Ολόκληρου του 
Έργου ορίζει τον Συντονιστή Μελέτης και τον Συντονιστή Εκτέλεσης αντίστοιχα. 

 
1.6 Ο Συντονιστής Μελέτης ορίζεται πριν από την έναρξη της μελέτης του έργου και ο  

Συντονιστής Εκτέλεσης πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου και όσο 
πιο σύντομα είναι εύλογα εφικτό, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης. 
 

1.7 Για εργοτάξια Πρώτης Τάξης (σύμφωνα με τις διατάξεις της περί Εγγραφής και 
Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων νομοθεσίας) ορίζεται 
Συντονιστής Εκτέλεσης σε πλήρη απασχόληση, ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά 
με τα θέματα ασφάλειας και υγείας. 

 
Επισημαίνεται ότι η ανάθεση καθηκόντων στους Συντονιστές Μελέτης και Εκτέλεσης δεν 
απαλλάσσει τον Κύριο του Έργου από τις υποχρεώσεις του. 

 

2. Διασφαλίζει ότι οι Συντονιστές Μελέτης και Εκτέλεσης που ορίζονται: 
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2.1 Συνεργάζονται με τους Ανάδοχους Μελετητές, Επιβλέποντες, Εργολάβους, 
Υπεργολάβους και άλλους συντελεστές του έργου για τα θέματα ασφάλειας και 
υγείας και για την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης. 

 
2.2 Είναι διαθέσιμοι και εκτελούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ολοκλήρωση της 

εκτέλεσης του έργου και την παράδοση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) 
στον Κύριο του Έργου. 

 
2.3 Έχουν στη διάθεσή τους τα απαιτούμενα μέσα και την αρμοδιότητα για την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως αυτά προβλέπονται στους Κανονισμούς. 
 
2.4 Είναι σε θέση και εκτελούν τα καθήκοντά τους χωρίς να επηρεάζονται από 

ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων. 
 
2.5 Έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλα μέσα για τη διασφάλιση της επικοινωνίας με 

τους συντελεστές του έργου. 

 

3. Διασφαλίζει ότι κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει τη μελέτη ή τμήμα της μελέτης του 
έργου ή τις εργασίες εκτέλεσης ή μέρος των εργασιών εκτέλεσης έχει στη διάθεσή του τις 
πληροφορίες για το έργο, ο οποίες είναι διαθέσιμες και: 

 
3.1 πιθανό να επηρεάσουν την ασφαλή λειτουργία του εργοταξίου ή την ασφαλή 

εκτέλεση των εργασιών ή την ασφάλεια και υγεία των προσώπων στην εργασία. 
 
3.2 σχετίζονται με την πιθανή χρήση του έργου ως χώρου εργασίας. 
 
3.3 περιλαμβάνονται στον υφιστάμενο ΦΑΥ, όπου αυτό εφαρμόζεται. 

 

4. Διασφαλίζει την εκπόνηση και εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) καθώς 
και την κατάρτιση του ΦΑΥ.   
 

5. Στις περιπτώσεις έργων για τα οποία δεν απαιτείται ο ορισμός Συντονιστών Μελέτης και 
Εκτέλεσης, διασφαλίζει ότι ο Μελετητής εκπονεί το ΣΑΥ, το οποίο συμπληρώνεται και 
αναπροσαρμόζεται από τον Εργολάβο σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα. Επίσης, 
διασφαλίζει ότι ο ΦΑΥ καταρτίζεται από τον Μελετητή και αναπροσαρμόζεται από τον 
Εργολάβο, με την συνεργασία και την εποπτεία του Μελετητή και του Επιβλέποντος του 
Έργου. 
 

6. Παραλαμβάνει τον ΦΑΥ με μέριμνα του Συντονιστή Μελέτης ή/και του Επιβλέποντα του 
έργου, εντός τριών μηνών μετά την παράδοση του έργου προς χρήση και διασφαλίζει ότι 
αντίγραφο του ΦΑΥ είναι διαθέσιμο στα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη συντήρηση 
του έργου ή μέρους του και για άλλες ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθόλη τη 
διάρκεια ζωής του έργου. 

 

7. Διασφαλίζει ότι το ΣΑΥ, δηλαδή τα απαιτούμενα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα 
περιλαμβανομένων ειδικών μελετών ή αποτελέσματα επισκοπήσεων, των ειδικών 
μέτρων καθώς και άλλων διευθετήσεων για την διαχείριση και αντιμετώπιση των 
κινδύνων, ενσωματώνονται στη μελέτη, τα κατασκευαστικά σχέδια, τις τεχνικές 
προδιαγραφές προκήρυξης, τους όρους και τις απαιτήσεις των συμβολαίων ανάθεσης 
του έργου. 

