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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
 

   89(Ι) του 1996 
158(Ι) του 2001 
25(Ι) του  2002 
41(Ι)  του 2003 
99(Ι) του 2003 
33(I) του 2011 
170(Ι)  του 2015   
178(Ι)  του 2015 
215(I) του 2020 

 
 
 
 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ 
ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2020 

 
(Ανεπίσημη Ενοποίηση) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

A/A ΝΟΜΟΙ 

ΕΠΙΣΗΜΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ 

ΣΕ ΙΣΧΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΤΗΝ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. 

     
1. Ν. 89(Ι)/96 

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) 
Αρ. 3096, 1.11.96 

1.1.1997 Law_89(I)_1996 

     
2. Ν. 158(Ι)/2001 

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) 
Αρ. 3565, 31.12.2001 

31.12.2001 Law_158(I)_2001 

     
3. Ν. 25(Ι)/2002 

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) 
Αρ. 3590, 29.3.2002 

1.1.2003 Law_25(I)_2002 

     
4. Ν. 41(Ι)/2003 

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)  
Αρ. 3715, 23.5.2003 

23.5.2003 Law_41(I)_2003 

     
5. Ν. 99(Ι)/2003 

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) 
Αρ. 3739, 25.7.2003 

25.7.2003 Law_99(I)_2003 

     
6. Ν. 33(Ι)/2011 

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) 
Αρ. 4274, 18.3.2011 

18.3.2011 Law_33(I)_2011 

     
7. Ν. 170(Ι)/2015 

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) 
Αρ. 4542, 2.12.2015 

2.12.2015 Law_170(I)_2015 

     
8. Ν. 178(Ι)/2015 

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) 
Αρ. 4543, 9.12.2015 

9.12.2015 Law_178(I)_2015 

9. Ν. 215(Ι)/2020 
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) 

Αρ. 4800, 31.12.2020 
31.12.2020 Law_215(I)_2020 

     

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/1F0F98BA16BA0DA4C2257DE10030EB6C/$file/Law_89%28I%29_1996.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/1F0F98BA16BA0DA4C2257DE10030EB6C/$file/Law_158%28I%29_2001.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/1F0F98BA16BA0DA4C2257DE10030EB6C/$file/Law_25%28I%29_2002.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/1F0F98BA16BA0DA4C2257DE10030EB6C/$file/Law_41%28I%29_2003.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/1F0F98BA16BA0DA4C2257DE10030EB6C/$file/Law_99%28I%29_2003.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/1F0F98BA16BA0DA4C2257DE10030EB6C/$file/Law_33%28I%29_2011.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/1F0F98BA16BA0DA4C2257DE10030EB6C/$file/Law_170%28I%29_2015.pdf?openelement
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/1F0F98BA16BA0DA4C2257DE10030EB6C/$file/Law_178%28I%29_2015.pdf?openelement
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/1F0F98BA16BA0DA4C2257DE10030EB6C/$file/Law%20215(I)_2020.pdf?openelement
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
 
 

Παραίτηση από ευθύνη 
 
 
Η παρούσα έκδοση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας αποτελεί ανεπίσημη 
ενοποίηση των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 
2020 [Νόμοι 89 του 1996, 158 του 2001, 25 του 2002, 41 του 2003, 99 του 2003, 33 
του 2011,170 του 2015, 178 του 2015 και 215 του 2020]. 

 
Εν τούτοις, η παρούσα έκδοση δεν συνιστά ενοποίηση με την πραγματική έννοια του 
όρου, λόγω του ότι δεν έγινε αναρίθμηση άρθρων ούτε και έχει ακολουθηθεί η 
διαδικασία των περί Επισήμων Γλωσσών της Δημοκρατίας Νόμων του 1988 έως 
1997 (Ν. 67/1988,όπως τροποποιήθηκε), ώστε να αποτελεί το αυθεντικό κείμενο του 
Νόμου δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του Ν.67/1988. 

 
 
Η εν λόγω ανεπίσημη ενοποίηση εκδίδεται για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων 
χωρίς να υποκαθιστά το αρχικό κείμενο των επίσημων Νόμων που έχουν 
ενοποιηθεί. 
Αυθεντικά (επίσημα) είναι μόνο τα κείμενα της νομοθεσίας που 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
Τα αυθεντικά (επίσημα) κείμενα που αφορούν τη Νομοθεσία περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας.  Σχετική παραπομπή επί των αυθεντικών (επίσημων) κειμένων των 
Νόμων που έχουν ενοποιηθεί υπάρχει στην πρώτη σελίδα της εν λόγω έκδοσης. 
 
 
 
 
 
 

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 
 

Μάρτιος 2021 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/ch01_gr/ch01_gr?OpenDocument
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ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ 
ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2020 

   

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 
   

Άρθρο  Παραπομπή 
στο κείμενο 

   

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

   

1. Συνοπτικός τίτλος. [#001] 

   

2. Ερμηνεία. [#002] 

   

2Α. Αντικειμενικός σκοπός. [#002A] 

   

3. Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου. [#003] 

   

   

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

   

4. Ερμηνεία Καταργήθηκε [#004] 

   

5. Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας. [#005] 

   

6. Εφαρμογή των άρθρων 6 έως 12 Καταργήθηκε [#006] 

   

7. Αντιπρόσωπος Ασφάλειας. [#007] 

   

8. Επιτροπές Ασφάλειας. [#008] 

   

9. 
Επιτροπές Ασφάλειας σε καθορισμένες εγκαταστάσεις  
στις οποίες εργοδοτούνται πρόσωπα από άλλο εργοδότη. 
Καταργήθηκε 

[#009] 

   

10. Λειτουργός Ασφάλειας.  [#010] 

   

11. Συνένωση δύο ή περισσοτέρων καθορισμένων 
εγκαταστάσεων. Καταργήθηκε 

[#011] 

   

12. Κανονισμοί για Αντιπροσώπους, Λειτουργούς και 
Επιτροπές Ασφάλειας.  Καταργήθηκε 

[#012] 

   

   

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 



 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2020  - Ανεπίσημη Ενοποίηση  

 

5 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 
   

13. Γενικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών. [#013] 

   

Άρθρο  Παραπομπή 

στο κείμενο 

   

14. Υποχρεώσεις αυτοεργοδοτουμένων προσώπων. [#014] 

   

15. Υποχρεώσεις Εργοδοτουμένων. [#015] 

   

16. Υποχρεώσεις προσώπων έναντι άλλων προσώπων που 
δεν είναι εργοδοτούμενα τους. 

[#016] 

   

17. Υποχρεώσεις σχεδιαστών, κατασκευαστών, εισαγωγέων 
και άλλων. 

[#017] 

   

   

ΜΕΡΟΣ ΙV 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

   

   

18. Εφαρμογή του παρόντος Μέρους. [#018] 

   

19.  Καθαριότητα. [#019] 

   

20.  Συνωστισμός. [#020] 

   

21. Αερισμός και Θερμοκρασία. [#021] 

   

22. Φωτισμός. [#022] 

   

23. Δάπεδα και Αποχετεύσεις. [#023] 

   

24. Υγειονομικές Διευκολύνσεις –Διευκολύνσεις Καθαρισμού. [#024] 

   

25. Παροχή Πόσιμου Νερού. [#025] 

   

26. Χώροι Φύλαξης Ιματισμού –Αποδυτήρια. [#026] 

   

27. Καθίσματα. [#027] 

   

28. Πρώτες Βοήθειες. [#028] 

   

29. Χώροι Ανάπαυσης. [#029] 

   

30. Μειονεκτούντα πρόσωπα στην εργασία. [#030] 

   

   

ΜΕΡΟΣ V 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΥΓΕΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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31. Μέσα Διαφυγής και Έξοδοι Κινδύνου. [#031] 

   

   

Άρθρο  Παραπομπή 

στο κείμενο 

   

32. Πυρασφάλεια. [#032] 

   

33. Προφυλάξεις κατά της Φωτιάς και των Εκρήξεων. [#033] 

   

34. Ασφαλείς Χώροι Εργασία και Μέσα Πρόσβασης. [#034] 

   

35. Ηλεκτρισμός. [#035] 

   

36.  Επιβλαβείς για την Υγεία Ουσίες. [#036] 

   

37. Προστασία Ακοής. [#037] 

   

   

ΜΕΡΟΣ VΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ  

ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
   

38. Κανονισμοί. [#038] 

   

38Α.  Διατάγματα. [#038Α] 

   

39. Κώδικες Πρακτικής, Πρότυπα και Προδιαγραφές. [#039] 

   

   

ΜΕΡΟΣ VΙΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

   

40. Εφαρμογή του Νόμου και Διορισμός Επιθεωρητών. [#040] 

   

41. Σύμβουλος Ιατρός Εργασίας [#041] 

   

42. Εξετάζοντες Ιατροί. [#042] 

   

43. Εξουσίες για τη Διεξαγωγή Ανάκρισης. [#043] 

   

44. Εξουσίες Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητών. [#044] 

   

45. Ειδοποίηση Βελτίωσης. [#045] 

   

46. Ειδοποίηση Απαγόρευσης. [#046] 

   

47. Επίδοση Ειδοποιήσεων. [#047] 
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48. Απόσυρση ή Παράταση των Ειδοποιήσεων [#048] 

   

49. Προσφυγές Εναντίον των Ειδοποιήσεων. [#049] 

   

   

Άρθρο  Παραπομπή 

στο κείμενο 

   

50. Προστασία των Επιθεωρητών από Ποινική Δίωξη. [#050] 

   

51. Αποκάλυψη Πληροφοριών. [#051] 

   

52. Εξουσία Δικαστηρίου να εκδίδει Διατάγματα σχετικά με 
Επικίνδυνες Καταστάσεις και Πρακτικές. 

[#052] 

   

   

ΜΕΡΟΣ VΙΙΙ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

   

53. Αδικήματα. [#053] 

   

53A Εξώδικη Ρύθμιση Αδικημάτων [#053Α] 

   

54. Αποδείξεις. [#054] 

   

   

ΜΕΡΟΣ ΙΧ 
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

   

55. Έγκριση Σχεδίων και Έκδοση Αδειών Λειτουργίας 
ορισμένων κτιρίων από άλλες Αρχές. 

[#055] 

   

55Α. Έκδοση Βεβαιώσεων / Πιστοποιητικών / Εκθέσεων. [#055Α] 

   

55Β. Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. [#055Β] 

   

55Γ. Ιεραρχική Προσφυγή εναντίον των Αποφάσεων του 
Αρχιεπιθεωρητή. 

[#055Γ] 

   

55Δ. Παροχή Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης σε Θέματα Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία. 

[#055Δ] 

   

56.  Μεταβατικές Διατάξεις. [#056] 

   

57. Έναρξη Ισχύος. [#057] 

   

58. Καταργήσεις. [#058] 
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 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
(Άρθρο 38) 

[#00A] 

   

   

 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
(Άρθρο 58) 

[#00B] 

 

  
 

 

 ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
(Άρθρο 53Α) 

[#00C] 
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ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ                    
ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2020 

 
(Ανεπίσημη Ενοποίηση) 

 
 

 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ  
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

  
 Νόμος που προνοεί για τη διασφάλιση της ασφάλειας, υγείας και 

ευημερίας των προσώπων στην εργασία σ’ όλους τους κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας και για την προστασία οποιωνδήποτε 
άλλων προσώπων έναντι των κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία σε 
σχέση με τις δραστηριότητες προσώπων στην εργασία. 

  
 ΜΕΡΟΣ Ι 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  

Συνοπτικός τίτλος. 
 

89(Ι) του 1996 
158(Ι) του 2001 
25(Ι) του  2002 
41(Ι)  του 2003 
99(Ι) του 2003 
33(I) του 2011 
170(Ι)  του2015 
178(Ι)  του 2015 

  1.   Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως οι περί Ασφάλειας  και Υγείας στην 
Εργασία Νόμοι του 1996 έως (Αρ.2) του 2015 2020. 
 

  
Ερμηνεία.   2. –(1)   Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο, 

οι ακόλουθες λέξεις ή όροι θα έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτές: 
  
2(α) του 215(1)/2020 “άλλα πρόσωπα” σημαίνει εκείνα τα πρόσωπα που βρίσκονται σε χώρο 

εργασίας, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο ‟εργασίαˮ από τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου, τα οποία όμως δεν συνιστούν πρόσωπα τα 
οποία παρέχουν εργασία ως εργοδοτούμενοι, αυτοεργοδοτούμενοι ή 
εξωτερικοί εργάτες, αλλά δεν περιλαμβάνει πρόσωπα τα οποία βρίσκονται 
στον χώρο ή πλησίον του χώρου του υποστατικού, της επιχείρησης ή/και της 
εγκατάστασης όπου παρέχεται εργασία για σκοπούς αναψυχής, άθλησης, 
εστίασης, συμμετοχής σε πολιτιστική δραστηριότητα ή εν γένει για σκοπούς 
ερασιτεχνικής δραστηριότητας∙ 

  
2(γ) του 33(Ι) του 2011 

 
    «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· 

  
      “αντικείμενο για χρήση στην εργασία” περιλαμβάνει οποιαδήποτε 

εγκατάσταση ή μέρος οποιασδήποτε εγκατάστασης που σχεδιάστηκε για 
χρήση ή λειτουργία στην εργασία· 

  
2(γ) του  33(Ι) του 2011 

 
      «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 
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άλλους συναδέλφους εργοδοτούμενους του στον ίδιο εργοδότη, με βάση το 
άρθρο 7· 

  
2(γ) του  33(Ι) του 2011 

 
     «Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει πρόσωπο που διορίζεται ως 
Αρχιεπιθεωρητής σύμφωνα με το άρθρο 40· 

  
2(α) του  33(Ι) του 2011 

 
   «αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο» σημαίνει πρόσωπο το οποίο εργάζεται 
για κέρδος ή αμοιβή, αλλά δεν είναι εργοδοτούμενο πρόσωπο σε άλλο 
εργοδότη» · 

  
    “γεωργία” έχει την έννοια που της αποδίδεται στο άρθρο 3 του περί 

Εργοστασίων Νόμου Κεφ. 134 και γεωργικές εργασίες θα ερμηνεύονται 
ανάλογα· 

  
2(γ) του  33(Ι) του 2011 

 
    «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· 

  
2(α) του  33(Ι) του 2011 

 
   «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· 

  
2(γ) του  33(Ι) του 2011 

 
  «εγκεκριμένο έντυπο» σημαίνει έντυπο που εγκρίνεται και δημοσιοποιείται 
με οποιοδήποτε τρόπο κρίνεται ικανοποιητικός από τον Αρχιεπιθεωρητή· 

  
2(γ) του  33(Ι) του 2011 

 
  «εγκεκριμένος» σημαίνει εγγράφως εγκεκριμένος από τον Αρχιεπιθεωρητή· 

  
    “ειδοποίηση απαγόρευσης” σημαίνει ειδοποίηση που εκδίδεται με βάση το 

άρθρο 46·  
  
     “ειδοποίηση βελτίωσης” σημαίνει ειδοποίηση που εκδίδεται με βάση το 

άρθρο 45·  
  

2(δ) του  33(Ι)/2011 

 
  ‘‘εκπρόσωπος των εργοδοτουμένων’’ Καταργήθηκε. 

