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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ασφάλειας και Υγείας

τίτλος.

στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται

89(Ι) του 1996

μαζί με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους του

158(Ι) του 2001

1996 έως (Αρ. 2) του 2003 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο

25(Ι) του 2002

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα

41(Ι) του 2003

αναφέρονται μαζί ως οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι

99(Ι) του 2003.

του 1996 έως 2011.

Τροποποίηση του

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 2 του
βασικού νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού των
ακόλουθων

όρων

και

των

ορισμών

τους

με

τους

ακόλουθους νέους όρους και ορισμούς:
«αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο» σημαίνει πρόσωπο το
οποίο εργάζεται για κέρδος ή αμοιβή, αλλά δεν είναι
εργοδοτούμενο πρόσωπο σε άλλο εργοδότη»·
«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·
«εξαιρετικά εύφλεκτο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον
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78(Ι) του 2010.

όρο αυτό από τον περί Χημικών Ουσιών Νόμο του 2010,
καθώς

και

από

Ευρωπαϊκής

οποιουσδήποτε

Ένωσης,

Κανονισμούς

όπως

αυτοί

της

εκάστοτε

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται∙
«Επιθεωρητής» σημαίνει πρόσωπο που διορίζεται ως
Επιθεωρητής σύμφωνα με το άρθρο 40.
«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
εργασία

καθόλο

πρόσωπο
το

απασχολούμενο

χρόνο

ως

βρίσκεται
που

στην

αφιερώνει

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.
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«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

διευθύνει

την

οικονομική

δραστηριότητα

επιχείρησή

του

με

ή

σκοπό

κερδοσκοπικό ή μη·
«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
19(I) του 2011.

εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, δυνάμει του περί Εθνικής
Φρουράς Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή

46(Ι) του 1996.

αντικαθίσταται ή πρόσωπο που εκτελεί κοινοτική εργασία
κατόπιν

διατάγματος

Κηδεμονίας

και

κηδεμονίας
Άλλων

δυνάμει

Τρόπων

του

περί

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.
«εύφλεκτο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό
78(I) του 2010.

από τον περί Χημικών Ουσιών Νόμο, καθώς και από
οποιουσδήποτε Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται∙
«κίνδυνος» σημαίνει κίνδυνο για τη ζωή, την αρτιμέλεια ή
την υγεία προσώπου.
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«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∙
«πρόσωπο» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο και
περιλαμβάνει οποιαδήποτε ομάδα προσώπων, με ή χωρίς
νομική προσωπικότητα∙
«χώρος

εργασίας»

περιλαμβάνει

οποιοδήποτε

χώρο

εναέριο, επίγειο, υπόγειο, επιθαλάσσιο, υποθαλάσσιο στον
οποίο ευρίσκονται ή είναι δυνατό να ευρίσκονται σε
οποιοδήποτε χρόνο πρόσωπα στην εργασία».
(β) με την τροποποίηση στο εδάφιο (1) αυτού, των ακόλουθων
όρων και των ορισμών τους:
(i) Με την προσθήκη στο τέλος του ορισμού του
όρου

«υποστατικό»,

της

ακόλουθης

νέας

παραγράφου (δ):
«(δ)

οποιοδήποτε

κατασκευαστικό

οικοδομή,

έργο

διαχωρισμού

οδοποιίας,

οδογέφυρα,

γης,

γέφυρα,

έργο,
έργο

σήραγγα,

αποχετευτικό ή αποστραγγιστικό έργο, έργο
ύδρευσης ή άρδευσης, υπόγεια κατασκευή,
δεξαμενή,
υπηρεσιών,

υπόγειο
υπόγειο

ή

υπέργειο

δίκτυο

ή

υπέργειο

αγωγό,

υδραγωγείο ή οποιοδήποτε άλλο τεχνικό έργο»∙
(ii) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ζ) του
ορισμού του όρου «χρήση στην εργασία» της
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λέξης «καθορισμό» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη
«καθαρισμό»∙ και
(γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, στην κατάλληλη
αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των
ορισμών τους:
«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.
«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.
«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει πρόσωπο που διορίζεται ως
Αρχιεπιθεωρητής σύμφωνα με το άρθρο 40.
«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.
«εγκεκριμένο έντυπο» σημαίνει έντυπο που εγκρίνεται και
δημοσιοποιείται

με

οποιοδήποτε

τρόπο

κρίνεται

ικανοποιητικός από τον Αρχιεπιθεωρητή.
«εγκεκριμένος» σημαίνει εγγράφως εγκεκριμένος από τον
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Αρχιεπιθεωρητή.

