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Λευκωσία, 9 Οκτωβρίου 2018 
 
 

 
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΘΕΜΑ: Η περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία 
   Έγκριση Προσώπων για Παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών 

Πρόληψης των Κινδύνων κατά την Εργασία (ΕΞΥΠΠ) 
 
  
Κυρίες / Κύριοι, 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε τα ακόλουθα: 
 
Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 
2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002) εναρμονίζουν την εθνική νομοθεσία με μέρος των διατάξεων 
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαισίου 89/391/ΕΟΚ σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για 
την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά 
την εργασία.  
 

Με βάση τους υπό αναφορά Κανονισμούς, τα πρόσωπα που επιθυμούν να διεξάγουν 
εξωτερικές υπηρεσίες «ΕΞΥΠΠ»  στις οποίες ο κάθε εργοδότης ή αυτοεργοδοτούμενο 
πρόσωπο μπορεί να αποτείνεται για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι της 
υπό αναφορά νομοθεσίας, θα πρέπει να έχουν τα αναγκαία προσόντα και να 
διαθέτουν τα απαιτούμενα προσωπικά και επαγγελματικά μέσα και να είναι επαρκείς 
σε αριθμό, ούτως ώστε να μπορούν να αναλάβουν τις δραστηριότητες προστασίας 
και πρόληψης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης ή/και της εγκατάστασης ή/και 
τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι και ανάλογα με την κατανομή 
τους στο σύνολο της επιχείρησης ή/και την εγκατάσταση.  Οι Κανονισμοί καθορίζουν 
επίσης υποχρεώσεις για «ΕΞΥΠΠ» όπως την τήρηση αρχείων, την υποβολή 
στοιχείων, τη συνεργασία με τον εργοδότη και τους εργοδοτούμενους, την 
εμπιστευτικότητα και τη τήρηση κώδικα δεοντολογίας. 

 

Επιπλέον, οι πιο πάνω Κανονισμοί προβλέπουν για τον ορισμό των αναγκαίων 
ικανοτήτων και των αναγκαίων προσόντων που πρέπει να διαθέτει κάθε πρόσωπο 
που επιθυμεί να προσφέρει Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης των 
Κινδύνων σε εργοδότες.  Για το σκοπό αυτό το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 
καθόρισε συγκεκριμένα Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα, τα οποία πρέπει να 
ικανοποιεί σε διαρκή βάση το κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να τύχει της 
έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή, δηλαδή του Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας.  Τα Προσόντα αυτά, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται για ενημέρωσή 
σας, είναι δημοσιοποιημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος για ενημέρωση του κάθε 
ενδιαφερόμενου εργοδότη ή αυτοεργοδοτούμενου προσώπου στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα. 
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Στη διάρκεια των ετήσιων εκστρατειών επιθεώρησης που διεξάγουν οι Επιθεωρητές 
του Τμήματος, γίνεται έλεγχος στις εργασίες που διεξάγουν οι «ΕΞΥΠΠ» στις 
επιχειρήσεις εργοδοτών ή  / και αυτοεργοδοτούμενων προσώπων. Σε πολλές 
περιπτώσεις, οι Επιθεωρητές έχουν εντοπίσει ανεπάρκεια των «ΕΞΥΠΠ» και 
ακαταλληλότητα των Γραπτών Εκτιμήσεων Κινδύνου, των Συστημάτων Διαχείρισης 
Ασφάλειας ή / και των Σχεδίων Ασφάλειας και Υγείας που αυτοί ετοιμάζουν κατόπιν 
σχετικής ανάθεσης εργασίας από τους εργοδότες ή τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα. 
Η ακαταλληλότητα των εργασιών αυτών παραβιάζει τις πρόνοιες της νομοθεσίας που 
αφορούν τους «ΕΞΥΠΠ», καθώς και τους όρους που συνοδεύουν την έγκρισή τους, 
ενώ ταυτόχρονα θέτει σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία και την αρτιμέλεια των 
εργαζομένων στους χώρους εργασίας.  Επιπλέον άφησαν εκτεθειμένο έναντι της περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας τον εργοδότη στον οποίο 
προσφέρουν υπηρεσίες. 