  
2(γ) του  33(Ι)/2011 

 

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

 «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· 
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2(α) του 33(Ι) του 2011 
 

78(I) του 2010. 
  «εξαιρετικά εύφλεκτο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από 
τον περί Χημικών Ουσιών Νόμο του 2010, καθώς και από οποιουσδήποτε 
Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτοί εκάστοτε 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται· 

  
     “εξωτερικός εργάτης” σημαίνει οποιοδήποτε εργοδοτούμενο πρόσωπο το 

οποίο απασχολείται σε χώρο που δεν είναι κάτω από τον έλεγχο του 
εργοδότη· 

  
   “εξορυκτικές βιομηχανίες” περιλαμβάνουν μεταλλεία και λατομεία· 
  

2(α) του  33(Ι) του 2011 

 
  «Επιθεωρητής» σημαίνει πρόσωπο που διορίζεται ως Επιθεωρητής 
σύμφωνα με το άρθρο 40· 

  
2 του 158(Ι) του 2001 

 
 «Επικίνδυνες ουσίες» σημαίνει ουσίες, μείγματα ή παρασκευάσματα που 
ορίζονται ως επικίνδυνες ουσίες με βάση κανονισμούς που εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 38· 

  
2(γ) του  33(Ι) του 2011 

 
«επιτροπή ασφάλειας» σημαίνει την επιτροπή που συνίσταται με βάση το 
άρθρο 8· 

  
   “επιχείρηση” περιλαμβάνει βιομηχανικές ή άλλες δραστηριότητες, εμπόριο, 

ή άλλα επιτηδεύματα· 
  
   “έργα μηχανικών κατασκευών” έχουν την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 

3 του περί Εργοστασίων Νόμου Κεφ. 134· 
  

2(α) του  33(Ι) του 2011 

 
  «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 πρόσωπο βρίσκεται στην εργασία καθόλο το 

χρόνο που αφιερώνει απασχολούμενο ως 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· 
  
 “εργασίες λιμένων” έχουν την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 73 του περί 

Εργοστασίων Νόμου Κεφ. 134. 
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2(α) του  33(Ι) του 2011 
2(β) του 215(Ι) του 2020 

«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: αντικαταστάθηκε 

  
 Νοείται ότι εργοδότης περιλαμβάνει και πρόσωπο που δεν έχει άλλα 

εργοδοτούμενα πρόσωπα, αλλά διεξάγει οικονομική δραστηριότητα 
ή διευθύνει την επιχείρησή του με σκοπό κερδοσκοπικό ή μη·

 

αντικαταστάθηκε 
  
2(β) του 215(Ι) του 2020 “εργοδότης” σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη για το χώρο 

εργασίας, το υποστατικό, την επιχείρηση ή την εγκατάσταση όπου 
απασχολήθηκε και/ή απασχολείται εργοδοτούμενος και περιλαμβάνει 
πρόσωπο το οποίο δεν έχει εργοδοτουμένους, αλλά διεξάγει οικονομική 
δραστηριότητα ή διευθύνει την επιχείρησή του και/ή διεξάγει οποιαδήποτε 
άλλη δραστηριότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα· 

  
2(α) του  33(Ι) του 2011 

 
 
 

19(I) του 2011. 
 
 

 
 
46(Ι) του 1996. 

«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 
εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, δυνάμει του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, 
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή πρόσωπο που 
εκτελεί κοινοτική εργασία κατόπιν διατάγματος κηδεμονίας δυνάμει του περί 
Κηδεμονίας και Άλλων Τρόπων 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· 

  
2(γ) του  33(Ι) του 2011 

 
«εργολάβος» σημαίνει κάθε πρόσωπο που συμβάλλεται με τον κύριο του 
έργου και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου ή τμήματος αυτού· 

  
 “εργοστάσιο” έχει την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 2 του περί 

Εργοστασίων Νόμου Κεφ. 134· 
  

2(γ) του  33(Ι) του 2011 

 
«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

  
2(α) του  33(Ι) του 2011 

 

78(I) του 2010. 
«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· 

  
 “καπνός” περιλαμβάνει αέριο ή ατμό· 
  

2(α) του  33(Ι) του 2011 

 
“κίνδυνος” σημαίνει κίνδυνο για τη ζωή, την αρτιμέλεια ή την υγεία 
προσώπου· 

  
 “κτίριο” περιλαμβάνει προσωρινό ή κινητό κτίριο· 
  

2(γ) του  33(Ι) του 2011 

 
«κύριος του έργου» σημαίνει κάθε πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου 
πραγματοποιείται ένα έργο· 

  
 “λατομείο” σημαίνει εκσκαφή ή σύστημα από εκσκαφές που έγιναν με σκοπό, 

ή σε σχέση με, την εξαγωγή λατομικών υλικών (είτε στη φυσική τους 
κατάσταση είτε υπό μορφή διαλύματος ή αιωρήματος) ή προϊόντων 
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λατομικών υλικών και το οποίο δεν είναι ούτε μεταλλείο ούτε πηγάδι ούτε 
γεώτρηση ούτε συνδυασμός πηγαδιού και γεώτρησης· 

  
2(γ) του  33(Ι) του 2011 

 
 «λειτουργός ασφάλειας»’ σημαίνει το πρόσωπο το οποίο διορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 10· 

  
 “μεταλλείο” σημαίνει εκσκαφή ή σύστημα από εκσκαφές που έγινε με ή σε 

σχέση με την εξαγωγή ορυκτών, (είτε στη φυσική τους κατάσταση είτε υπό 
μορφή διαλυμάτων ή αιωρημάτων) ή ορυκτών προϊόντων με μέσα που 
απαιτούν την πλήρη ή μερική απασχόληση προσώπων υπογείως· 

  

 “οικιακά υποστατικά” σημαίνει υποστατικά που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για σκοπούς κατοίκησης (περιλαμβανομένου οποιουδήποτε 
κήπου, αυλής, χώρου στάθμευσης, βοηθητικού κτιρίου ή άλλων κτιρίων 
συνδεδεμένων με τα υποστατικά ή χώρους που δεν χρησιμοποιούνται από 
κοινού από τους ενοίκους περισσοτέρων της μιας κατοικιών) και ο όρος “μη 
οικιακά υποστατικά” θα ερμηνεύεται ανάλογα· 

  
 “οικοδομικές εργασίες” έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 3 

του περί Εργοστασίων Νόμου Κεφ. 134˙ 

  

 “ουσία” σημαίνει οποιαδήποτε φυσική ή τεχνητή ουσία ή μείγμα ουσιών είτε 
σε στερεά ή υγρή μορφή ή σε μορφή αερίου ή ατμού, και περιλαμβάνει 
μικροοργανισμούς· 

  
2(α) του  33(Ι) του 2011 «Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας» σημαίνει το Συμβούλιο που 

εγκαθιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 5· 

  

 “παράβαση” περιλαμβάνει, σε σχέση με οποιαδήποτε διάταξη, την 
παράλειψη συμμόρφωσης με τη διάταξη αυτή και ο όρος ‘‘παραβαίνω’’ θα 
ερμηνεύεται ανάλογα· 

  

 “πηγή ανάφλεξης” περιλαμβάνει θερμές επιφάνειες, φως υψηλής εντάσεως, 
σπινθήρες, και οποιαδήποτε άλλη πηγή που είναι ικανή να παράξει την 
απαιτούμενη ενέργεια για την ανάφλεξη· 

  
2(α) του  33(Ι) του 2011 

 
«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· 

  
2(γ) του  33(Ι)  του      
                             2011 
 

1 του 1990 
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 

«Προϊστάμενος Τμήματος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 
στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο· 
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79(Ι) του 2005 
105(Ι) του 2005 
96(Ι) του 2006 
107(Ι) του 2008 
137(Ι) του 2009 

  
2(α) του  25(Ι) του 2002 

 
«πρόληψη» είναι το σύνολο των διατάξεων ή μέτρων που λαμβάνονται ή 
προβλέπονται καθ’ όλα τα στάδια των δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως με 
στόχο την αποφυγή ή τη μείωση των επαγγελματικών κινδύνων. 

  

 “προμήθεια”, όπου η αναφορά γίνεται για την προμήθεια αντικειμένων, 
σημαίνει την παραχώρηση επί δανείω ή την προμήθεια τους μέσω πώλησης, 
εκμίσθωσης, ενοικίου ή ενοικιαγοράς είτε απευθείας είτε μέσω μεσιτεύοντος 
προσώπου· 

  
2(α) του  33(Ι) του 2011 
2(β) του 215(Ι) του 2020 

«πρόσωπο» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο και περιλαμβάνει 
οποιαδήποτε ομάδα προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα·

 

αντικαταστάθηκε 
  
2(β) του 215(Ι) του 2020 “πρόσωπο” σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και 

περιλαμβάνει οποιαδήποτε ομάδα προσώπων με ή χωρίς νομική 
προσωπικότητα·  

  

 “σύμβαση απασχόλησης” σημαίνει σύμβαση είτε ρητή είτε εξυπακουόμενη 
και, εάν είναι ρητή, είτε προφορική είτε γραπτή και περιλαμβάνει σύμβαση 
μαθητείας· 

  
2(γ) του  33(Ι) του 2011 «Σύμβουλος Ιατρός Εργασίας» σημαίνει τον ιατρό που διορίζεται από τον 

Υπουργό, σύμφωνα με το άρθρο 41· 

  

 “συντηρημένος”, σε σχέση με εγκατάσταση, σημαίνει διατηρημένος ή 
επιδιορθωμένος σε κατάσταση καλής και αποτελεσματικής λειτουργίας, και ο 
όρος ‘‘συντήρηση’’ έχει ανάλογη έννοια· 

  

 “σωματική βλάβη” περιλαμβάνει βλάβη της υγείας· 

  

 “υγεία” σε σχέση με την εργασία, υποδηλώνει όχι μόνο την απουσία 
ασθένειας ή αναπηρίας αλλά περιλαμβάνει και τα φυσικά, πνευματικά και 
ψυχικά στοιχεία που επηρεάζουν την υγεία και που έχουν άμεση σχέση με 
την ασφάλεια και την υγιεινή κατά την εργασία· 

  

 “υποστατικό” περιλαμβάνει: 

  
 (α) οποιαδήποτε επίγεια ή υπόγεια ή υπεράκτια εγκατάσταση και 

οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση είτε επιπλέουσα είτε ευρισκόμενη στο 
βυθό της θάλασσας, ή λίμνης, είτε ευρισκόμενη σε έδαφος που 
καλύπτεται από νερό. 

  
2(γ) του 215(Ι) του 2020 (β)  οποιαδήποτε σκηνή ή κινητή κατασκευή και 

  

 (γ)  οποιοδήποτε όχημα ή σκάφος ή αεροσκάφος 

  
2(β)(i) του  33(Ι) του             
                             2011 

 

(δ)  οποιοδήποτε κατασκευαστικό έργο, οικοδομή, έργο διαχωρισμού γης, 
έργο οδοποιίας, οδογέφυρα, γέφυρα, σήραγγα, αποχετευτικό ή 
αποστραγγιστικό έργο, έργο ύδρευσης ή άρδευσης, υπόγεια κατασκευή, 
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δεξαμενή, υπόγειο ή υπέργειο δίκτυο υπηρεσιών, υπόγειο ή υπέργειο αγωγό, 
υδραγωγείο ή οποιοδήποτε άλλο τεχνικό έργο· 

  

 “Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και περιλαμβάνει οποιοδήποτε λειτουργό του Υπουργείου του δεόντως 
εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό· 

  

 “χρήση στην εργασία”, προκειμένου περί επιβλαβών για την υγεία ουσιών, 
σημαίνει οποιαδήποτε δραστηριότητα στην εργασία η οποία εκθέτει 
πρόσωπα σε επιβλαβείς ουσίες και περιλαμβάνει: 

  
 (α)   την παραγωγή ή την παρασκευή, 

  

 (β)   το χειρισμό, 

  

 (γ)   την αποθήκευση, 

  

 (δ)   τη μεταφορά, 

  

 (ε)   την επεξεργασία, ή την απόρριψη επιβλαβών για την υγεία ουσιών, 

  

 (στ)  την έκλυση επιβλαβών για την υγεία ουσιών που προέρχονται από 
δραστηριότητες στην εργασία, καθώς και 

  
2(β)(ii) του  33(Ι) του  
                             2011 

 

(ζ)   την συντήρηση, επιδιόρθωση και καθαρισμό εξοπλισμού και δοχείων 
ή σωλήνων που περιείχαν επιβλαβείς για την υγεία ουσίες· 

  
 και ο όρος “χρησιμοποιώ στην εργασία”, προκειμένου για επιβλαβείς για την 

υγεία ουσίες, έχει ανάλογη έννοια· 

  
2(α) του  33(Ι) του 2011 

 
«χώρος εργασίας» περιλαμβάνει οποιοδήποτε χώρο εναέριο, επίγειο, 
υπόγειο, επιθαλάσσιο, υποθαλάσσιο στον οποίο ευρίσκονται ή είναι δυνατό 
να ευρίσκονται σε οποιοδήποτε χρόνο πρόσωπα στην εργασία· 

  
2(ε) του  33(Ι) του 2011 

 
(2)   Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο περιλαμβάνει αναφορές 
στον παρόντα Νόμο και στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του 
παρόντος Νόμου. 

  
Αντικειμενικός  
σκοπός. 
 

3 του 25(Ι) του 2002 
 

2Α. – (1) Ο παρών Νόμος έχει ως αντικειμενικό σκοπό την εφαρμογή μέτρων 
για την προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας των προσώπων στην εργασία 
καθώς και άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεαστούν από τις 
δραστηριότητες στην εργασία. 

  
3 του 25(Ι) του 2002 

 
 

2 του 178(Ι) του 2015 
 
 
 
 
 
 
3(α) του 33(Ι) του 2011 
 

          (2) Για το σκοπό αυτό ο Νόμος περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την 
πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, την προστασία της ασφάλειας και 
της υγείας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών 
ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την πρόληψη σοβαρών 
ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τέτοιων ατυχημάτων, την 
ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντα Νόμου, την κατάρτιση ή εκπαίδευση των 
εργοδοτουμένων και των αντιπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για 
την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών. 

  



 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2020  - Ανεπίσημη Ενοποίηση  

 

16 

3(β) του 33(Ι) του 2011 

 
         (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. 

  
Εφαρμογή των 
διατάξεων του νόμου. 
 

4(α) του 33(Ι) του 2011 
 
 

3. (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, 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. 
  

  (2)  Ο Νόμος αυτός εφαρμόζεται και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 
όπου διεξάγεται επιχείρηση ή άλλη δραστηριότητα για σκοπούς κέρδους. 

  
  (3)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, ο 

Νόμος αυτός εφαρμόζεται οπουδήποτε εκτελείται εργασία από ή εκ μέρους 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

  
4(α) του 33(Ι) του 2011 

 
 (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.  

  
4(γ) του 25(Ι) του 2002 

 
 (5)  Εξαιρουμένων των εργασιών λιμένων και οποιωνδήποτε εργασιών    σ’ 

αλιευτικά σκάφη, ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται σε σχέση με πρόσωπα στην 
εργασία που απασχολούνται σε ποντοπόρα πλοία. 

  
4(α) του 33(Ι) του 2011 
3 του 215(Ι) του 2020 

 (6)  Ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται όταν δεν το επιτρέπουν εγγενείς 
ιδιαιτερότητες ορισμένων δραστηριοτήτων του δημοσίου 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. αντικαταστάθηκε 

  
4(β) του 33(Ι) του 2011 
3 του 215(Ι) του 2020 

     (7) Η εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου που επιβάλλουν υποχρεώσεις 
σε διάφορα πρόσωπα, 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׃ αντικαταστάθηκε 
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Νοείται ότι, ο Νόμος αυτός δεν υποκαθιστά άλλους εξειδικευμένους νόμους 
που ρυθμίζουν θέματα δημόσιας ασφάλειας ή και δημόσιας υγείας. 
αντικαταστάθηκε 

  
3 του 215(Ι) του 2020 (6)  Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται σε ορισμένες 

εκ της φύσεώς τους ιδιάζουσες δραστηριότητες του δημόσιου τομέα, ήτοι στις 
ένοπλες δυνάμεις, στην αστυνομία, στις υπηρεσίες πολιτικής άμυνας ή σε 
άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται συνεπεία έκτακτης ανάγκης: 

  
3 του 215(Ι) του 2020 Νοείται ότι, παρά τις διατάξεις της παραγράφου (α), η αρμόδια αρχή,  

στις προβλεπόμενες ανωτέρω περιπτώσεις, οφείλει να διασφαλίσει συνθήκες 
ασφάλειας και υγείας των εργοδοτουμένων στις πιο πάνω δραστηριότητες, 
όπως και άλλων προσώπων, τα οποία, κατά την έννοια που αποδίδεται στον 
όρο αυτό από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δυνατόν να επηρεαστούν 
από την άσκηση τέτοιων δραστηριοτήτων, έχοντας υπόψη τους στόχους και 
τους αντικειμενικούς σκοπούς του παρόντος Νόμου: 

  
3 του 215(Ι) του 2020 Νοείται περαιτέρω ότι, στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου δεν 

εμπίπτουν θέματα δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή/και οχληρίας, τα 
οποία ρυθμίζονται κατά περίπτωση από τους ισχύοντες ειδικούς νόμους. 

  

  

  

 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

  

5 του  33(Ι) του 2011 Οργάνωση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

  
Ερμηνεία. 
6 του 33(Ι) του 2011 
 

4.   Καταργήθηκε. 

  
Παγκύπριο 
Συμβούλιο Ασφάλειας 
και Υγείας. 
 

7(α) του 33(Ι) του 2011 
 

5.  (1)  Ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να συνιστά Παγκύπριο Συμβούλιο 
Ασφάλειας και Υγείας. 

  
7(α) του 33(Ι) του 2011 

 
       (2)   Το Συμβούλιο που συνίσταται δυνάμει του εδαφίου (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. 