19(I) του 2011.
33 του 1990
103(Ι) του 1991
25(Ι) του 1992

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

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.
«επιτροπή

ασφάλειας»

σημαίνει

συνίσταται με βάση το άρθρο 8

την

επιτροπή

που

.

«εργολάβος» σημαίνει κάθε πρόσωπο που συμβάλλεται με
τον κύριο του έργου και αναλαμβάνει την εκτέλεση του
έργου ή τμήματος αυτού.
«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης·
«κύριος

του

έργου»

σημαίνει

κάθε

πρόσωπο

για

λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται ένα έργο.
«λειτουργός ασφάλειας» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο
διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10∙
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«Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας» σημαίνει το
Συμβούλιο που εγκαθιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 5.
«Προϊστάμενος Τμήματος» έχει την έννοια που αποδίδεται

1 του 1990

στον όρο αυτό στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο.

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
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.

«Σύμβουλος Ιατρός Εργασίας» σημαίνει τον ιατρό που
διορίζεται από τον Υπουργό, σύμφωνα με το άρθρο 41.
(δ)

με

τη

διαγραφή

του

όρου

«εκπρόσωπος

των

εργοδοτουμένων» και του ορισμού του, και
(ε)

με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη
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λέξη «Κανονισμούς» (τρίτη γραμμή) των λέξεων «που
εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου».

Τροποποίηση του

3.

Το άρθρο 2Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 2Α του
βασικού νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού της λέξης
«εκπροσώπων»

(έβδομη

γραμμή)

με

τη

λέξη

«αντιπροσώπων». και
(β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):
«(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.».
Τροποποίηση του

4. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 3 του
βασικού νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1), (4) και (6) αυτού,
με τα ακόλουθα νέα εδάφια (1), (4) και (6), αντίστοιχα:
«(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,
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δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αναψυχής·
(β) σε

εγκαταστάσεις

ανελκυστήρων

και

σε

εγκαταστάσεις δοχείων πίεσης. και
(γ) σε οικιακά υποστατικά και οικιακές εγκαταστάσεις
που βρίσκονται στη Δημοκρατία.».
«(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.». και
«(6) Ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται όταν δεν το
επιτρέπουν

εγγενείς

δραστηριοτήτων

του

ιδιαιτερότητες
δημοσίου

ορισμένων

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.». και
(β)

με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (7):
«(7) Η εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου που
επιβάλλουν υποχρεώσεις σε διάφορα πρόσωπα,
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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».
Τροποποίηση του

5.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του τίτλου

τίτλου του Μέρους

του Μέρους ΙΙ αυτού «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ», με το

ΙΙ του βασικού

νέο τίτλο «Οργάνωση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία».

νόμου.
Κατάργηση του

6.

Το άρθρο 4 του βασικού νόμου καταργείται.

7.

Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 4 του
βασικού νόμου.
Τροποποίηση του
άρθρου 5 του
βασικού νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) αυτού, με τα
ακόλουθα νέα εδάφια (1) και (2), αντίστοιχα:
«(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να συνιστά Παγκύπριο
Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας.
(2)

Το Συμβούλιο που συνίσταται δυνάμει του εδαφίου
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(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.». και
(β)

Κατάργηση του

με την κατάργηση του εδαφίου (4) αυτού.

8.

Το άρθρο 6 του βασικού νόμου καταργείται.

9.

Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 6 του
βασικού νόμου.
Τροποποίηση του
άρθρου 7 του
βασικού νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο
νέο εδάφιο (1):
«(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», και

(β)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού από το ακόλουθο
νέο εδάφιο (2)׃
«(2) Ο αντιπρόσωπος ασφάλειας εκλέγεται, επιλέγεται ή
ορίζεται πλειοψηφικά από τους εργοδοτούμενους του ίδιου
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εργοδότη, μετά από διαβούλευση μεταξύ τους.». και
(γ)

με την προσθήκη στο τέλος αυτού, του ακόλουθου νέου
εδαφίου (3):
«(3)

Ο

αντιπρόσωπος

ασφάλειας

εκπροσωπεί

τους

εργοδοτούμενους συνάδελφους του όσον αφορά τα θέματα
προστασίας από τους κινδύνους στην εργασία.».
Τροποποίηση του

10. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 8 του
βασικού νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο
νέο κείμενο:
«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».
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(β)

Κατάργηση του

με την κατάργηση των εδαφίων (2) και (3) αυτού.

11. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου καταργείται.

άρθρου 9 του
βασικού νόμου.
Αντικατάσταση του

12. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο

άρθρου 10 του

νέο άρθρο 10:

βασικού νόμου.
«Λειτουργός

10.(1) Κάθε εργοδότης ο οποίος εργοδοτεί, κατά

Ασφάλειας.

μέσο

όρο

στη

διάρκεια

κάθε

περισσότερα από διακόσια πρόσωπα,

χρόνου,
πρέπει

να διορίζει λειτουργό ασφάλειας, ο οποίος θα
ασχολείται,

αποκλειστικά

και

επί

πλήρους

απασχόλησης, με τα θέματα ασφάλειας και
υγείας στην εργασία.
(2) Ο

λειτουργός

ασφάλειας

πρέπει

να

τυγχάνει της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή.
(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,
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(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.».
Κατάργηση των

13. Τα άρθρα 11 και 12 του βασικού νόμου καταργούνται.

άρθρων 11 και 12
του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση του

14. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 13 του
βασικού νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ζ) του εδαφίου (2)
αυτού της φράσης «εκπροσώπους των εργοδοτουμένων»
(πρώτη γραμμή) με τη φράση «αντιπροσώπους ασφάλειας».
(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (3)
αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (ζ):
«(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»,
(γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (10) αυτού της φράσης
«εκπροσώπους τους» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση
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«αντιπροσώπους ασφάλειας».
(δ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (11) αυτού της φράσης
«εκπροσώπους τους» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση
«αντιπροσώπους ασφάλειας».
(ε) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (14) αυτού της φράσης
«εκπροσώπους

τους»

(τρίτη

γραμμή)

με

τη

φράση

«αντιπροσώπους ασφάλειας».
(στ) με την προσθήκη στο τέλος αυτού, των ακόλουθων νέων
εδαφίων (15), (16), (17) και (18):
«(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.
(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
(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
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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

πιστοποιητικά

έγγραφα,
για

τη

άδειες

διεξαγωγή

ή
της

εργασίας.
(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
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πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που προβλέπονται στον
παρόντα Νόμο.
(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

προσώπων

που

μπορεί

στην
να

εργασία

επηρεαστούν

και

άλλων

από

τις

δραστηριότητές του.».
Τροποποίηση του

15. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη

άρθρου 14 του

αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):

βασικού νόμου.
«(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.».
Τροποποίηση του

16. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 17 του
βασικού νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο
νέο εδάφιο (1):
«(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-
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(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 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
οτιδήποτε δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο.».

γνωστό
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(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο
νέο εδάφιο (2):
«(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.»∙ και
(γ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του
ακόλουθου νέου εδαφίου (3Α):
«(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
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(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.».
Διαγραφή και

17. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται

αντικατάσταση

από το ακόλουθο νέο άρθρο:

του άρθρου 18 του
βασικού νόμου.
«Εφαρμογή του

18.

Οι

διατάξεις

του

παρόντος

Μέρους

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».