 

Ο κάθε «ΕΞΥΠΠ» φέρει ποινική ευθύνη ως εργοδότης/αυτοεργοδοτούμενος ή 
εργοδοτούμενος για τις σχετικές εργασίες που δεσμεύεται όπως διεκπεραιώσει ή για 
εργασίες που διεξάγει και με τις οποίες θέτει σε κίνδυνο άλλα πρόσωπα. Περαιτέρω, 
παράλειψη συμμόρφωσης οποιουδήποτε «ΕΞΥΠΠ» με τις πρόνοιες του Κανονισμού 
6(10) των άνω αναφερόμενων Κανονισμών και με τις πρόνοιες των Άρθρων 13(5) και 
15 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, συνιστά διάπραξη ποινικού 
αδικήματος, η οποία με βάση το Άρθρο 53 των Νόμων αυτών τιμωρείται με πρόστιμο 
που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες ευρώ ή με φυλάκιση που δεν θα υπερβαίνει 
τα τέσσερα χρόνια ή και με τις δύο αυτές ποινές. Σε κάποιες περιπτώσεις, το Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας προώθησε την ποινική δίωξη των «ΕΞΥΠΠ» εκείνων που 
εκτελούσαν τις δραστηριότητες τους πλημμελώς. Περαιτέρω, το Τμήμα Επιθεώρησης 
Εργασίας άσκησε ποινική δίωξη προσώπων, τα οποία παρόλο που δεν είχαν τύχει 
της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή, εντούτοις ασκούσαν τις δραστηριότητες του 
«ΕΞΥΠΠ», παραπλανώντας τους επηρεαζόμενους εργοδότες και θέτοντας σε κίνδυνο 
την ασφάλεια και την υγεία προσώπων σε χώρους εργασίας. 

 

Με βάση όλα τα πιο πάνω, σας ενημερώνουμε ότι: 

 

 Οι υπηρεσίες  «ΕΞΥΠΠ» για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία 
δύνανται να προσφέρονται σε εργοδότες / αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα μόνο 
από τα πρόσωπα εκείνα που έχουν εξασφαλίσει την έγκριση του 
Αρχιεπιθεωρητή και τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων βρίσκονται 
αναρτημένα στο Μητρώο «ΕΞΥΠΠ»  που δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. 

 

 Ο κάθε ενδιαφερόμενος εργοδότης, οφείλει να ελέγχει ότι πρόσωπο το οποίο 
ισχυρίζεται ότι κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρίες  για να παρέχει 
εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης των κινδύνων περιλαμβάνεται 
στο εν λόγω Μητρώο του Τμήματος, το οποίο τυγχάνει τακτικής αναθεώρησης. 
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 Συστήνεται όπως κάθε ενδιαφερόμενος εργοδότης, αφού πρώτα εξηγήσει στον 
«ΕΞΥΠΠ»  ποιες υπηρεσίες επιθυμεί να του παρασχεθούν (π.χ. ετοιμασία 
Γραπτών Εκτιμήσεων Κινδύνων ή / και τακτική αναθεώρησή τους, ετοιμασία ή / 
και επικαιροποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας), ζητά όπως ο 
«ΕΞΥΠΠ» του επιδείξει δείγματα προηγούμενων σχετικών εργασιών που έχει 
διεκπεραιώσει με επιτυχία.  Σημειώνεται ότι δεν είναι όλοι οι «ΕΞΥΠΠ»  το ίδιο 
ειδικοί και έμπειροι σε κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Δηλαδή, κάποιοι 
έχουν περισσότερα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία σε τομείς όπως η 
τουριστική βιομηχανία (ξενοδοχεία, εστιατόρια), η μεταποιητική βιομηχανία 
(εργοστάσια) οι αποθήκες και το εμπόριο.  