  
  
  
 (3) Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

  

 (α)  Να συμβουλεύει τον Υπουργό για ζητήματα προλήψεως 
ατυχημάτων. 

  

 (β)    Να αναπτύσσει, διαδίδει και διατηρεί τις δραστηριότητες οι οποίες 
θα επηρεάσουν ή θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη 
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βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων 
και γενικότερα του κοινού. 

  

 (γ)    Να υποβάλλει στον  Υπουργό  προτάσεις  ή εισηγήσεις   για τα 
μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται και τις καλύτερες και 
αποτελεσματικότερες μεθόδους εργασίας που πρέπει να 
ακολουθούνται προς το σκοπό εξασφάλισης της επαγγελματικής 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων. 

  

 (δ)     Να   συμβουλεύει  τον Υπουργό  αναφορικά με  τη  σύνταξη  ή 
αναθεώρηση Κανονισμών υπό το φως της γνώσης και πείρας που 
αποκτήθηκε από τη μελέτη των τοπικών συνθηκών, των διεθνών 
εξελίξεων και της τεχνολογικής προόδου. 

  
7(β) του 33(Ι) του 2011 
 

Επίσημη Εφημερίδα  
της Δημοκρατίας, 
Παράρτημα Πρώτο (1) 
20.5.88 

(4)  Καταργήθηκε.  

  
8 του 33(Ι) του 2011 
 

Εφαρμογή των άρθρων 
6 έως 12.  

 

6.   Καταργήθηκε. 

  
Αντιπρόσωπος 
Ασφάλειας. 
 

9(α) του 33(Ι) του 2011 
4 του 215(Ι) του 2020 

7.   (1)  Σε κάθε χώρο εργασίας, υποστατικό, εγκατάσταση ή επιχείρηση όπου 
εργοδοτούνται από τον ίδιο εργοδότη, περισσότερα από δύο πρόσωπα, 
εκλέγεται, επιλέγεται ή ορίζεται από τα εν λόγω πρόσωπα αντιπρόσωπος 
ασφάλειας. 

  
9(β) του 33(Ι) του 2011       (2)  Ο αντιπρόσωπος ασφάλειας εκλέγεται, επιλέγεται ή ορίζεται 

πλειοψηφικά από τους εργοδοτούμενους του ίδιου εργοδότη, μετά από 
διαβούλευση μεταξύ τους. 

  
9(γ) του 33(Ι) του 2011      (3) Ο αντιπρόσωπος ασφάλειας εκπροσωπεί τους εργοδοτούμενους 

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

  
Επιτροπές 
Ασφάλειας 

 

10(α) του 33(Ι) του  
                            2011 

 

 

8.  (1)   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. 

  
10(β) του 33(Ι) του  
                             2011 

       (2)   Καταργήθηκε. 
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10(β) του 33(Ι) του  
                             2011 

       (3)   Καταργήθηκε. 

  
11 του 33(Ι) του 2011 
Επιτροπές Ασφά- 
λειας σε  καθορι- 
σμένες εγκαταστά-
σεις  στις οποίες 
εργοδοτούνται 
πρόσωπα από άλλο 
εργοδότη. 

9.   Καταργήθηκε. 

  
Λειτουργός 
Ασφάλειας. 
 

12 του 33(Ι) του 2011 

10.  (1)  Κάθε εργοδότης ο οποίος εργοδοτεί, κατά μέσο όρο στη διάρκεια κάθε 
χρόνου, περισσότερα από διακόσια πρόσωπα,  πρέπει να διορίζει λειτουργό 
ασφάλειας, ο οποίος θα ασχολείται, αποκλειστικά και επί πλήρους 
απασχόλησης, με τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. 

  
12 του 33(Ι) του 2011       (2)  Ο λειτουργός ασφάλειας πρέπει να τυγχάνει της έγκρισης του 

Αρχιεπιθεωρητή. 

  
12 του 33(Ι) του 2011      (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,  

 
(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. 

  
13 του 33(Ι) του 2011 
Συνένωση δύο ή 
περισσοτέρων 
καθορισμένων 
εγκαταστάσεων. 

 

11.   Καταργήθηκε. 

  
13 του 33(Ι) του 2011 
Κανονισμοί για 
Αντιπροσώπους, 
Λειτουργούς και 
Επιτροπές 
Ασφάλειας. 

 

12.  Καταργήθηκε. 

  
  

  
 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

  
Γενικές υποχρεώσεις 
εργοδοτών. 
 

5(α) του 25(Ι) του 2002 
 

 

13.   (1)   Κάθε εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια, υγεία και 
ευημερία στην εργασία όλων των εργοδοτουμένων του: 
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5(α) του 215(Ι) του 
2020 

               Νοείται ότι ο εργοδότης απαλλάσσεται από την ευθύνη για συμβάντα 
οφειλόμενα σε ξένες προς αυτόν, ανώμαλες και απρόβλεπτες συνθήκες, ή σε 
έκτακτα γεγονότα, οι συνέπειες των οποίων δεν θα μπορούσαν να έχουν 
αποφευχθεί παρόλη την επιδειχθείσα επιμέλεια. αντικαταστάθηκε 

  
5(α) του 215(Ι) του 
2020 

Νοείται ότι, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την ευθύνη για συμβάντα 
οφειλόμενα σε ανώμαλες και/ή απρόβλεπτες συνθήκες που εκφεύγουν του 
ελέγχου  του  και/ή σε έκτακτα γεγονότα οι συνέπειες των οποίων δεν θα 
μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί παρ’ όλη την επιδειχθείσα επιμέλεια. 

  

         (2)   Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των υποχρεώσεων του, που 
αναφέρονται στο εδάφιο (1), οι υποχρεώσεις κάθε εργοδότη επεκτείνονται 
ώστε να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα - 

  
5(β) του 25(Ι) του 2002 (α) την παροχή και διατήρηση εγκαταστάσεων, συστημάτων και 

μεθόδων εργασίας τα οποία να είναι ασφαλή και χωρίς κινδύνους 
για την υγεία,  

  
5(β) του 25(Ι) του 2002 (β)  τις διευθετήσεις που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την απουσία 

κινδύνων για την υγεία σε σχέση με την χρήση, χειρισμό, 
αποθήκευση και μεταφορά αντικειμένων και ουσιών,  

  
5(β) του 25(Ι) του 2002 (γ) την παροχή, τέτοιων πληροφοριών, οδηγιών, εκπαίδευσης και 

επιτήρησης για την διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των 
εργοδοτουμένων του,  

  
5(γ) του 25(Ι) του 2002 

 
 
5(β) του 25(Ι) του 2002 

(δ) την παροχή και τη διατήρηση οποιωνδήποτε χώρων εργασίας που 
είναι κάτω από τον έλεγχο του, συμπεριλαμβανομένων και των 
μέσων προσπέλασης και εξόδου, σε κατάσταση που να είναι  
ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για την υγεία, 

  
5(β) του 25(Ι) του 2002 (ε) την παροχή και διατήρηση περιβάλλοντος εργασίας για τους 

εργοδοτουμένους του, το οποίο είναι ασφαλές, χωρίς κινδύνους για 
την υγεία και επαρκές όσον αφορά τις διευκολύνσεις και 
διευθετήσεις για την ευημερία τους στην εργασία. 

  
5(δ) του 25(Ι) του 2002 
5(β) του 215(Ι) του 
2020 

(στ)  (i)  τη  λήψη  των αναγκαίων μέτρων  για την  προστασία  της 
ασφάλειας και της υγείας των εργοδοτουμένων του, 
συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των 
επαγγελματικών κινδύνων, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, καθώς και της δημιουργίας της απαραίτητης 
οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων·

 

αντικαταστάθηκε 
  

5(β) του 215(Ι) του 
2020 

(στ)  (i)  τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία  της 
ασφάλειας και της υγείας των εργοδοτουμένων του, 
περιλαμβανομένων ενεργειών για την πρόληψη των επαγ-
γελματικών κινδύνων, την ενημέρωση, εκπαίδευση και 
κατάρτιση, καθώς και τη δημιουργία της απαραίτητης 
οργάνωσης και της διασφάλισης των αναγκαίων μέσων· 

  
5(δ) του 25(Ι) του 2002 

 
  (ii)  την επίβλεψη της ορθής εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας, 

υγείας και ευημερίας των εργοδοτουμένων του ή και άλλων 
προσώπων που μπορεί να επηρεάζονται από τις 
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δραστηριότητες του ή από τον τρόπο που διευθύνει την 
επιχείρηση του· 

  
5(δ) του 25(Ι) του 2002 

 
  (iii) την προσαρμογή των μέτρων αυτών ανάλογα με τις μεταβολές 

των περιστάσεων και την επιδίωξη της βελτίωσης των 
υφιστάμενων καταστάσεων· 

  
14 (α) του 33(Ι) του  
                             2011 

(ζ) την παροχή στους αντιπροσώπους ασφάλειας επαρκούς απαλλαγής 
από την εργασία χωρίς μισθολογική απώλεια, καθώς και των 
αναγκαίων μέσων προκειμένου να μπορούν να εκπληρώσουν τα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τον 
παρόντα Νόμο. 

  
5(ε) του 25(Ι) του 2002 

 
       (3)   Ο εργοδότης εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα 
Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού  ακολουθώντας τις 
πιο κάτω γενικές αρχές πρόληψης: 

  

 (α)  αποφυγή των κινδύνων 

  

 (β)  εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν 

  

 (γ)  καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους 

  
 

5(στ) του 25(Ι) του  
                             2002   

 

(δ)  προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά 
τη διαμόρφωση των θέσεων εργασίας καθώς και την επιλογή των 
εξοπλισμών εργασίας και των μεθόδων εργασίας και παραγωγής 
προκειμένου ιδίως να μετριασθεί η μονότονη και ρυθμικά 
επαναλαμβανόμενη εργασία και να μειωθούν οι επιπτώσεις της στην 
υγεία. 

  

 (ε)   παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας 

  

 (στ) αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο ή το   λιγότερο 
επικίνδυνο 

  
14 (β) του 33(Ι) του  
                             2011 

(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 

  

 (η)  προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με 
τα μέτρα ατομικής προστασίας 

  
5(ζ) του 25(Ι) του 2002 (θ)  παροχή των κατάλληλων οδηγιών στα πρόσωπα στην εργασία. 

  
5(γ) του 215(Ι) του 
2020 

      (4) Κάθε εργοδότης πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε ο 
εξοπλισμός εργασίας, οι μηχανές, τα μηχανήματα, οι συσκευές, και τα 
εργαλεία που τίθενται στη διάθεση των προσώπων στην εργασία, να είναι, 
κατάλληλα για την προς εκτέλεση εργασία ή κατάλληλα προσαρμοσμένα προς 
το σκοπό αυτό, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία των 
προσώπων στην εργασία, κατά την χρησιμοποίηση τους. αντικαταστάθηκε 
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5(γ) του 215(Ι) του 
2020 

      (5)  Κάθε εργοδότης πρέπει να διευθύνει την επιχείρησή του ή διεξάγει τις 
δραστηριότητες του με τέτοιο τρόπο και πρέπει να παρέχει τέτοιες 
πληροφορίες ώστε να διασφαλίζει, καθόσον είναι ευλόγως εφικτό ότι, 
πρόσωπα που δεν εργοδοτούνται από αυτόν, αλλά που μπορεί να 
επηρεαστούν από τις δραστηριότητες της επιχείρησης του δεν θα εκτίθενται 
σε κίνδυνο. αντικαταστάθηκε 

  
5(γ) του 215(Ι) του 

2020 
(4) Κάθε εργοδότης οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε ο 

εξοπλισμός εργασίας, οι μηχανές, τα μηχανήματα, οι συσκευές και τα εργαλεία 
τα οποία  τίθενται στη διάθεση των εργοδοτουμένων του να είναι τα κατάλληλα 
για την εκτέλεση της εργασίας που ανατίθεται σε αυτούς και/ή κατάλληλα 
προσαρμοσμένα προς το σκοπό αυτό, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας 
και υγείας των εργοδοτουμένων κατά τη χρήση τους. 

  
5(γ) του 215(Ι) του 

2020 
 (5)  Κάθε εργοδότης οφείλει να διευθύνει την επιχείρησή του και/ή να 

διεξάγει τις δραστηριότητές του κατά τέτοιο τρόπο και παρέχοντας τέτοιες 
πληροφορίες, ώστε να διασφαλίζει σε βαθμό ευλόγως εφικτό ότι άλλα 
πρόσωπα, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις 
του παρόντος Νόμου, τα οποία δυνατόν  να επηρεαστούν από τις 
δραστηριότητες της επιχείρησής του δεν εκτίθενται σε κίνδυνο. 

  
5(η) του 25(Ι) του 2002 

 
     (6) Διαγράφηκε. 

  
       (7)  Κανένας εργοδότης δεν πρέπει να επιβάλλει ή να εισπράττει ή να 

επιτρέπει να επιβάλλονται ή να εισπράττονται από τους εργοδοτουμένους του 
οποιαδήποτε τέλη σε σχέση με οτιδήποτε γίνεται ή παρέχεται για 
συμμόρφωση προς το Νόμο αυτό. 

  
5(θ) του 25(Ι) του 2002 

 
(8)    Στο άρθρο αυτό, η υποχρέωση κάθε εργοδότη να διασφαλίζει την 

υγεία στην εργασία όλων των εργοδοτουμένων του περιλαμβάνει και την 
υποχρέωση να προστατεύει τη λειτουργία αναπαραγωγής των 
εργοδοτουμένων προσώπων και την υποχρέωση να προστατεύει τις 
εργοδοτούμενες γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους από 
κινδύνους για το έμβρυο και για επαρκή χρόνο μετά τον τοκετό από κινδύνους 
για τις ίδιες ή το νεογέννητο κατά την περίοδο του θηλασμού. 

  
5(ι) του 25(Ι) του 2002 

 
       (9)  Διαγράφηκε. 

  
5(ια) του 25(Ι) του 2002 
14 (γ) του 33(Ι) του  
                             2011 

      (10)  Κάθε εργοδότης πρέπει να διαβουλεύεται  με τους εργοδοτουμένους 
του ή  τους αντιπροσώπους ασφάλειας για τη δημιουργία και διατήρηση 
διευθετήσεων για αποτελεσματική συνεργασία στην προαγωγή και εφαρμογή 
μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, υγεία και ευημερία των 
εργοδοτουμένων. 

  
14 (δ) του 33(Ι)  του  
                            2011 

     (11)  Κάθε εργοδότης πρέπει να διαβουλεύεται με τους εργοδοτουμένους 
του ή με τους αντιπροσώπους ασφάλειας  πάνω σε θέματα που άπτονται της 
ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. 

  
5(ιβ) του 25(Ι) του 2002 

 
     (12)    Οι υποχρεώσεις των εργοδοτουμένων στον τομέα της ασφάλειας και 
της υγείας στην εργασία δε θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. 
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5(ιβ) του 25(Ι) του 2002 

 
     (13)  Ο εργοδότης, όταν αναθέτει καθήκοντα σ’ έναν εργοδοτούμενό του, 
να λαμβάνει υπόψη τις ικανότητες του εν λόγω εργοδοτουμένου σε θέματα 
ασφάλειας και υγείας. 

  
5(ιβ) του 25(Ι) του 2002 
14 (ε) του 33(Ι) του  
                             2011 

 

     (14)    Ο εργοδότης να μεριμνά ώστε ο προγραμματισμός και η εισαγωγή 
νέων τεχνολογιών να αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης με τους 
εργοδοτουμένους ή/και τους αντιπροσώπους ασφάλειας, όσον αφορά τις 
συνέπειες για την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουμένων που 
συνδέονται με την επιλογή των εξοπλισμών και τη ρύθμιση των συνθηκών 
εργασίας καθώς και την επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος στην 
εργασία. 

  
14 (στ) του 33(Ι) του  
                             2011 

     (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. 

  

  

  

  
14 (στ) του 33(Ι) του  
                             2011 

    (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 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 έγγραφα, άδειες ή πιστοποιητικά 
για τη διεξαγωγή της εργασίας. 

  
14 (στ) του 33(Ι) του  
                             2011 

(17) Κάθε εργοδότης έχει υποχρέωση να διαβιβάζει, όταν του ζητηθεί, στον 
Επιθεωρητή ή σ’ οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, που εκδίδει άδεια λειτουργίας 
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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. 