Τροποποίηση του

18. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 24 του

αντικατάσταση από τον πλαγιότιτλο του άρθρου αυτού της λέξης

βασικού νόμου.

«καθορισμού», με τη λέξη «καθαρισμού».

Τροποποίηση του

19. Το εδάφιο (1) του άρθρου 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με

άρθρου 32 του

τη διαγραφή σ’ αυτό της φράσης «σύμφωνα με Κανονισμούς» (11η και

βασικού νόμου.

12η γραμμή), και εισαγωγή του σημείου της τελείας αμέσως μετά τη
λέξη «απαιτούνται».

Τροποποίηση του

20. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (7) του άρθρου 36 του βασικού

άρθρου 36 του

νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’ αυτή της λέξης

βασικού νόμου.

«επιβληθείς» (5η γραμμή), με τη λέξη «επιβλαβείς».

Προσθήκη στο

21.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη αμέσως μετά
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βασικό νόμο νέου

το άρθρο 38 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 38Α׃

άρθρου 38Α.
«Διατάγματα.

38Α. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα
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,

επισκοπήσεων,

δοκιμών,

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.».
Τροποποίηση του
άρθρου 39 του
βασικού νόμου.

22. Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
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(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο
νέο

πλαγιότιτλο:

«Κώδικες

Πρακτικής,

Πρότυπα

και

Προδιαγραφές»∙
(β)

με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης
«Κώδικες Πρακτικής, κατάλληλους για το σκοπό αυτό και τους
οποίους» (7η και 8η γραμμή), με τη φράση «Κώδικες
Πρακτικής, Πρότυπα και Προδιαγραφές, κατάλληλα για το
σκοπό αυτό και τα οποία μπορεί»∙ και

(γ)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο
νέο εδάφιο(2):
«(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 Δικαστηρίου, και το Δικαστήριο
ικανοποιηθεί ότι υπήρξε συμμόρφωση με άλλο τρόπο με τις
διατάξεις του Κώδικα Πρακτικής, του Προτύπου ή των
Προδιαγραφών.».

Τροποποίηση του

23. Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 40 του
βασικού νόμου.

(α) Με την κατάργηση του εδαφίου (2) αυτού, και
(β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού, της φράσης
«Υπουργικού
«Υπουργού».

Συμβουλίου»

(9η

γραμμή),

με

τη

λέξη
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Διαγραφή του

24. Το άρθρο 42 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται

άρθρου 42 του

από το ακόλουθο νέο άρθρο (42):

βασικού νόμου.
«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
(β)
Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα Τρίτο (I):
2.5.2003
30.4.2004.

από άλλους προσοντούχους ιατρούς
όπως

καθορίζονται

Ιατρών

(Ειδικά

στους

περί

Προσόντα)

Κανονισμούς του 2003 και 2004, και
οι

οποίοι

ειδικότητας

θα

είναι

που

κάτοχοι

της

καθορίζεται

σε

σχετικό διάταγμα του Υπουργού.
Τροποποίηση του

25. Το άρθρο 44 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 44 του
βασικού νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον
πλαγιότιτλο «Εξουσίες Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητών»∙
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(β)

Με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη της παραγράφου
(α) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «κατόχου
αυτών» (δεύτερη γραμμή) του σημείου της τελείας με
κόμμα και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας
φράσης:
«και σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν παραχωρεί τη
συγκατάθεσή του, η είσοδος μπορεί να πραγματοποιηθεί
αφού εξασφαλισθεί σχετικό διάταγμα δικαστηρίου.».

(γ)

με την προσθήκη στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1)
αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «αντιγράψει οποιοδήποτε
από αυτά» (10η και 11η γραμμή), των λέξεων «ή να
εξασφαλίσει αντίγραφο οποιουδήποτε από αυτά.»∙

(δ)

με τη διαγραφή από την παράγραφο (ζ) του εδαφίου (1)
αυτού, του σημείου του κόμματος μετά τη λέξη «του»
(πέμπτη γραμμή)∙

(ε) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (ιβ) του
εδαφίου (1) αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων (ιγ),
(1δ) και (ιε)׃
«(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.
(ιδ) ανάλογα με την περίπτωση(i) να ετοιμάζει και να αποστέλλει επιστολές, εκθέσεις,
βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, σημειώματα,
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(ii) να

εκδίδει

βεβαιώσεις,

πιστοποιητικά

και

ανακοινώσεις, και
(iii) να επιδίδει ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις
(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.». και
(στ)

με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (4):
«(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.».