 

 Ορισμένοι «ΕΞΥΠΠ»  έχουν εξειδικευθεί στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην 
εργασία σε σχέση με τα Κατασκευαστικά Έργα (εργοτάξια), όπου , με βάση τους 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμούς του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015), 
απαιτείται, μεταξύ άλλων, ο ορισμός Συντονιστών για τα θέματα ασφάλειας και 
υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των 
εργασιών (Συντονιστής Μελέτης και Συντονιστής Εκτέλεσης). Στις περιπτώσεις 
που οι «ΕΞΥΠΠ» ορίζονται ως Συντονιστές Μελέτης ή / και Εκτέλεσης ή / και 
τους ανατίθεται να εκτελέσουν καθήκοντα των Συντονιστών, όπως η εκπόνηση ή 
/ και αναπροσαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), απαιτείται όπως 
αυτοί κατέχουν τα προσόντα για τους Συντονιστές Μελέτης και Εκτέλεσης που 
καθορίζονται στους πιο πάνω Κανονισμούς.  

 

 Επισημαίνεται ότι, (α) ο Συντονιστής Μελέτης πρέπει να διαθέτει μεταξύ άλλων, 
τα προσόντα που του παρέχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος για την 
εκπόνηση της μελέτης του έργου, σύμφωνα με τους περί Επιστημονικού 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμους του 1990έως 2015 και (β) ο 
Συντονιστής Εκτέλεσης για εργοτάξια έργων Πρώτης, Δευτέρας και Τρίτης 
Τάξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών 
Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμων του 2001 έως 2013 πρέπει να κατέχει, 
μεταξύ άλλων, τα προσόντα που του παρέχουν το δικαίωμα άσκησης 
επαγγέλματος σε Κλάδο σχετικό με τη μελέτη ή / και επίβλεψη ή / και διαχείριση 
ή / και διοίκηση ή / και εκτέλεση κατασκευαστικών έργων, σύμφωνα με τους περί 
Επιστημονικού Τεχνικού επιμελητηρίου Κύπρου Νόμους του 1990 έως 2015.  

 

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι, όλοι οι ΕΞΥΠΠ μπορούν να παρέχουν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εργολάβους, υπεργολάβους ή / και άλλους 
εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών αλλά δεν έχουν 
δικαίωμα να αναλαμβάνουν την εκπαίδευση ή / και αναπροσαρμογή του ΣΑΥ, 
όπως επεξηγείται πιο πάνω. 
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 Η αμοιβή ενός «ΕΞΥΠΠ» δεν ρυθμίζεται με νομοθεσία, αλλά αποτελεί προϊόν 
ελεύθερης διαπραγμάτευσης με τον εργοδότη,  ο οποίος μπορεί να λαμβάνει 
ανταγωνιστικές προσφορές από κάθε πρόσωπο που περιλαμβάνεται στο 
Μητρώο και ενδιαφέρεται να εκτελέσει σχετική εργασία εκ μέρους του εργοδότη. 

 

 Με την κατάληξη ενός εργοδότη σε συμφωνία με «ΕΞΥΠΠ», πρέπει να 
συμπληρώνεται και να αποστέλλεται στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο 
Επιθεώρησης Εργασίας το Έντυπο Ανάθεσης Εργασίας σε «ΕΞΥΠΠ».  Στο 
έντυπο αυτό, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται, επιβεβαιώνεται γραπτώς η 
συγκεκριμένη εργασία που αναλαμβάνει ο «ΕΞΥΠΠ»   να διεκπεραιώσει εκ 
μέρους του εργοδότη ή του αυτοεργοδοτούμενου προσώπου και δηλώνεται, 
μεταξύ άλλων, η αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της σχετικής εργασίας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Γιάννο 
Κουδουνάρη,  Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας  στο τηλ. 22405668. 

 

 Με εκτίμηση, 

 

 

 

Παναγιώτης Παναγής, 
Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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