  
14 (στ) του 33(Ι) του  
                             2011 
5(δ) του 215(Ι) του 
2020 

(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 στην εργασία και άλλων προσώπων 
που μπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριότητές του. αντικαταστάθηκε 

  
5(δ) του 215(Ι) του 

2020 
(18) Κάθε εργοδότης οφείλει να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες 

για την οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχο της επιχείρησης και των 
δραστηριοτήτων του κατά τρόπο κατάλληλο, συστηματικό και επαρκή, ώστε 
να διασφαλίζει την προστασία από τους κινδύνους οποιουδήποτε προσώπου 
στην εργασία που δυνατόν να προκληθούν από τις δραστηριότητές του. 

  
5(ε) του 215(Ι) του 

2020 
(19) Ο εργοδότης οφείλει, εφόσον του ζητηθεί να δώσει, αποστείλει ή 

διαβιβάσει στον Επιθεωρητή, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, οποιαδήποτε 
έγγραφα, στοιχεία, φωτογραφίες, πληροφορίες ή άλλα δεδομένα που 
αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή του με τις επιβλητέες, βάσει του παρόντος 
Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή διαταγμάτων, 
υποχρεώσεις του. 

  

  
Υποχρεώσεις 
αυτοεργοδοτουμένων 
προσώπων 

14. (1)  Κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο πρέπει να διευθύνει την 
επιχείρηση και να διεξάγει τις εργασίες του με τέτοιο τρόπο ώστε να 
διασφαλίζει, καθόσον είναι ευλόγως εφικτό, ότι το ίδιο και άλλα πρόσωπα που 
δυνατό να επηρεαστούν, δεν θα εκτίθενται σε κίνδυνο για την ασφάλεια ή την 
υγεία τους. 

  
        (2)    Κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο πρέπει να παρέχει σε 

πρόσωπα, που είναι δυνατό να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες του, 
τέτοιες πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που διεξάγει την επιχείρηση ή 
την εργασία του, ώστε να διασφαλίζει, καθόσον είναι ευλόγως εφικτό, ότι τα 
πρόσωπα αυτά  δεν θα εκτίθενται σε κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία 
τους. 

  
15 του 33(Ι) του 2011       (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. 

  
6 του 215(Ι) του 2020 (4) Κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο οφείλει, εφόσον του ζητηθεί, 

να δώσει,αποστείλει ή διαβιβάσει στον Επιθεωρητή, σε έντυπη ή ηλεκτρονική 
μορφή, οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία, φωτογραφίες, πληροφορίες ή άλλα 
δεδομένα που να αποδεικνύουν τη  συμμόρφωσή του με τις επιβλητέες, βάσει 
του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή 
διαταγμάτων, υποχρεώσεις του. 

  
Υποχρεώσεις 

εργοδοτουμένων. 
15. (1)  Κάθε εργοδοτούμενο πρόσωπο εφόσον ευρίσκεται στην εργασία, 
πρέπει να: 



 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2020  - Ανεπίσημη Ενοποίηση  

 

25 

  

 (α) Λαμβάνει εύλογη φροντίδα για την ασφάλεια και υγεία του καθώς και 
των άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεάζονται από πράξεις ή 
παραλείψεις του όταν βρίσκεται στην εργασία. 

  

 (β) συνεργάζεται με τον εργοδότη στην εκτέλεση κάθε καθήκοντος ή 
υποχρέωσης που επιβάλλεται σ’ αυτόν σύμφωνα με τον παρόντα 
Νόμο. 

  

 (γ) χρησιμοποιεί τον προστατευτικό εξοπλισμό ή ιματισμό  που 
παρέχεται από τον εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου, 

  
       (2)    Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει εσκεμμένα ή απερίσκεπτα να κάνει 

κακή χρήση ή να επεμβαίνει αυθαίρετα σε οτιδήποτε που παρέχεται για την 
ασφάλεια, υγεία και ευημερία του ιδίου ή άλλων προσώπων στην εργασία. 

  
7 του 25(Ι) του 2002 

 
     (3) Διαγράφηκε. 

  
Υποχρεώσεις 
προσώπων έναντι 
άλλων προσώπων 
που δεν είναι 
εργοδοτούμενα τους. 

16. (1)  Κάθε πρόσωπο το οποίο, έχει οποιουδήποτε βαθμού έλεγχο πάνω σε 
μη οικιακά υποστατικά που διατίθενται ως χώροι εργασίας σε μη 
εργοδοτούμενα του πρόσωπα ή πάνω σε μέσα προσπέλασης προς, ή εξόδου 
από τα υποστατικά αυτά, ή έχει τον έλεγχο πάνω σε οποιεσδήποτε 
εγκαταστάσεις ή ουσίες που βρίσκονται στα υποστατικά αυτά, πρέπει να 
παίρνει τέτοια μέτρα ώστε να διασφαλίζει, καθόσον τούτο είναι ευλόγως 
εφικτό, ότι τα υποστατικά, όλα τα μέσα προσπέλασης και εξόδου, καθώς και 
οποιαδήποτε εγκατάσταση ή ουσία που βρίσκεται ή, ανάλογα με την 
περίπτωση, διατίθεται για χρήση στα υποστατικά, είναι ασφαλή και χωρίς 
κινδύνους για την υγεία. 

  

     (2)  Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο, δυνάμει σύμβασης ή 
μίσθωσης,  έχει  οποιουδήποτε βαθμού   υποχρέωση που σχετίζεται  
με - 

  

 (α) την συντήρηση μετατροπή ή επιδιόρθωση οποιωνδήποτε 
υποστατικών τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (1) ή  οποιωνδήποτε 
μέσων προσπέλασης ή εξόδου από αυτά ή, 

  
 (β)   την ασφάλεια ή την προστασία έναντι κινδύνων για την υγεία που 

δημιουργούνται από εγκαταστάσεις ή ουσίες που βρίσκονται σε 
τέτοια υποστατικά, 

  
 το πρόσωπο αυτό θα θεωρείται, ότι είναι το πρόσωπο το οποίο έχει τις 

υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και τον έλεγχο εκείνων των 
υποστατικών, των μέσων προσπέλασης ή εξόδου, των εγκαταστάσεων και 
των ουσιών που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις του στις παραγράφους (α) και 
(β). 

  
7 του 215(Ι0 του 2020  (3) Κάθε πρόσωπο, το οποίο έχει υποχρεώσεις βάσει των διατάξεων 

των εδαφίων (1) και (2), οφείλει, εφόσον του ζητηθεί, να δώσει, αποστείλει ή 
διαβιβάσει στον Επιθεωρητή, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, οποιαδήποτε 
έγγραφα, στοιχεία, φωτογραφίες, πληροφορίες ή άλλα δεδομένα που 
αποδεικνύουν ότι συμμορφώνεται με τις επιβλητέες, βάσει του παρόντος 
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Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή διαταγμάτων, 
υποχρεώσεις του. 

  
16(α) του 33(Ι) του  
                             2011 
Υποχρεώσεις 
σχεδιαστών, 
κατασκευαστών, 
εισαγωγέων και 
άλλων. 
 

 

17.  (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- 

  
16(α) του 33(Ι) του  
                             2011 

 

(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· 

  
16(α) του 33(Ι) του  
                             2011 

 

(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· 

  
16(α) του 33(Ι) του  
                             2011 

 

(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· 

  
16(α) του 33(Ι) του  
                             2011 

(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  γνωστό οτιδήποτε δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο. 

  
16(β) του 33(Ι) του  
                             2011 

 

      (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. 

  
      (3) Κάθε πρόσωπο που παράγει, παρασκευάζει, εισάγει ή προμηθεύει 

οποιαδήποτε ουσία πρέπει να - 
  

 

8(γ) του 25(Ι) του 2002 
 

(α)    διασφαλίζει ότι η ουσία είναι ασφαλής και χωρίς κίνδυνο για την 
υγεία όταν χρησιμοποιείται, υφίσταται χειρισμό ή επεξεργασία, 
αποθηκεύεται ή μεταφέρεται από πρόσωπο στην εργασία. 

  

 (β)  διεξάγει ή διευθετεί για την διεξαγωγή τέτοιων δοκιμών και 
εξετάσεων που μπορεί να είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται σ’ αυτό από τις διατάξεις της 
παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, 
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 (γ)   παίρνει τέτοια μέτρα, ώστε να διασφαλίζει ότι έχουν παρασχεθεί 
επαρκείς πληροφορίες στα πρόσωπα στα οποία προμήθευσε τις 
ουσίες σχετικά με οποιουσδήποτε κινδύνους που δημιουργούνται 
λόγω των ιδιοτήτων των ουσιών, σχετικά με τα αποτελέσματα 
δοκιμών που έγιναν για τις ουσίες ή σε σχέση με αυτές, και σχετικά 
με τις συνθήκες που είναι αναγκαίες για να διασφαλίζεται ότι οι 
ουσίες είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για την υγεία σ’ όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του παρόντος 
εδαφίου καθώς και όταν οι ουσίες απορρίπτονται στο περιβάλλον, 
και 

  
 (δ)   παίρνει  τέτοια  μέτρα,  ώστε να  διασφαλίζει,  καθ’ όσο είναι ευλόγως 

εφικτό, ότι στα πρόσωπα στα οποία προμήθευσε την ουσία 
παρέχονται όλες οι αναθεωρήσεις των πληροφοριών που 
παρασχέθηκαν σ’ αυτά με βάση την παράγραφο (γ) για να 
καταστεί γνωστό οτιδήποτε δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο. 

  
16(γ) του 33(Ι) του  
                             2011 

 

(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 

   

 (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. 

   
      (4)   Καμμιά από τις προηγούμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 

πρέπει να εκλαμβάνεται ότι επιβάλλει υποχρεώσεις σε πρόσωπο να 
επαναλάβει οποιαδήποτε δοκιμή ή εξέταση η οποία διεξήχθη από άλλα 
πρόσωπα ή και για λογαριασμό του, που έγιναν για συμμόρφωση προς τις 
προηγούμενες διατάξεις. 

  
17 του 215(Ι) του 2020 (5) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει υποχρεώσεις βάσει των διατάξεων των 

εδαφίων (1), (2) και (3) οφείλει, εφόσον  του ζητηθεί, να δώσει, αποστείλει ή 
διαβιβάσει στον Επιθεωρητή, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, οποιαδήποτε 
έγγραφα, στοιχεία, φωτογραφίες, πληροφορίες ή άλλα δεδομένα που να 
αποδεικνύουν ότι συμμορφώνεται με τις επιβλητέες,  βάσει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, 
υποχρεώσεις του. 

  

  



 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2020  - Ανεπίσημη Ενοποίηση  

 

28 

  

  

  
 ΜΕΡΟΣ ΙV 

 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ –ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   

  
Εφαρμογή του 
παρόντος Μέρους. 
 

17 του 33(Ι) του 2011 
 

18.  Οι διατάξεις του 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. 

  
  
Καθαριότητα. 19. Ο χώρος εργασίας πρέπει να διατηρείται καθαρός και να είναι 

απαλλαγμένος από δυσοσμία που αναδίδεται από οποιοδήποτε οχετό, 
υγειονομικές διευκολύνσεις ή άλλες πηγές οχληρίας. 

  
Συνωστισμός. 20. Σε κάθε χώρο εργασίας, δεν πρέπει να υπάρχει τέτοιος συνωστισμός ώστε 

να δημιουργείται κίνδυνος βλάβης της υγείας των προσώπων που εκτελούν 
εργασία. Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, κατά τον καθορισμό του κατά 
πόσο σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας υπάρχει συνωστισμός, πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο ο αριθμός των προσώπων που αναμένεται να 
εργάζονται σ’ αυτόν, αλλά επίσης και ο χώρος που καταλαμβάνεται από 
εγκαταστάσεις, έπιπλα, εξοπλισμό, σκεύη και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα 
παρόμοια ή όχι με οποιαδήποτε από αυτά που έχουν προανεφερθεί. 

  
Αερισμός και 
θερμοκρασία. 

21.   (1)  Πρέπει να λαμβάνεται αποτελεσματική και κατάλληλη πρόνοια για την 
εξασφάλιση και διατήρηση επαρκούς αερισμού του χώρου εργασίας, με την 
φυσική ή τεχνητή κυκλοφορία καθαρού αέρα, κατάλληλης θερμοκρασίας και 
κατάλληλης σχετικής υγρασίας. 

  
 

9 του 25(Ι) του 2002 
 

          (2)   Πρέπει να λαμβάνεται αποτελεσματική και κατάλληλη πρόνοια για 
την εξασφάλιση και διατήρηση ικανοποιητικών κλιματικών συνθηκών στο 
χώρο εργασίας. Τα συστήματα ή οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για 
την εξασφάλιση και διατήρηση ικανοποιητικών κλιματικών συνθηκών, πρέπει 
να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη προκαλούν την διαφυγή μέσα στην 
ατμόσφαιρα του χώρου εργασίας οποιωνδήποτε ουσιών ή μικροοργανισμών 
τέτοιας φύσης ή συγκέντρωσης που πιθανό να καθίστανται βλαβερές ή 
ενοχλητικές για τα πρόσωπα στην εργασία. 

  
Φωτισμός. 22. Πρέπει να λαμβάνεται αποτελεσματική πρόνοια για την εξασφάλιση και 

διατήρηση επαρκούς και κατάλληλου φωτισμού, είτε φυσικού είτε τεχνητού, σε 
κάθε τμήμα του χώρου εργασίας όπου πρόσωπα εργάζονται ή διέρχονται,  ή 
σε οποιοδήποτε χώρο υγειονομικών διευκολύνσεων, διευκολύνσεων 
καθαρισμού, φύλαξης ενδυμάτων, αποδυτηρίων ή λήψεως γευμάτων. 

  
Δάπεδα και 
Αποχετεύσεις. 

23.    (1)   Όλα τα δάπεδα των δωματίων μέσα στα οποία εκτελείται εργασία 
και των χώρων διακίνησης πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μη 
υδροπερατά υλικά, τοποθετημένα με κατάλληλο τρόπο. 

  
           (2)  Όπου διεξάγεται οποιαδήποτε διεργασία η οποία μπορεί να 

προκαλέσει συσσώρευση στο δάπεδο τέτοιας ποσότητας υγρού ώστε να 
μπορεί να αφαιρεθεί μέσω αποχέτευσης, πρέπει να παρέχονται και να 
συντηρούνται αποτελεσματικά μέσα αποχέτευσης. 
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Υγειονομικές 
διευκολύνσεις- 
Διευκολύνσεις 
καθαρισμού. 
 

18 του 33(Ι) του 2011 

 

24.   (1)   Πρέπει να παρέχονται επαρκείς και κατάλληλες υγειονομικές 
διευκολύνσεις οι οποίες πρέπει να συντηρούνται και διατηρούνται καθαρές. 

  
           (2)   Πρέπει να παρέχονται και συντηρούνται για χρήση από τα 

πρόσωπα στην εργασία επαρκείς και κατάλληλες διευκολύνσεις για έκπλυση 
και καθαρισμό, ανάλογα με τη φύση των εργασιών τους, που να είναι εύκολα 
προσιτές και να διατηρούνται καθαρές και σε καλή κατάσταση. 

  
Παροχή πόσιμου 
νερού. 

25.   Πρέπει να παρέχεται και να διατηρείται σε κατάλληλα σημεία, ευκόλως 
προσιτά σε όλα τα πρόσωπα στην εργασία, επαρκής παροχή καθαρού και 
κατάλληλου για πόση νερού. 

  
Χώροι φύλαξης 
ιματισμού- 
αποδυτήρια. 

26.   Πρέπει να παρέχεται και συντηρείται επαρκής και κατάλληλος χώρος για 
φύλαξη των ενδυμάτων των προσώπων στην εργασία, και σε περίπτωση που 
αυτά πρέπει να φορούν ειδικά ενδύματα εργασίας, πρέπει να τίθενται στη 
διάθεση τους κατάλληλα αποδυτήρια επαρκών διαστάσεων εφοδιασμένα με 
καθίσματα. 

  
Καθίσματα. 27.   Όπου οποιοδήποτε πρόσωπο στην εργασία έχει κατά τη διάρκεια της 

απασχόλησής του εύλογη δυνατότητα να κάθεται χωρίς να επηρεάζεται 
δυσμενώς η εργασία του, πρέπει να παρέχονται και συντηρούνται για χρήση 
κατάλληλα καθίσματα που να το διευκολύνουν να εκμεταλλεύεται αυτές τις 
δυνατότητες. 