Διαγραφή και

26. Το άρθρο 45 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται

αντικατάσταση του

από το ακόλουθο νέο άρθρο:

άρθρου 45 του
βασικού Νόμου.
«Ειδοποίηση

45. (1) Αν ο Επιθεωρητής είναι της γνώμης ότι

Βελτίωσης.

οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει οποιαδήποτε
διάταξη του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει
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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

καθορισμένη

την

στην

προκαλούν,
Ειδοποίηση

μέσα

σε

Βελτίωσης

χρονική περίοδο, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από 14 ημέρες.
(2)

Η

Ειδοποίηση

Βελτίωσης

εκδίδεται

επί

εγκεκριμένου εντύπου.».
Τροποποίηση του

27. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση

άρθρου 46 του

του κειμένου του σε εδάφιο (1), και αμέσως μετά την προσθήκη του

βασικού νόμου.

ακόλουθου νέου εδαφίου (2):
«(2) Η ειδοποίηση απαγόρευσης εκδίδεται επί εγκεκριμένου
εντύπου».

Τροποποίηση του

28. Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται με την κατάργηση

άρθρου 51 του

του εδαφίου (4) αυτού.

βασικού νόμου.
Τροποποίηση του

29. Το άρθρο 53 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 53 του
βασικού νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού των λέξεων
«δέκα χιλιάδες λίρες» (8η γραμμή), με τις λέξεις «ογδόντα
χιλιάδες ευρώ» και των λέξεων «δύο χρόνια» (9η γραμμή) με
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τις λέξεις «τέσσερα χρόνια»∙
(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού των λέξεων «δέκα
χιλιάδες λίρες» (19η γραμμή), με τις λέξεις «ογδόντα χιλιάδες
ευρώ» και των λέξεων

«δύο χρόνια» (20η γραμμή) με τις

λέξεις «τέσσερα χρόνια»∙
(γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού των λέξεων
«πέντε χιλιάδες λίρες» (30η γραμμή) με τις λέξεις «σαράντα
χιλιάδες ευρώ» και των λέξεων «ένα χρόνο» (30η γραμμή) με
τις λέξεις «δύο χρόνια»∙
(δ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού των λέξεων
«πεντακόσιες λίρες» (8η γραμμή) με τις λέξεις «δύο χιλιάδες
ευρώ»,
(ε) με τη διαγραφή και την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού,
με το ακόλουθο νέο εδάφιο (5):
«5(α) Το Μέρος αυτό εφαρμόζεται σε πρόσωπα που
υπηρετούν στη Δημόσια 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
Δημόσια 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 Δημόσια Υπηρεσία ή
στην περίπτωση οργανισμού δημοσίου δικαίου,

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4274, 18/3/2011

33(I)/2011
28
του Γενικού Διευθυντή, Διευθυντή ή εκπροσώπου
του, τότε τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται ένοχα
αδικήματος και υπόκεινται σε δίωξη και ποινή.».
και
(στ) με τη διαγραφή και την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού
από το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(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.».
Τροποποίηση του

30. Το άρθρο 55 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 55 του
βασικού νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με το νέο
πλαγιότιτλο «Έγκριση σχεδίων και έκδοση αδειών λειτουργίας
ορισμένων κτιρίων από άλλες αρχές».
(β) με τη διαγραφή και την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού,
με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(1)

Σε

περίπτωση

που

σύμφωνα

με

τις

διατάξεις
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οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας που είναι σε ισχύ στη
Δημοκρατία, 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.».
(γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου 2
αυτού, των λέξεων «καθορίζονται με Κανονισμούς» (5η και
6η γραμμή) με τις λέξεις «καθορίζει ο Υπουργός με διάταγμα
που