 

8. Διαβιβάζει την εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου, μαζί με τα αναγκαία 
συνοδευτικά έγγραφα τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στο 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/D30A54F71200E07EC2257DD4003B8924?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/08FCAA5A72FB4CC8C2257F16002CBAF4?OpenDocument
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αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας 14 μέρες πριν από την έναρξη των 
εργασιών.  Η Γνωστοποίηση αυτή πρέπει να αναπροσαρμόζεται εάν χρειάζεται και να 
βρίσκεται αναρτημένη κατά τρόπο εμφανή στο εργοτάξιο.  Τα συνοδευτικά έγγραφα 
περιλαμβάνουν: 

 
8.1 Υπογραμμένη δήλωση από τον ίδιο, τον Επιβλέποντα και τον Εργολάβο του έργου 

ότι έχει ενημερωθεί για τις υποχρεώσεις που προβλέπουν οι πιο πάνω Κανονισμοί. 
 
8.2 Συμφωνητικό έγγραφο ορισμού των Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης και 

γραπτή αποδοχή του διορισμού εκ μέρους τους.  Σε περίπτωση που ορίζονται 
νομικά πρόσωπα ως συντονιστές, πρέπει να καθορίζονται στη γραπτή συμφωνία 
τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανατίθενται τα καθήκοντα των συντονιστών. 

 
8.3 Υπογραμμένη δήλωση από τον Συντονιστή Μελέτης ότι εκπόνησε το ΣΑΥ ή/και 

ανάθεσε την εκπόνησή του, στην οποία αναφέρεται το όνομα του προσώπου στο 
οποίο ανάθεσε την εκπόνηση του ΣΑΥ, όπου αυτό εφαρμόζεται. 

 

9. Σε περίπτωση που δεν αναθέτει την εκτέλεση ολόκληρου του έργου σε έναν Εργολάβο, 
λαμβάνει, πριν από την ανάληψη των εργασιών τμήματος του έργου από εργολάβο ή 
υπεργολάβο ή από άλλο εργοδότη ή άλλο αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο και τηρεί, 
καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου αυτού, όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας, 
εφόσον αυτά δεν αφορούν σε τμήμα του έργου που ανέλαβαν Εργολάβοι, Υπεργολάβοι 
ή άλλοι Εργοδότες ή Αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα. 

 

10. Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών, λαμβάνει όλα τα προληπτικά και 
προστατευτικά μέτρα (π.χ. περίφραξη εργοταξίου ώστε να αποτρέπεται η είσοδος, 
κάλυψη ανοιγμάτων, μετακίνηση ή παρακολούθηση της ευστάθειας των ικριωμάτων και 
γερανών, κ.α.), τα οποία διατηρεί αναλλοίωτα καθ’ όλη τη διάρκεια της διακοπής.  

 

11. Τοποθετεί ή αναρτά πινακίδα σε περίοπτο σημείο του εργοταξίου, πριν από την 
εκτέλεση των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, στην οποία να 
αναγράφονται τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των Συντονιστών Μελέτης και 
Εκτέλεσης. 

 

12. Διασφαλίζει ότι ο Ανάδοχος Εργολάβος, σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκτέλεσης, 
μεριμνά για τη σύσταση συντονιστικής επιτροπής ασφάλειας, σε κάθε εργοτάξιο που 
ασχολούνται ταυτόχρονα 10 ή περισσότερα πρόσωπα στην εργασία. 

 

13. Αναθέτει τη μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση του έργου σε αρμόδια πρόσωπα, δηλαδή 
πρόσωπα τα οποία έχουν επαρκείς γνώσεις και πείρα καθώς και τα απαιτούμενα 
προσόντα, και: 

 
13.1 Διορίζει ή/και αναθέτει την εκπόνηση μελέτης ή επίβλεψη της εκτέλεσης ή 

εκτέλεση έργου ή/και συμβάλλεται με οποιοδήποτε Συντονιστή Μελέτης ή 
Συντονιστή Εκτέλεσης, Μελετητή, Επιβλέποντα, Εργολάβο, Υπεργολάβο, 
Αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο ή άλλο Εργοδότη, αφού διασφαλίσει από το 
πρόσωπο που τον ορίζει/διορίζει, καθόσον είναι ευλόγως εφικτό, ότι το 
ορισμένο/διορισμένο πρόσωπο είναι αρμόδιο πρόσωπο. 

 
13.2 Προβαίνει σε διευθετήσεις ή αναθέτει σε πρόσωπα στην εργασία να διεξάγουν ή 

να μεριμνήσουν για τη διεξαγωγή μελέτης έργου, περιλαμβανόμενης και της 
εκπόνησης ΣΑΥ ή κατάρτισης ΦΑΥ, ή διεξαγωγής της επίβλεψης της εκτέλεσης 
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έργου ή εργασίας, τα οποία είναι αρμόδια πρόσωπα ή έχουν επαρκή ειδική 
εκπαίδευση και είναι υπό την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου. 

 
  
 

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 