  
Πρώτες Βοήθειες. 
9 του 215(Ι) του 2020 

28.   (1)   Κάθε εργοδότης πρέπει να παρέχει τέτοιο εξοπλισμό, και 
διευκολύνσεις και άλλα μέσα, επαρκή και κατάλληλα αναλόγως των 
περιστάσεων, ώστε να υπάρχει δυνατότητα παροχής πρώτων βοηθειών στα 
εργοδοτούμενα του πρόσωπα αν τραυματιστούν ή ασθενήσουν στην εργασία. 
αντικαταστάθηκε 

  
9 του 215(Ι) του 2020 28.  Αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει εξοπλισμό πρώτων 

βοηθειών, διευκολύνσεων και άλλων μέσων επαρκών και κατάλληλων, 
αναλόγως των περιστάσεων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παροχής 
πρώτων βοηθειών σε οποιοδήποτε πρόσωπο στην εργασία, σε περίπτωση 
που τραυματιστεί ή ασθενήσει. 

  
         (2)   Κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο πρέπει να διαθέτει τέτοιο 

εξοπλισμό, επαρκή και κατάλληλο αναλόγως των περιστάσεων, ώστε να 
υπάρχει δυνατότητα παροχής πρώτων βοηθειών στον εαυτό του ενόσω είναι 
στην εργασία. 

  
Χώροι Ανάπαυσης. 29.  Σε χώρους εργασίας όπου ο αριθμός των προσώπων ή η φύση της 

εργασίας το επιβάλλουν, πρέπει να παρέχεται κατάλληλος χώρος ανάπαυσης, 
ξεχωριστά από το χώρο εργασίας. Ο αριθμός των προσώπων και η φύση των 
εργασιών καθώς και άλλες λεπτομέρειες καθορίζονται με Κανονισμούς. 

  
Μειονεκτούντα 
πρόσωπα στην 
εργασία.  

30.   (1)   Οι χώροι εργασίας πρέπει να είναι διαρρυθμισμένοι έτσι ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση, οι ειδικές ανάγκες των 
μειονεκτούντων προσώπων στην εργασία. 
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          (2)    Χωρίς επηρεασμό  της γενικότητας του εδαφίου (1) η διαρρύθμιση 
των χώρων εργασίας περιλαμβάνει τις θύρες, τους διαδρόμους, τα 
κλιμακοστάσια, τις υγειονομικές διευκολύνσεις, τις διευκολύνσεις καθαρισμού 
και τις θέσεις εργασίας που χρησιμοποιούνται ή καταλαμβάνονται απευθείας 
από μειονεκτούντα πρόσωπα στην εργασία.  

  
  
  
 ΜΕΡΟΣ V 
 ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ–ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   
  
Μέσα διαφυγής και 
έξοδοι κινδύνου. 
 

10(α) του 25(Ι) του  
                             2002 
 

 

31.    (1)   Κάθε υποστατικό που χρησιμοποιείται ως χώρος εργασίας πρέπει 
να διαθέτει επαρκή μέσα διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου όπως αυτά εύλογα 
θα απαιτούντο υπό τις περιστάσεις που υφίστανται στο υποστατικό. 

  
           (2)  Κάθε υποστατικό πρέπει να έχει  τέτοια μέσα διαφυγής σε 

περίπτωση κινδύνου, που να οδηγούν γρήγορα σε ασφαλή χώρο, χωρίς τα 
διαφεύγοντα πρόσωπα να εκτίθενται σε κίνδυνο. Ο αριθμός, η κατανομή και 
οι διαστάσεις των οδών και εξόδων κινδύνου πρέπει να είναι ανάλογα με τη 
χρήση, τον εξοπλισμό και τις διαστάσεις των χώρων του υποστατικού, καθώς 
και τον μέγιστο αριθμό προσώπων που μπορεί να ευρίσκονται στους χώρους 
αυτούς. 

  
           (3)   Όλες οι θύρες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως μέσα 

διαφυγής από το υποστατικό σε περίπτωση κινδύνου, πρέπει να 
κατασκευάζονται ώστε να ανοίγουν προς τα έξω και πρέπει να συντηρούνται 
κατάλληλα. Νοείται ότι συρόμενες και περιστρεφόμενες θύρες δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ειδικά ως θύρες κινδύνου. 

  
          (4) Σε όλα τα υποστατικά πρέπει να λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα 

για να διασφαλίζεται ότι όλα τα πρόσωπα στην εργασία είναι ενήμερα για τα 
μέσα διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου και για τη διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθηθεί σε περίπτωση κινδύνου. 

  
          (5)   Καθόσο χρόνο οποιοδήποτε πρόσωπο στην εργασία ή κατά τη 

διάρκεια λήψης γευμάτων βρίσκεται μέσα σε υποστατικό, οποιαδήποτε θύρα 
που προορίζεται ως μέσο διαφυγής από το υποστατικό ή από οποιοδήποτε 
περιφραγμένο χώρο στον οποίο είναι εγκατεστημένο το υποστατικό, δεν 
πρέπει να είναι κλειδωμένη ή στερεωμένη με τρόπο που δεν θα είναι εύκολο 
και άμεσο το άνοιγμα της από την εσωτερική πλευρά. 

  
          (6)    Κάθε θύρα, οδός ή άλλη έξοδος που προορίζεται ως μέσο διαφυγής 

σε περίπτωση κινδύνου, ή παρέχει πρόσβαση στα μέσα διαφυγής, 
εξαιρουμένων των συνήθων εξόδων, πρέπει να είναι εμφανώς, ευδιακρίτως 
και διαρκώς σηματοδοτημένη με πινακίδα που φέρει γράμματα επαρκούς 
μεγέθους και κατάλληλου χρώματος μέσα σε κατάλληλο φόντο σε γλώσσα 
κατανοητή από τα πρόσωπα στην εργασία.   

  
          (7)    Οδοί και εξόδοι κινδύνου που χρειάζονται φωτισμό, πρέπει να είναι 

εφοδιασμένες με εφεδρικό φωτισμό επαρκούς έντασης για την περίπτωση που 
θα υπάρξει διακοπή του συνήθους φωτισμού. 
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          (8)   Το περιεχόμενο κάθε δωματίου ή οποιουδήποτε άλλου χώρου του 
υποστατικού, πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο διαρρυθμισμένο ή τοποθετημένο 
ώστε σε περίπτωση κινδύνου να παρέχεται ελεύθερη οδός διαφυγής σε κάθε 
πρόσωπο στην εργασία που βρίσκεται στο δωμάτιο ή άλλο χώρο του 
υποστατικού. 

  
10(β) του 25(Ι) του  
                             2002 
 

        (9)    Οι πυρίμαχες ή πυράντοχες αποθήκες που αναφέρονται στο εδάφιο 
(4) του άρθρου 32 δε θα είναι σε τέτοια θέση ώστε να θέτουν σε κίνδυνο τα 
μέσα διαφυγής από το υποστατικό ή την εγκατάσταση ή οποιοδήποτε μέρος 
τους σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς σ’ αυτές. 

  
Πυρασφάλεια. 
 

19 του 33(Ι) του 2011 
 

32.   (1)     Ανάλογα με τις διαστάσεις και την χρήση των υποστατικών, ή των 
εγκαταστάσεων, τον εξοπλισμό που περιέχουν, τα φυσικά και χημικά 
χαρακτηριστικά των ουσιών που βρίσκονται σ’ αυτά καθώς και τον μέγιστο 
αριθμό των προσώπων που μπορεί να βρίσκονται στα υποστατικά ή τις 
εγκαταστάσεις, οι χώροι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με επαρκή και 
κατάλληλο εξοπλισμό κατάσβεσης της πυρκαγιάς καθώς με κατάλληλα 
συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού εκεί όπου απαιτούνται. Ο 
εξοπλισμός κατάσβεσης της πυρκαγιάς και τα  συστήματα πυρανίχνευσης και 
συναγερμού πρέπει να συντηρούνται και να δοκιμάζονται από αρμόδιο 
πρόσωπο σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα  τους κατά τη χρήση τους. Νοείται ότι σε περίπτωση μη 
αυτόματου εξοπλισμού κατάσβεσης της πυρκαγιάς, ο εξοπλισμός αυτός 
πρέπει να είναι ευπρόσιτος και εύχρηστος, και οποιοδήποτε πρόσωπο 
ενεργοποιεί το σύστημα συναγερμού δεν πρέπει να εκτίθεται σε κίνδυνο. 

  
          (2)   Τα σημεία όπου είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός κατάσβεσης 

πυρκαγιάς ή ενεργοποίησης του συστήματος συναγερμού, πρέπει να 
καταδεικνύονται με κατάλληλη πινακίδα ή άλλη εμφανή και ευκρινή σήμανση. 

  
         (3)   Σε κάθε κτίριο ή εγκατάσταση, όπου απαιτείται εξοπλισμός 

κατάσβεσης πυρκαγιάς σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, 
πρέπει να εκπαιδεύεται επαρκής αριθμός προσώπων στην εργασία για την 
σωστή χρήση του εξοπλισμού κατάσβεσης πυρκαγιάς. 

  
11 του 25(Ι) του 2002 
 

        (4)   Όλα τα αποθέματα εξαιρετικά εύφλεκτων, πολύ εύφλεκτων ή 
εύφλεκτων ουσιών πρέπει να φυλάσσονται είτε μέσα σε πυρίμαχες ή 
πυράντοχες αποθήκες είτε σε ασφαλή μέρη εκτός οποιουδήποτε υποστατικού 
ή εγκατάστασης όπου υπάρχουν πρόσωπα. 

  
11 του 25(Ι) του 2002 
 

          (5)   Σε υποστατικά ή εγκαταστάσεις  όπου  χρησιμοποιούνται,    
αποθηκεύονται ή παράγονται ή αναδίδονται εξαιρετικά εύφλεκτες, πολύ 
εύφλεκτες, εύφλεκτες ή οξειδωτικές ουσίες, ή παράγεται ή αναδίδεται σκόνη 
με τέτοια χαρακτηριστικά και σε τέτοια συγκέντρωση που πιθανόν να προκαλεί  
έκρηξη ή ανάφλεξη, καθώς και σε οποιοδήποτε εργοστάσιο, όλα τα κτίρια, 
δάπεδα, σκαλιά, σκάλες, περάσματα και διάδρομοι πρέπει να είναι πυρίμαχης 
ή πυράντοχης κατασκευής. 

  
Ειδικές προφυλάξεις 
κατά της  
φωτιάς και 
 των εκρήξεων. 
 
12 του 25(Ι) του 2002 
 

33.   (1)  Σε   οποιαδήποτε διεργασία στην οποία μπορεί να διαφύγει σκόνη, 
ατμός ή αέριο, με τέτοια χαρακτηριστικά και σε τέτοια έκταση που να είναι 
πιθανό να προκληθεί έκρηξη λόγω ανάφλεξης, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα 
μέτρα για παρεμπόδιση τέτοιας έκρηξης με τον εγκλεισμό της εγκατάστασης 
που χρησιμοποιείται στη διεργασία και με την αφαίρεση της σκόνης, του ατμού 
ή του αερίου, ή παρεμπόδιση της συσσώρευσης οποιασδήποτε σκόνης, ατμού 
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ή αερίου, που μπορεί να διαφύγει παρά τον εγκλεισμό, και με την εξάλειψη ή 
τον αποτελεσματικό εγκλεισμό πιθανών πηγών ανάφλεξης. 

  
          (2)   Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος εγκατάστασης περιέχει 

οποιοδήποτε αέριο ή ατμό που είναι εκρηκτικό, εξαιρετικά εύφλεκτο, ή πολύ 
εύφλεκτο, και βρίσκεται υπό πίεση μεγαλύτερη της ατμοσφαιρικής, το μέρος 
αυτό δεν πρέπει να ανοίγεται, εκτός αν ληφθούν επαρκή μέτρα ώστε να μη 
δημιουργείται κίνδυνος για πρόσωπα στην εργασία.  

  
Ασφαλείς χώροι 
εργασίας και μέσα 
πρόσβασης. 

34.   (1)   Πρέπει να διατηρείται επαρκής, καθαρός και χωρίς εμπόδια χώρος 
γύρω από κάθε μηχάνημα όταν τούτο βρίσκεται σε λειτουργία ή όταν εκτελείται 
πάνω σ’ αυτό ή γύρω από αυτό οποιαδήποτε εργασία ώστε η εργασία να 
εκτελείται χωρίς κίνδυνο. 

  

         (2)     Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο βρίσκεται στην εργασία 
σε τόπο από όπου είναι δυνατό να πέσει από ύψος πέραν των δύο μέτρων 
πρέπει να παρέχονται μέσα για την προστασία του έναντι πτώσεως, με την 
τοποθέτηση περίφραξης ή με άλλο κατάλληλο τρόπο, εφόσον η περίφραξη 
δεν είναι πρακτικώς εφικτή. 

  
         (3)    Όλα τα κτίρια, δάπεδα, σκαλιά, σκάλες, περάσματα και διαδρόμοι 

πρέπει να είναι ανθεκτικής κατασκευής, από υλικά τα οποία δεν αναδίδουν 
επικίνδυνες αναθυμιάσεις και πρέπει να συντηρούνται κατάλληλα. Επιπλέον 
τα δάπεδα, σκαλιά, σκάλες, περάσματα και διαδρόμοι πρέπει να τηρούνται 
ελεύθερα από οποιεσδήποτε ουσίες ή υλικά που τα καθιστούν ολισθηρά. 

  
13 του 25(Ι) του 2002 
 

       (4) Διαγράφηκε. 

  
         (5)    Κάθε εσωτερική ή εξωτερική σκάλα κτιρίου πρέπει να διαθέτει ένα 

τουλάχιστο χειρολισθήρα ο οποίος πρέπει να συντηρείται κατάλληλα. 
  
         (6)     Οποιαδήποτε ανοικτή πλευρά σκάλας πρέπει να περιφράσσεται με 

την τοποθέτηση και συντήρηση στερεού και κατάλληλου κιγκλιδώματος 
επαρκούς ύψους ή με άλλα αποτελεσματικά μέσα. 

  
         (7)    Όλα τα ανοίγματα στα δάπεδα πρέπει να περιφράσσονται 

αποτελεσματικά ή να καλύπτονται αποτελεσματικά για την παρεμπόδιση 
πτώσεως προσώπων. 

  
Ηλεκτρισμός. 
 
 
 
 
 
 
14 του 25(Ι) του 2002 

35.   (1)     Σε   οποιοδήποτε    χώρο   εργασίας   όπου    παράγεται, 
μετασχηματίζεται, μεταφέρεται, διανέμεται ή χρησιμοποιείται ηλεκτρισμός για 
οποιοδήποτε σκοπό, ο εξοπλισμός, όλες οι συσκευές και οι αγωγοί πρέπει να 
είναι επαρκούς μεγέθους και κατάλληλα για την εκτέλεση της εργασίας που 
προορίζονται να κάνουν και πρέπει να κατασκευάζονται, να εγκαθίστανται, να 
προστατεύονται, να λειτουργούν και να συντηρούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος. 

  
         (2)    Για σκοπούς του εδαφίου (1) ‘‘κίνδυνος’’ σημαίνει κίνδυνο για την 

υγεία ή κίνδυνο για τη ζωή ή την αρτιμέλεια των προσώπων στην εργασία ή 
άλλων προσώπων που επηρεάζονται από τις δραστηριότητες των προσώπων 
στην εργασία από ηλεκτροπληξία, έγκαυμα ή από άλλη σωματική βλάβη ή από 
πυρκαγιά προερχόμενη από την παραγωγή, μετατροπή, μεταφορά, διανομή ή 
χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Επιβλαβείς  
για την υγεία 
ουσίες. 
 

15(α) του 25(Ι) του  
                             2002 
 

36.   (1)   Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (2) πρέπει να λαμβάνονται 
αποτελεσματικά μέτρα για παρεμπόδιση της έκθεσης προσώπων στην 
εργασία σε επιβλαβείς για την υγεία ουσίες και, όπου η έκθεση αυτή δεν μπορεί 
να αποφευχθεί, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για επαρκή έλεγχο 
της έκθεσης αυτής. 

  
         (2)   Τηρουμένων  των  προνοιών  του  εδαφίου  (3),  η παρεμπόδιση ή ο 

έλεγχος της έκθεσης προσώπων στην εργασία σε επιβλαβείς για την υγεία 
ουσίες πρέπει να επιτυγχάνεται με τη λήψη μέτρων σύμφωνα με τις γενικές 
αρχές πρόληψης που καθορίζονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 13. 

  
         (3)    Σε περίπτωση που τα μέτρα που προνοούνται από τα εδάφια (1) 

και (2) δεν επαρκούν για να παρεμποδίζουν ή δεν ελέγχουν αποτελεσματικά 
την έκθεση προσώπων στην εργασία σε επιβλαβείς για την υγεία ουσίες, 
επιπρόσθετα προς τα μέτρα αυτά, πρέπει να παρέχεται και χρησιμοποιείται 
κατάλληλος προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός και ιματισμός. Ο 
προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός και ιματισμός πρέπει να συντηρείται 
κατάλληλα και πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζεται 
η χρήση του. 