δημοσιεύεται

στην

Επίσημη

Εφημερίδα

της

Δημοκρατίας». και
(δ) με την προσθήκη στο τέλος αυτού, του ακόλουθου νέου
εδαφίου (3):
«(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».
Τροποποίηση του

31. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτό των

βασικού νόμου με

ακόλουθων νέων άρθρων 55Α, 55Β, 55Γ και 55Δ, αμέσως μετά το

την προσθήκη σ’

άρθρο 55 αυτού:

αυτό των νέων

«Έκδοση

55Α.(1) Εφόσον προβλέπεται από τον παρόντα

άρθρων 55Α, 55Β,

Βεβαιώσεων /

Νόμο,

55Γ, και 55Δ.

Πιστοποιητικών /

κύριος

Εκθέσεων.

αυτοεργοδοτούμενο,

οποιοσδήποτε
έργου

ή

δικαιούχος

εργοδότης,

οποιοδήποτε

δικαιούχο

εργοδοτούμενο

ή

άλλο

πρόσωπο μπορεί να ζητήσει γραπτώς από τον
Αρχιεπιθεωρητή, μέσω εγκεκριμένου εντύπου και
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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.
(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.
Ενημέρωση της

55Β.

Ο

Αρχιεπιθεωρητής

Ευρωπαϊκής

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

Επιτροπής.

απαραίτητο,

εκθέσεις

εφαρμογή
περιλαμβάνει
απαραίτητο,

του
σ’
τις

διαβιβάζει

στην

οποτεδήποτε

είναι

αναφορικά

παρόντος
αυτές,
απόψεις

με

Νόμου
εφόσον

των

την
και
είναι

κοινωνικών
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εταίρων.

Ιεραρχική προσφυγή 55Γ.-(1)

Οποιαδήποτε

απόφαση

του

εναντίον των

Αρχιεπιθεωρητή που εκδίδεται δυνάμει του

αποφάσεων του

παρόντος

Αρχιεπιθεωρητή.

εκδιδόμενων

Νόμου

ή

των

Κανονισμών,

δυνάμει

αυτού

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(α) επικυρώσει

την

προσβληθείσα

απόφαση.
(β) ακυρώσει
απόφαση

την
και

επανεξέτασή

προσβληθείσα
να

διατάξει

την

της

από

τον

Αρχιεπιθεωρητή.
(γ) τροποποιήσει

την

προσβληθείσα

απόφαση.
(δ) προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε
αντικατάσταση της προσβληθείσας
απόφασης.
Παροχή εκπαίδευσης

55Δ-(1)

Οποιοδήποτε

πρόσωπο

παρέχει

ή κατάρτισης σε

προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης σε

θέματα ασφάλειας

θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και

και υγείας στην

εκδίδει πιστοποιητικά παρακολούθησης των
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εργασία.

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

εκπαίδευσης

ή/και

τις

δραστηριότητες

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.».
Τροποποίηση του

32.

Ο Πρώτος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται ως

Πρώτου Πίνακα

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.
(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (8) αυτού, αμέσως
μετά την υποπαράγραφο (2) αυτού, της ακόλουθης νέας
υποπαραγράφου (3):
«(3)
θα

Να καθορίζουν τις ελάχιστες ιατρικές εξετάσεις που
διεξάγουν

οι

εξετάζοντες

ιατροί

για

σκοπούς
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επιτήρησης της υγείας των εργοδοτουμένων». και
(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (20)
αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (21):
«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.».

Μεταβατική

33. Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στην Εργασία Κανονισμοί του

διάταξη.

1997 θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 38 του

Επίσημη

βασικού νόμου και εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ μετά τη θέση

Εφημερίδα

σε ισχύ του παρόντος Νόμου.

Παράρτημα
Τρίτο (I):
24.4.1997.

Αρ. Φακ.: 23.01.052.020-2011
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