  
         (4)   Τα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου θα ερμηνεύονται ότι 

απαιτούν από κάθε εργοδότη ή αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο να 
προστατεύουν, καθόσο είναι ευλόγως εφικτό, οποιοδήποτε πρόσωπο στην 
εργασία ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, από του να εκτίθενται σε επιβλαβείς 
για την υγεία ουσίες που δυνατό να τα επηρεάσουν όταν αυτές υφίστανται 
χρήση στην εργασία, η οποία είναι υπό τον έλεγχο του εργοδότη ή του 
αυτοεργοδοτούμενου προσώπου, ανάλογα με την περίπτωση. 

  
         (5)    Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να επιτρέπει την χρήση στην εργασία 

επιβλαβούς για την υγεία ουσίας, η εισαγωγή της οποίας έχει απαγορευθεί 
σύμφωνα με οποιοδήποτε Νόμο, Κανονισμό ή Διάταγμα που είναι σε ισχύ στη 
Δημοκρατία. 

  
         (6)   Κανένας εργοδότης δεν πρέπει να επιτρέπει την χρήση στην εργασία 

οποιασδήποτε επιβλαβούς για την υγεία ουσίας όταν το δοχείο ή άλλο μέσο 
συσκευασίας στο οποίο περιέχεται  η ουσία  δεν φέρει την σήμανση και δεν 
συνοδεύεται από τα έγγραφα ασφαλούς χρήσης της ουσίας που απαιτούνται 
από Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο.  

  
15(β) του 25(Ι) του  
                             2002 

        (7) Στο παρόν άρθρο ο όρος ‘‘επιβλαβείς για τη υγεία ουσίες’’ 
περιλαμβάνει: 

  
15(γ) του 25(Ι) του 
2002 
20 του 33(Ι) του 2011 

 

Επίσημη Εφημερίδα, 
Παράρτημα Τρίτο(Ι):  
6.4.2001. 
Επίσημη Εφημερίδα, 
Παράρτημα Τρίτο(Ι):  
6.7.2001. 
Επίσημη Εφημερίδα, 
Παράρτημα Τρίτο(Ι):  
28.12.1973 
24. 7.1981 
21. 2.1986 

 
(α) Ουσίες οι οποίες καθορίζονται ως καρκινογόνοι παράγοντες και 

μεταλλαξιογόνοι παράγοντες στους περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) 
Κανονισμούς του 2001 και ως επιβλαβείς χημικοί παράγοντες 
στους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί 
Παράγοντες) Κανονισμούς του 2001, καθώς και τις επικίνδυνες 
ουσίες που καθορίζονται στους περί  Ελέγχου της Ατμόσφαιρας 
και Επικίνδυνων Ουσιών εις Εργοστάσια Κανονισμούς τους 1973 
έως 1986˙ 
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 (β)  σκόνη οποιουδήποτε είδους που παρουσιάζεται σε μεγάλη 

συγκέντρωση στον αέρα, ή 
  
15(δ) του 25(Ι) του  
                             2002 

 

Επίσημη Εφημερίδα, 
Παράρτημα Τρίτο(Ι):  
6.4.2001. 

(γ) βιολογικούς παράγοντες όπως καθορίζονται στους περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμούς 
του 2001. 

 
  
Προστασία 
Ακοής. 

37.   (1)   Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (2), πρέπει να λαμβάνονται 
αποτελεσματικά μέτρα για την παρεμπόδιση της έκθεσης προσώπων στην 
εργασία σε θόρυβο και, όπου τούτο δεν είναι ευλόγως εφικτό, πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα για επαρκή έλεγχο της έκθεσης αυτής. 

  
         (2)  Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (3), η παρεμπόδιση ή 

έλεγχος της έκθεσης σε θόρυβο πρέπει να επιτυγχάνεται με τη λήψη μέτρων 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές πρόληψης που καθορίζονται στο εδάφιο (3) του 
άρθρου 13. 

  
         (3)  Σε περίπτωση που τα μέτρα που προνοούνται από τα εδάφια (1) και 

(2) δεν επαρκούν για να παρεμποδίζουν ή δεν ελέγχουν αποτελεσματικά την 
έκθεση σε θόρυβο των προσώπων στην εργασία, επιπρόσθετα προς τα μέτρα 
αυτά, πρέπει να παρέχονται και χρησιμοποιούνται τέτοια μέσα προσωπικής 
προστασίας της ακοής τα οποία θα ελέγχουν επαρκώς την έκθεση σε θόρυβο 
των προσώπων αυτών. Τα μέσα προσωπικής προστασίας της ακοής πρέπει 
να  συντηρούνται κατάλληλα και πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για 
να διασφαλίζεται η χρήση τους. 

  
        (4)   Τα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου ερμηνεύονται ότι απαιτούν 

από κάθε εργοδότη ή αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, καθόσον είναι ευλόγως 
εφικτό, να προστατεύουν πρόσωπα στην εργασία καθώς και οποιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο που πιθανόν να επηρεαστεί από θόρυβο του οποίου η πηγή 
βρίσκεται υπό τον έλεγχο του εργοδότη ή του αυτοεργοδοτούμενου 
προσώπου ανάλογα με την περίπτωση. 

  
        (5) Στο παρόν άρθρο ο όρος “θόρυβος” περιλαμβάνει οποιοδήποτε ήχο 

που δημιουργεί βλάβη στην ακοή, ή είναι επιβλαβής για την υγεία ή άλλως 
πως επικίνδυνος. 

  
  
 ΜΕΡΟΣ VΙ 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  

  
Κανονισμοί. 
 
 
 
 
3 του 158(Ι) του 2001 

38.  (1)   Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, για 
σκοπούς διασφάλισης  της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας 
προσώπων στην εργασία και για σκοπούς προστασίας προσώπων άλλων 
από πρόσωπα στην εργασία, έναντι κινδύνων που δημιουργούνται από ή σε 
σχέση με δραστηριότητες προσώπων στην εργασία ή με δραστηριότητες που 
σχετίζονται με κατοχή, χρήση ή αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών. 

  
          (2)   Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί 

μπορούν να προνοούν για οποιουσδήποτε από τους σκοπούς που 
αναφέρονται στον Πρώτο Πίνακα. 
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          (3)    Οι Κανονισμοί που προνοούνται στα εδάφια (1) και (2) μπορούν: 
  
 (α) Να επιβάλλουν υποχρεώσεις σε σχέση με τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου, 
  
 (β) να  καθορίζουν την Αρχή ή κατηγορία Αρχών που θα έχουν την 

ευθύνη στο βαθμό που θα καθορίζεται για την εφαρμογή 
οποιωνδήποτε από τις διατάξεις του Νόμου αυτού. 

  
16(α) του 25(Ι) του  
                             2002 
 

(γ) Διαγράφηκε. 

  
16(β) του 25(Ι) του  
                             2002 
 

(δ) να διευρύνουν την εφαρμογή οποιωνδήποτε από τις διατάξεις των 
άρθρων 13, 14, 15, 16 και 17 για οποιαδήποτε κατηγορία προσώπων 
ή κατηγορία εργασίας, 

  
2 του 170(Ι) του 2015 
 

 (ε)   να εξουσιοδοτούν  τον Υπουργό να εκδίδει διατάγματα 

  
21 του 33(Ι) του 2011 
 

Διατάγματα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10(α) του 215(Ι) του 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10(β) του 215(Ι) του 
2020 
 
 
 
 
10(γ) του 215(Ι) του 
2020 
 
10(δ) του 215(Ι) του 
2020 
 

 
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· αντικαταστάθηκε 

    (β)     καθορισμό  τελών για την παροχή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών 
και/ή εκθέσεων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, καθώς και την 
παροχή αντιγράφων εκθέσεων και/ή εγγράφων, όπως 
προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει 
αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και/ή διαταγμάτων.                

   (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, δοκιμών, επισκοπήσεων, 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·και. 

 

(στ) καθορισμό τελών για εξέταση των ιεραρχικών προσφυγών που 
προβλέπονται στο άρθρο 55Γ. 

  
22(α) του 33(Ι) του  
                             2011 

 

Κώδικες Πρακτικής, 
Πρότυπα και 
Προδιαγραφές. 
 
22 (β) του 33(Ι) του  
                             2011 

39.  (1)   Με σκοπό την παροχή πρακτικής καθοδήγησης σε σχέση με τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο και από 
οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση αυτόν, ο Υπουργός 
μπορεί, να εγκρίνει και να εκδίδει με Διάταγμα δημοσιευόμενο στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας Κώδικες Πρακτικής, Πρότυπα και Προδιαγραφές, 
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 κατάλληλα για το σκοπό αυτό και τα οποία μπορεί, να αναθεωρεί τροποποιεί 
ή αποσύρει. 

  
22(γ) του 33(Ι) του   
                             2011 
 

        (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. 

  
  
 ΜΕΡΟΣ VΙΙ 
 ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
  
Εφαρμογή  
του Νόμου  
και Διορισμός 
Επιθεωρητών. 

40.  (1)   Ο Υπουργός έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου. 
Μπορεί να διορίζει Επιθεωρητές με οποιοδήποτε τίτλο ή τίτλους θα 
αποφασίσει από καιρού εις καιρό και οποιουσδήποτε άλλους λειτουργούς 
κρίνει σκόπιμο για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου, και μπορεί να διορίζει Αρχιεπιθεωρητή ο οποίος θα ρυθμίζει 
τις υποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο οι επιθεωρητές θα ασκούν τις 
εξουσίες και θα εκτελούν επιθεωρήσεις, εξετάσεις, ελέγχους, δοκιμές, 
επισκοπήσεις, διερευνήσεις, για σκοπούς του παρόντος Νόμου και μπορεί να 
τερματίζει τέτοιους διορισμούς. 

  
23(α) του 33(Ι) του   
                             2011 
 

        (2)   Καταργήθηκε.  

 
 
 
 
 
23(β) του 33(Ι) του  
                             2011 
 

        (3)  Ο Υπουργός δύναται να εξουσιοδοτεί προσοντούχα πρόσωπα να 
εκτελούν τέτοια καθήκοντα και να ασκούν τέτοιες εξουσίες επιθεωρητή που 
ορίζονται στην εξουσιοδότηση. Οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο θα τελεί υπό 
την επίβλεψη και θα υπόκειται στις οδηγίες του Αρχιεπιθεωρητή και θα παίρνει 
ως αμοιβή τέτοιο ποσό όπως μπορεί να καθορίζεται με Διάταγμα του 
Υπουργού. 

  
         (4)    Ο Αρχιεπιθεωρητής, οι Επιθεωρητές και οι άλλοι λειτουργοί που 

διορίζονται με βάση το παρόν άρθρο πρέπει να εφοδιάζονται με κατάλληλες 
ταυτότητες.  

  
Σύμβουλος Ιατρός  
Εργασίας. 
 

2 του 41(Ι) του 2003 
 
 
 
 
 
Επίσημη εφημερίδα. 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 
11.4.1986 
31.3.1988 
27.7.1990 
17.4.1991 
27.5.1994 

 
41. -  (1)     Ο Υπουργός για σκοπούς εφαρμογής του Νόμου αυτού και για να 
διασφαλίζεται η παροχή σ’ αυτόν επαρκών συμβουλών και πληροφοριών, 
καθώς και η συγκέντρωση πληροφοριών και διεξαγωγή ερευνών αναφορικά 
με τη διασφάλιση και βελτίωση των συνθηκών υγείας των προσώπων στην 
εργασία, διορίζει κατάλληλα προσοντούχους εγγεγραμμένους ιατρούς με 
ειδικότητα στον Κλάδο Ιατρικής της Εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στους 
περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) Κανονισμούς, ως Συμβούλους Ιατρούς 
Εργασίας, και μπορεί να τερματίζει το διορισμό αυτό. 
 

  
2 του 41(Ι) του 2003 
 

        (2)   Οι  Σύμβουλοι  Ιατροί Εργασίας  προσδιορίζουν το  πλαίσιο 
διεξαγωγής της επιτήρησης της υγείας των εργοδοτουμένων που απαιτείται 
από τον παρόντα Νόμο ή από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, και 
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μπορούν να παρακολουθούν τα αποτελέσματα της επιτήρησης της υγείας των 
εργοδοτουμένων, στην οποία προβαίνει ο εργοδότης μέσω των εξεταζόντων 
ιατρών που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 42.  

  
2 του 41(Ι) του 2003 
 

        (3)    Οι Σύμβουλοι Ιατροί Εργασίας, που ορίζονται δυνάμει του εδαφίου 
(1), μπορούν να ασκούν εκείνες τις εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 44, 
τις οποίες ο Υπουργός ήθελε καθορίσει, ή/και άλλες επιπρόσθετες που θα 
μπορούν να καθορισθούν με Κανονισμούς δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

  
Εξετάζοντες  Ιατροί. 
 

24 του 33(Ι) του 2011 
 

 
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׃ 

  
24 του 33(Ι) του 2011 
 

(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 

   
24 του 33(Ι) του 2011 
 

Επίσημη Εφημερίδα, 
Παράρτημα Τρίτο (I): 
2.5.2003 
30.4.2004. 

 
(β) 

 
από άλλους προσοντούχους ιατρούς όπως καθορίζονται 
στους περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) Κανονισμούς του 2003 
και 2004, και οι οποίοι θα είναι κάτοχοι της ειδικότητας που 
καθορίζεται σε σχετικό διάταγμα του Υπουργού. 

   
Εξουσίες   
για τη  
διεξαγωγή 
ανάκρισης. 

43.   (1)    Ο Υπουργός μπορεί, κατά την κρίση του να διατάξει τη διεξαγωγή 
ανάκρισης για τη διερεύνηση οποιουδήποτε ατυχήματος ή καταστροφικού 
συμβάντος σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας. 

  
         (2)    Ο Υπουργός μπορεί να διορίζει πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα, 

που κρίνει αναγκαία για την εκτέλέση της ανάκρισης για διερεύνηση 
ατυχήματος ή καταστροφικού συμβάντος, υπό όρους και συνθήκες ως ήθελε 
αυτός καθορίσει, και μπορεί να τερματίζει τέτοιο διορισμό. 

  
         (3)    Κάθε πρόσωπο που διορίζεται με βάση το εδάφιο (2) του παρόντος 

άρθρου για σκοπούς της ανάκρισης για διερεύνηση ατυχήματος ή 
καταστροφικού συμβάντος θα έχει όλες τις εξουσίες Επιθεωρητή όπως 
προνοούνται στο άρθρο 44. 

  
25(α) του 33(Ι) του  
                             2011 
 

Εξουσίες 
Αρχιεπιθεωρητή και 
Επιθεωρητών. 

 

44.   (1)    Επιθεωρητής,  ή ο  Αρχιεπιθεωρητής που  διορίζεται  με βάση το 
άρθρο 40, έχει εξουσία, για του σκοπούς εφαρμογής του Νόμου αυτού, να 
προβαίνει σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις πιο κάτω πράξεις: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
4 του 158(Ι) του 2001 

(α)   Να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε 
οποιοδήποτε χώρο εργασίας εκτός από οικιακά υποστατικά, στον 
οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να εισέλθει 
σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο, ή σε οποιοδήποτε χρόνο πιστεύει 
ότι υφίσταται κατάσταση η οποία δυνατόν να προκαλέσει άμεσο 
κίνδυνο σοβαρής προσωπικής βλάβης ή βλάβης στο περιβάλλον. 
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25(β) του 33(Ι) του  
                             2011 
 

       Νοείται ότι η είσοδος σε οικιακά υποστατικά μπορεί να γίνεται, ύστερα από 
την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του κατόχου αυτών, και σε περίπτωση που 
ο κάτοχος δεν παραχωρεί τη συγκατάθεσή του, η είσοδος μπορεί να 
πραγματοποιηθεί αφού εξασφαλισθεί σχετικό διάταγμα δικαστηρίου. 

  
 (β)  να συνοδεύεται από αστυνομικό αν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 

θα παρεμποδισθεί στην άσκηση των εξουσιών του ή την εκτέλεση 
των καθηκόντων του. Ο αστυνομικός έχει υποχρέωση να 
συνοδεύει τον Επιθεωρητή σε περίπτωση που αυτός  το ζητήσει. 

  
 (γ)    να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και να φέρει μαζί 

του οποιοδήποτε εξοπλισμό ή υλικά που είναι αναγκαία για 
οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκείται η εξουσία εισόδου στο 
υποστατικό. 

  
 (δ)   να διεξάγει τέτοιες εξετάσεις, δοκιμές, ελέγχους, επιθεωρήσεις και 

διερευνήσεις που μπορεί να είναι αναγκαίες για να διαπιστώσει 
κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου και να κάμνει διευθετήσεις για τη διεξαγωγή από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, δοκιμών, ελέγχων και μετρήσεων 
που κρίνονται αναγκαίες για την άσκηση των εξουσιών του. 

  
 
 
 
 
 
 
 

25(γ) του 33(Ι) του                                    
                             2011 
 

(ε) να  απαιτεί την παρουσίαση  οποιουδήποτε  αρχείου, 
πιστοποιητικού, γνωστοποίησης ή εγγράφου που τηρείται για τους 
σκοπούς του παρόντος Νόμου καθώς και οποιουδήποτε άλλου 
βιβλίου ή εγγράφου, που είναι αναγκαίο να δει, για σκοπούς 
οποιασδήποτε επιθεώρησης, εξέτασης ή ανάκρισης ή 
διερεύνησης και να επιθεωρήσει, να εξετάσει και να αντιγράψει 
οποιοδήποτε από αυτά ή να εξασφαλίσει αντίγραφο 
οποιουδήποτε από αυτά. 

  
 (στ)   να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, για το οποίο έχει εύλογη 

αιτία να πιστεύει ότι μπορεί να παράσχει πληροφορίες 
σχετιζόμενες με οποιαδήποτε επιθεώρηση, εξέταση ή ανάκριση ή 
διευκρίνιση, να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις μόνος του ή στην 
παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου που μπορεί να 
επιτρέψει να είναι παρόν και να απαιτεί από το πρόσωπο να 
υπογράφει δήλωση ότι οι απαντήσεις του είναι αληθείς. 

  
 
 
 
25(δ) του 33(Ι) του  
                             2011 
 

(ζ)   να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο στον χώρο εργασίας να του 
παρέχει τέτοιες διευκολύνσεις και βοήθεια, για θέματα τα οποία 
είναι υπό τον έλεγχο ή την ευθύνη του προσώπου αυτού και οι 
οποίες είναι αναγκαίες για να τον υποβοηθήσουν να ασκήσει 
οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση το 
άρθρο αυτό, και ειδικώτερα να απαιτεί από οποιοδήποτε 
πρόσωπο να παρέχει στον ίδιο ή σε άλλο πρόσωπο που τον 
συνοδεύει με βάση την παράγραφο (γ) και (δ) του παρόντος 
εδαφίου: 

  
 (i) Ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος του υποστατικού 

και 
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 (ii) οποιαδήποτε ευλόγως διαθέσιμα μέσα για τη διεξαγωγή 
οποιωνδήποτε δοκιμών, μετρήσεων, ελέγχων, 
διερευνήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων που κρίνονται 
εύλογα αναγκαίες για την άσκηση των εξουσιών του. 

  
 (η)   να  παίρνει τέτοιες μετρήσεις ή φωτογραφίες και να διεξάγει τέτοιες 

καταγραφές τις οποίες ήθελε κρίνει αναγκαίες για σκοπούς 
οποιασδήποτε επιθεώρησης, εξέτασης, ανάκρισης ή διερεύνησης 
σύμφωνα με το άρθρο αυτό. 

  
 (θ)   να παίρνει και να αφαιρεί δείγματα από οποιαδήποτε αντικείμενα ή 

ουσίες που βρίσκονται σε οποιοδήποτε υποστατικό και από την 
ατμόσφαιρα μέσα ή κοντά σε τέτοιο υποστατικό.  

  
 (ι)     να  δίδει οδηγίες, όπως τα  υποστατικά ή οποιοδήποτε  μέρος 

αυτών ή οποιαδήποτε εγκατάσταση  ή εξοπλισμός ή ουσία μέσα 
στα υποστατικά παραμένουν ως έχουν για όσο χρόνο θεωρείται 
εύλογα αναγκαίος για σκοπούς οποιασδήποτε δοκιμής, μέτρησης, 
εξέτασης, διερεύνησης ή ελέγχου. 

  
 (ια) στην περίπτωση εξεύρεσης οποιουδήποτε αντικειμένου ή 

οποιασδήποτε ουσίας σε οποιοδήποτε υποστατικό, τα οποία είχε 
εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μπορεί να δημιούργησαν ή πιθανό να 
δημιουργήσουν κίνδυνο, να απαιτεί την αποσυναρμολόγηση τους, 
ή την υποβολή τους σε οποιαδήποτε διεργασία ή δοκιμή αλλά όχι 
με τρόπο που να τους προκαλεί ζημιά ή καταστροφή εκτός αν αυτό 
είναι αναγκαίο κάτω από τις περιστάσεις, για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στο παρόν εδάφιο. 

  
 (ιβ)  στην  περίπτωση  οποιουδήποτε αντικειμένου ή ουσίας  που 

καθορίζεται στην παράγραφο (ια), να κατάσχει και κατακρατεί το 
αντικείμενο ή την ουσία για όσο χρόνο θεωρείται εύλογα αναγκαίος 
για οποιοδήποτε από τους ακόλουθους λόγους: 

  
 (i) για εξέταση του ή υποβολή του σε οτιδήποτε για το οποίο του 

παρέχεται εξουσία σύμφωνα με την παράγραφο (ια), 
  
 (ii) για να διασφαλίσει ότι δεν θα παραποιηθούν πριν 

συμπληρωθεί η εξέταση τους από αυτόν, 
  
 (iii) για να διασφαλίσει ότι είναι διαθέσιμα για χρήση ως τεκμήρια 

σε οποιαδήποτε διαδικασία για αδίκημα δυνάμει του 
παρόντος Νόμου. 

  
25(ε) του 33(Ι) του  
                             2011 
 

(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.    

  
25(ε) του 33(Ι) του  
                             2011 

(ιδ)   ανάλογα με την περίπτωση- 

  
 (i) να ετοιμάζει και να αποστέλλει επιστολές, εκθέσεις, 

βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, σημειώματα, 
   
 (ii) να εκδίδει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και ανακοινώσεις,  και 



 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2020  - Ανεπίσημη Ενοποίηση  

 

40 

   
 (iii) να επιδίδει ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις 

25(ε) του 33(Ι) του  
                           2011 
 

(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. 

  
          (2)  Σε περίπτωση που με βάση τις  εξουσίες  που παραχωρούνται σ’ 

αυτόν σύμφωνα με την παράγραφο (ιβ) του εδαφίου (1), ο Επιθεωρητής 
παίρνει στην κατοχή του οποιοδήποτε αντικείμενο ή ουσία που βρίσκεται σε 
οποιοδήποτε χώρο εργασίας, πρέπει να αφήνει σε υπεύθυνο πρόσωπο 
γνωστοποίηση, ή αν αυτό είναι πρακτικά ανέφικτο, να στερεώνει σε περίοπτη 
θέση την γνωστοποίηση η οποία να παρέχει επαρκή στοιχεία για την 
αναγνώριση του αντικειμένου ή της ουσίας. Προτού ο Επιθεωρητής πάρει στην 
κατοχή του οποιαδήποτε τέτοια ουσία, πρέπει, αν είναι πρακτικώς εφικτό, να 
πάρει δείγμα της ουσίας και να παραδώσει μέρος του σε υπεύθυνο πρόσωπο 
στο υποστατικό, σηματοδοτημένο με τρόπο επαρκή για την αναγνώριση του. 

  
          (3)   Πριν ο Επιθεωρητής εξασκήσει οποιαδήποτε εξουσία που παρέχεται 

σ’ αυτόν με βάση την παράγραφο (ια) του εδαφίου (1) πρέπει να 
συμβουλεύεται, εάν το κρίνει απαραίτητο ο ίδιος, πρόσωπα που θεωρεί 
κατάλληλα με σκοπό να εξακριβώσει ποιοι πιθανοί κίνδυνοι μπορεί να 
δημιουργηθούν εάν γίνει αυτό που προτείνει σύμφωνα με τις εξουσίες αυτές. 

  
25(στ) του 33(Ι) του  
                             2011 
 

(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. 
   
11 του 215(Ι) του 2020 (ii) καθορίζει το περιεχόμενο των εντύπων που προβλέπονται 

από το Νόμο το οποίο εγκρίνει και δημοσιοποιεί·. 
   
11 του 215(Ι) του 2020 (iii) προβαίνει σε εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων. 
  
26  του 33(Ι) του 2011 
 

Ειδοποίηση 
Βελτίωσης. 

 
45.   (1)   Αν ο Επιθεωρητής είναι της γνώμης ότι οποιοδήποτε πρόσωπο 
παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει 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 
την προκαλούν, μέσα σε καθορισμένη στην Ειδοποίηση Βελτίωσης χρονική 
περίοδο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 14 ημέρες. 

  
26  του 33(Ι) του 2011 (2) Η Ειδοποίηση Βελτίωσης εκδίδεται επί εγκεκριμένου εντύπου. 
  
Ειδοποίηση 
Απαγόρευσης. 
 

27  του 33(Ι) του 2011 
 

46.   (1)   Αν ο Επιθεωρητής είναι της γνώμης ότι οποιοδήποτε υποστατικό, ή 
εγκατάσταση, ή χώρος  εργασίας  ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που 
εκτελείται στο υποστατικό, στην εγκατάσταση, στον χώρο εργασίας ή που 
πρόκειται να εκτελεστεί μέσα στο υποστατικό,  εγκατάσταση ή χώρο εργασίας, 
δημιουργεί κίνδυνο σοβαρής σωματικής βλάβης, ή αναλόγως της περίπτωσης, 
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αναμένεται να προκαλέσει κίνδυνο σοβαρής σωματικής βλάβης, μπορεί να 
εκδόσει προς τον εργοδότη ή προς τους εκπροσώπους του ή προς το 
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το υποστατικό, εγκατάσταση ή χώρο 
εργασίας ή για τις δραστηριότητες που διεξάγονται σ’ αυτά, Ειδοποίηση, 
αναφερόμενη ως ‘‘Ειδοποίηση Απαγόρευσης’’ που θα απαγορεύει τη χρήση 
του υποστατικού, της εγκατάστασης ή του χώρου εργασίας ή την εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων, μέχρις ότου εξαλειφθεί ο κίνδυνος σε τέτοιο βαθμό που να 
ικανοποιείται ο Επιθεωρητής. Η Ειδοποίηση Απαγόρευσης θα έχει άμεση 
εφαρμογή. 

  
27  του 33(Ι) του 2011 
 

         (2)   Η ειδοποίηση απαγόρευσης εκδίδεται επί εγκεκριμένου εντύπου. 

  
Επίδοση 
Ειδοποιήσεων. 
 
12 του 215(Ι) του 2020 

47.  (1)  Κοινοποίηση  της Ειδοποίησης Βελτίωσης ή της Ειδοποίησης 
Απαγόρευσης θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί ευθύς ως γίνει η επίδοση αυτή 
από τον Επιθεωρητή. Εάν ο παραβάτης είναι άτομο, η Ειδοποίηση επιδίδεται 
είτε διά παραδόσεως στον ίδιο προσωπικά ή διά της αφέσεως αυτής σε 
οποιοδήποτε ενήλικο πρόσωπο που διαμένει με αυτόν ή σε υπεύθυνο του 
τόπου όπου αυτός διαμένει ή του χώρου εργασίας ή ασχολίας αυτού. 
αντικαταστάθηκε 

  
          (2) Εάν το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η επίδοση είναι 

συνεταιρισμός ή οργανισμός, η Ειδοποίηση επιδίδεται δι’ αφέσεως αυτής στον 
κεντρικό τόπο εργασιών του συνεταιρισμού ή του οργανισμού εις τη 
Δημοκρατία ή δια της παραδόσεως αυτής: 

  
 (i)    σε ένα από τους συνεταίρους  
  
 (ii) στο διευθυντή 
  
 (iii) στο γραμματέα 
  
 (iv) στον κύριο αντιπρόσωπο στην κατά τόπο δικαιοδοσία ή 
  
 (v)  σε οποιονδήποτε έχει τον έλεγχο των εργασιών του συνεταιρισμού 

ή του οργανισμού κατά τον χρόνο της επιδόσεως. 
  
         Η επίδοση κάθε Ειδοποίησης αποδεικνύεται είτε προφορικά από τον 

επιδώσαντα είτε με ένορκη δήλωση του. αντικαταστάθηκε 
  
12 του 215(Ι) του 2020 47.   (1) Η κοινοποίηση της Ειδοποίησης Βελτίωσης, της Ειδοποίησης 

Απαγόρευσης ή της Ειδοποίησης Εξωδίκου  στον παρανομήσαντα θεωρείται 
ότι έχει συντελεστεί, ευθύς ως αυτή επιδοθεί από τον Επιθεωρητή ή από τον 
Αρχιεπιθεωρητή, αναλόγως της περιπτώσεως:  
 
      Νοείται ότι, στην περίπτωση που ο παρανομήσας είναι φυσικό πρόσωπο, 
η οικεία ειδοποίηση επιδίδεται στον ίδιο προσωπικά ή σε οποιοδήποτε ενήλικο 
πρόσωπο διαμένει με αυτόν ή στον υπεύθυνο του τόπου όπου αυτός διαμένει 
ή στον υπεύθυνο χώρου εργασίας ή απασχόλησης αυτού. 

  
 (2)  Σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο  προς  το  οποίο  γίνεται  η  

επίδοση  ειδοποίησης που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2) συνιστά 
συνεταιρισμό, οργανισμό ή εταιρεία, η επίδοση θεωρείται ότι έχει συντελεστεί 
με την παράδοση της οικείας ειδοποίησης στον κεντρικό τόπο εργασιών του 
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συνεταιρισμού, του οργανισμού ή της εταιρείας στη Δημοκρατία ή με την 
παράδοση αυτής- 
 
    (i) σε έναν από τους συνεταίρους·  
 
    (ii) στο διευθυντή· 
 
    (iii) στο γραμματέα· 
 
    (iv) στον κύριο αντιπρόσωπό του στην κατά τόπο δικαιοδοσία· ή 
 
    (v)  σε  οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει  τον  έλεγχο  των εργασιών του 
συνεταιρισμού, του  οργανισμού ή της εταιρείας  κατά  το  χρόνο  της επίδοσης: 
       

  
     Νοείται ότι, η επίδοση κάθε ειδοποίησης αποδεικνύεται ότι έχει συντελεσθεί 

με τη βεβαίωση του επιδώσαντος αυτής ή με ένορκη δήλωσή του. 
  
Απόσυρση ή 
παράταση των 
Ειδοποιήσεων. 

48.   (1)   Η Ειδοποίηση Βελτίωσης μπορεί να αποσυρθεί από τον Επιθεωρητή 
σε οποιαδήποτε στιγμή ή η χρονική διάρκεια που καθορίζεται σ’ αυτή μπορεί 
να παραταθεί σε οποιαδήποτε στιγμή, εφ’ όσον δεν εκκρεμεί προσφυγή 
εναντίον της Ειδοποίησης. 

  
         (2)   Η Ειδοποίηση Απαγόρευσης μπορεί να αποσυρθεί από τον 

Επιθεωρητή σε οποιοδήποτε χρόνο. 
  
Προσφυγές εναντίον 
των Ειδοποιήσεων. 
 
13(α) του 215(Ι) του 
2020 

49.   (1)   Οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί ότι έχει αδικηθεί με οποιαδήποτε 
Ειδοποίηση Βελτίωσης ή Ειδοποίηση Απαγόρευσης μπορεί να προσφύγει 
στον Υπουργό και να υποβάλει αίτηση για ανάκληση ή για τροποποίηση της 
Ειδοποίησης Βελτίωσης ή Ειδοποίησης Απαγόρευσης και σε τέτοια 
περίπτωση η Ειδοποίηση Βελτίωσης ή η Ειδοποίηση Απαγόρευσης θα 
εξακολουθεί να ισχύει εκτός αν τροποποιηθεί ή ανακληθεί από τον Υπουργό. 
αντικαταστάθηκε 

  
13(α) του 215(Ι) του 
2020 

       (1)(α) Οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί ότι έχει αδικηθεί από την επίδοση 
Ειδοποίησης Βελτίωσης ή Ειδοποίησης Απαγόρευσης δύναται να προσφύγει 
στον Υπουργό, υποβάλλοντας αίτηση για ανάκληση ή τροποποίηση αυτής.  
 
         (β) Στις προβλεπόμενες στην παράγραφο (α) περιπτώσεις, η 
Ειδοποίηση Βελτίωσης ή  η Ειδοποίηση Απαγόρευσης εξακολουθεί να ισχύει, 
εκτός εάν αυτή τροποποιηθεί ή ανακληθεί από τον Υπουργό. 

  
          (2)   Προσφυγή  που γίνεται με βάση το  εδάφιο (1)  πρέπει  να 

υποβάλλεται όχι αργότερα από 14 ημέρες από την έκδοση της Ειδοποίησης. 
  
13(β) του 215(Ι) του 
2020 

         (3) Ο αιτητής, με την υποβολή της προσφυγής που προβλέπεται στις 
διατάξεις του εδαφίου (1), καταβάλλει ταυτόχρονα τέλη που καθορίζονται με 
Διάταγμα του Υπουργού, το οποίο  δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

  
Προστασία των 
Επιθεωρητών από 
Ποινική Δίωξη. 

50.   Δεν θα ασκείται πολιτική ή ποινική δίωξη εναντίον οποιουδήποτε 
Επιθεωρητή ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει ή είχε εξουσίες 
Επιθεωρητή σε σχέση με οτιδήποτε έπραξε ή διετάχθη να πράξει καλή τη 
πίστει με βάση τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδόθηκαν με 
βάση τον παρόντα Νόμο. 
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Αποκάλυψη 
πληροφοριών. 

51.  (1)  Κανένα  πρόσωπο  δεν πρέπει  να αποκαλύπτει οποιαδήποτε 
πληροφορία που αφορά εμπορικό ή βιομηχανικό μυστικό η οποία έχει 
αποκτηθεί κατά την άσκηση είτε από τον ίδιο είτε από άλλο πρόσωπο, 
εξουσιών που παρέχονται με βάση τον παρόντα Νόμο, εκτός: 

  
 (α)   Αν δοθεί η συγκατάθεση του προσώπου που έχει την ευθύνη των 

υποστατικών από όπου αποκτήθηκε η πληροφορία, ή 
  
 (β)  για σκοπούς εφαρμογής οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόντος 

Νόμου, ή 
  
 (γ)    για  σκοπούς  ποινικής  διαδικασίας για  αδίκημα  δυνάμει   του 

παρόντος Νόμου, ή 
  
 (δ)  για σκοπούς οποιασδήποτε έρευνας που διεξάγεται από ή εκ 

μέρους του Υπουργού σε σχέση με την εφαρμογή οποιωνδήποτε 
από τις πρόνοιες τις οποίες έχει υποχρέωση να εφαρμόζει. 

  
 (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) ο Επιθεωρητής 

μπορεί, σε οποιαδήποτε υποστατικά, στις περιπτώσεις όπου είναι 
αναγκαίο να το πράξει για σκοπούς επαρκούς πληροφόρησης και 
ενημέρωσης των προσώπων στην εργασία ή των αντιπροσώπων 
τους, πάνω σε θέματα που επηρεάζουν την ασφάλεια, υγεία και 
ευημερία τους, να παρέχει σε τέτοια πρόσωπα ή τους 
αντιπροσώπους τους τις ακόλουθες περιγραφικές πληροφορίες: 

  
 (α)   Πληροφορίες γεγονότων σχετιζόμενες με τα υποστατικά αυτά ή 

με τις δραστηριότητες που εκτελούνται στα υποστατικά 
  
 (β)    πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε μέτρα τα οποία έχει λάβει 

ή προτίθεται να λάβει σε σχέση με τα υποστατικά αυτά κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του,  

  
       και να παρέχει τις ίδιες πληροφορίες στον εργοδότη των προσώπων στην 

εργασία. 
  
         (3)   Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) ο Επιθεωρητής μπορεί 

να παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του 
εδαφίου (2) σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει επηρεασθεί από τα πιο πάνω 
γεγονότα ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του νοουμένου ότι οι 
πληροφορίες ζητούνται εγγράφως από το πρόσωπο που έχει επηρεασθεί ή 
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του και ότι θα χρησιμοποιηθούν για 
σκοπούς πολιτικής διαδικασίας. 

  
28  του 33(Ι) του 2011 
 

      (4)   Καταργήθηκε.    

  
Εξουσία Δικαστηρίου 
να  εκδίδει διάταγμα 
σχετικά με 

52.   (1)  Το  δικαστήριο εάν ικανοποιηθεί  κατόπιν  παραπόνου  που 
υποβάλλεται από Επιθεωρητή ότι: 

Επικίνδυνες   
Καταστάσεις 
 και Πρακτικές. 

(α) είτε οποιοδήποτε μέρος των διόδων, εργασιών, μηχανών, ή 
εγκαταστάσεων, που χρησιμοποιούνται σε χώρο εργασίας είναι σε 
τέτοια  κατάσταση ή είναι κατασκευασμένα ή τοποθετημένα έτσι 
ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς κίνδυνο, είτε, 
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 (β)    διεξάγονται οποιεσδήποτε διεργασίες, ή εργασίες ή γίνεται ή έχει 

γίνει οτιδήποτε σε χώρο εργασίας, με τέτοιο τρόπο ώστε να 
δημιουργείται κίνδυνος,  

  
          Το Δικαστήριο πρέπει, με Διάταγμα όπως απαιτείται από την 

περίπτωση: 
  
 (i)   να απαγορεύσει τη χρήση εκείνου του μέρους των διόδων, 

εργασιών, μηχανών, ή εγκαταστάσεων ή, εάν υπάρχει 
δυνατότητα επιδιόρθωσης ή τροποποίησης να απαγορεύσει 
τη χρήση τούτων μέχρις ότου επιδιορθωθούν ή 
τροποποιηθούν δεόντως, ή 

  
 (ii)  να απαιτήσει από τον εργοδότη ή εκπρόσωπο του ή από το 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το χώρο εργασίας, να πάρει 
τέτοια μέτρα όπως αυτά μπορεί να καθορίζονται στο Διάταγμα, 
για εξάλειψη του κινδύνου για τον οποίο γίνεται το παράπονο. 

  
        (2)   Σε περίπτωση που έχει γίνει παράπονο σύμφωνα με το εδάφιο (1) το 

Δικαστήριο μπορεί, ύστερα από μονομερή αίτηση εκ μέρους του Επιθεωρητή 
και αφού ακούσει μαρτυρία ότι η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου μέρους των 
διόδων, εργασιών, μηχανών, ή εγκαταστάσεων ή, ανάλογα με την περίπτωση, 
η διεξαγωγή οποιασδήποτε διεργασίας ή εργασίας, ή η διεξαγωγή 
οποιασδήποτε δραστηριότητας με τέτοιο τρόπο, όπως αναφέρεται 
προηγουμένως συνεπάγεται άμεσο κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, εκδίδει 
Ενδιάμεσο Διάταγμα με το οποίο απαγορεύει είτε απόλυτα είτε κάτω υπό 
όρους, τη χρήση, τη διεξαγωγή οποιασδήποτε διεργασίας ή εργασίας ή την 
διεξαγωγή οποιασδήποτε  δραστηριότητας μέχρι ότου έχει την ευκαιρία το 
συντομότερο για ακρόαση και έκδοση απόφασης για το παράπονο. 

  

  

 ΜΕΡΟΣ VΙΙI 
 ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ   
  

Αδικήματα. 
 

17(α) του 25(Ι) του  
                             2002 
 
 
 

29(α)  του 33(Ι) του  
                             2011 
 

53.   (1)   Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε 
πρόσωπο στο οποίο επιβάλλονται υποχρεώσεις με βάση τον παρόντα Νόμο 
ή του Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού παραλείπει να 
συμμορφωθεί με αυτές, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο που 
δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες ευρώ ή σε φυλάκιση που δεν θα 
υπερβαίνει τα τέσσερα χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  
         (2)     Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει: 
  
 (α)    Διάταγμα που εκδόθηκε από Δικαστήριο 
  
 (β)  όρο άδειας ή πιστοποιητικού που εκδόθηκε βάσει του παρόντος 

Νόμου 
  
 (γ)    όρο που εκδόθηκε από την Αρχή, ή έγκριση που παραχωρήθηκε 

δυνάμει του παρόντος Νόμου 
  
 (δ)   οποιαδήποτε  υποχρέωση ή απαγόρευση που επιβάλλεται από 

Ειδοποίηση Βελτίωσης ή Ειδοποίηση Απαγόρευσης 
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(συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε Ειδοποίησης που 
τροποποιήθηκε κατόπιν προσφυγής) 

  
 (ε)   οποιαδήποτε απαίτηση του Επιθεωρητή  που μπορεί να έχει με 

βάση τις εξουσίες που του παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 44. 
  

 
 

29(β)  του 33(Ι) του  
                             2011 

 

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 
ογδόντα χιλιάδες ευρώ ή σε φυλάκιση που δεν θα υπερβαίνει τα τέσσερα 
χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  
         (3)     Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο: 
  

 (α)    σκόπιμα καθυστερεί ή παρεμποδίζει Επιθεωρητή στην άσκηση των 
εξουσιών του ή στην εκτέλεση των καθηκόντων του βάσει του 
Νόμου αυτού, 

  

 (β)    παρεμποδίζει ή προσπαθεί να παρεμποδίσει οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο να παρουσιαστεί στον Επιθεωρητή ή να απαντήσει σε 
οποιαδήποτε ερώτηση για την οποία ο Επιθεωρητής να απαιτεί 
απάντηση,  

  

 (γ)    εν γνώσει  του  ή εσκεμμένα  προβαίνει σε ψευδή  δήλωση  με 
σκοπό να παραστήσει ότι συμμορφώνεται με υποχρέωση 
παροχής οποιωνδήποτε πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει 
του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε Διατάγματος ή Κανονισμών 
που εκδίδονται με βάση το Νόμο αυτό, 

  

 (δ)  εσκεμμένα υπογράφει ή προβαίνει σε ψευδή καταχώρηση σε 
οποιοδήποτε αρχείο, βιβλίο ειδοποιήσεων ή άλλο έγγραφο που 
απαιτείται να τηρείται ή να παραχωρείται με βάση το Νόμο αυτό ή 
χρησιμοποιεί οποιαδήποτε τέτοια καταχώρηση που γνωρίζει ότι 
είναι αναληθής, με σκοπό να παραπλανήσει, 

  

 (ε)   πλαστογραφεί   οποιοδήποτε  πιστοποιητικό  που   αιτείται δυνάμει 
ή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε 
Διατάγματος ή Κανονισμού που εκδίδεται με βάση τον παρόντα 
Νόμο, ή 

  

 (στ)  δίδει ή υπογράφει τέτοιο πιστοποιητικό εν γνώσει του ότι είναι 
αναληθές σε σχέση με οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο, ή 

  
 (ζ)    εν γνώσει του  παρουσιάζει ή  χρησιμοποιεί πιστοποιητικό που έχει 

πλαστογραφηθεί ή είναι ψευδές σε σχέση με οποιοδήποτε 
ουσιώδες στοιχείο, ή 

  

 (η)  παρουσιάζει  ή χρησιμοποιεί  ως αφορώντα  οποιοδήποτε 
πρόσωπο, πιστοποιητικά τα οποία εν γνώσει του δεν αφορούν το 
εν λόγω πρόσωπο, ή 

  

 (θ) παριστάνει πρόσωπο που  κατονομάζεται  σε  τέτοιο πιστοποιητικό, 
ή 

  

 (ι)     πιστοποιείται ψευδώς ότι είναι Επιθεωρητής, ή 
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 (ια)  εσκεμμένα συγκατατίθεται στην πιο πάνω πλαστογράφηση, 
υπογραφή, χρήση, πλαστοπροσωπεία ή προσποίηση, ή 

  

 (ιβ) αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία κατά παράβαση του 
άρθρου 51, 

  
 
 
29(γ)  του 33(Ι) του  
                             2011 
14(α) του 215(Ι) του 
2020 

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν θα υπερβαίνει τις 
σαράντα χιλιάδες ευρώ ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον δύο χρόνια ή 
και στις δύο αυτές ποινές. αντικαταστάθηκε 

  
14(α) του 215(Ι) του 
2020 

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ 
(€40.000) ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια 
ή και τις δύο αυτές ποινές. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29(δ)  του 33(Ι) του  
                             2011 

 

        (4)  Το Δικαστήριο μπορεί, κατά την επιβολή ποινής που θεωρεί 
αρμόζουσα σε οποιοδήποτε πρόσωπο, επιπρόσθετα με την επιβολή ποινής, 
να εκδόσει Διάταγμα διατάσσοντας το πρόσωπο να συμμορφωθεί με τον 
παρόντα Νόμο μέσα σε τέτοια χρονική περίοδο, όπως μπορεί να καθορίζεται 
στο Διάταγμα. Σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται μετά τη λήξη της 
χρονικής περιόδου που αρχικά καθορίστηκε στο Διάταγμα ή παρατάθηκε με 
τροποποιητικό Διάταγμα, τότε το πρόσωπο αυτό θα υπόκειται σε χρηματική 
ποινή που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ, ή σε φυλάκιση που 
δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα ή και στις δύο ποινές, για κάθε μέρα για την οποία 
η παράβαση αυτή συνεχίζεται. 

  
29(ε)  του 33(Ι) του  
                             2011 
14(β) του 215(Ι) του 
2020 

5(α) Το Μέρος αυτό εφαρμόζεται σε πρόσωπα που υπηρετούν στη 
Δημόσια Υπηρεσία ή σε οργανισμό δημοσίου δικαίου όπως 
εφαρμόζεται στα άλλα πρόσωπα· αντικαταστάθηκε 

   
14(β) του 215(Ι) του 
2020 

5(α) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται σε πρόσωπα 
που υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία ή σε οργανισμό δημόσιου 
δικαίου, κατά τον ίδιο τρόπο που αυτές εφαρμόζονται σε 
πρόσωπα που δεν υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία ή σε 
οργανισμό δημόσιου δικαίου·  

   
29(ε)  του 33(Ι) του  
                             2011 

 

(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, του Γενικού Διευθυντή, Διευθυντή ή εκπροσώπου του, 
τότε τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται ένοχα αδικήματος και 
υπόκεινται σε δίωξη και ποινή. 

  
29(στ)  του 33(Ι) του  
                             2011 
14(γ) του 215(Ι) του 
2020 
 
 

 

         (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 βάσει εξουσιοδότησης για 
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εκπροσώπηση του νομικού προσώπου, είτε βάση βάσει της εξουσίας λήψης 
αποφάσεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου, είτε βάση βάσει 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. 

  
 
Εξώδικη ρύθμιση 
αδικημάτων. 
 
Τρίτος Πίνακας. 
 
15 του 215(Ι) του 2020 

53Α.-(1)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Αρχιεπιθεωρητής διαπιστώσει ότι 
οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει, κατά παράβαση των 
διατάξεων του άρθρου 53, οποιοδήποτε από τα αδικήματα που προβλέπονται 
στον Τρίτο Πίνακα,  έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση αυτού. 

  
 (β) Τα αδικήματα για τα οποία ο Αρχιεπιθεωρητής  έχει εξουσία να προβεί 

σε εξώδικη ρύθμιση, σύμφωνα με την παράγραφο (α), καθώς και το ποσό της 
εξώδικης ρύθμισης για το κάθε αδίκημα εμφαίνονται στον Τρίτο Πίνακα. 

  
 (γ) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), το κατ’ ανώτατο όριο 

επιβλητέο εξώδικο πρόστιμο το οποίο δύναται να καθορίζεται στην ίδια 
Ειδοποίηση Εξωδίκου, σε περίπτωση που αυτή περιλαμβάνει πέραν της μίας 
παραβάσεις δεν δύναται να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000). 

  
 (δ) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ), το κατ’ ανώτατο 

όριο επιβλητέο εξώδικο πρόστιμο που καθορίζεται για κάθε υποστατικό, 
εγκατάσταση ή επιχείρηση εντός περιόδου δύο (2) ετών δεν δύναται να 
υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000). 

  
 (2) Για σκοπούς της εξώδικης ρύθμισης που προβλέπεται  στις διατάξεις του 

εδαφίου (1), ο Αρχιεπιθεωρητής ή Επιθεωρητής επιδίδει Ειδοποίηση 
Εξωδίκου στο πρόσωπο που θεωρεί ότι διέπραξε το αδίκημα, στην οποία 
περιγράφεται το αδίκημα και ο χρόνος διάπραξής του, καθώς και το χρηματικό 
ποσό που το πρόσωπο αυτό καλείται να καταβάλει. 

  
 (3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο  Αρχιεπιθεωρητής διαπιστώνει ότι πράξη 

ή παράλειψη που συνιστά αδίκημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), 
επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά ή δεν τερματίζεται εντός δύο (2) 
εργασίμων ημερών από την ημέρα και ώρα επίδοσης της Ειδοποίησης 
Εξωδίκου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), δύναται να καθορίσει 
ποσό εξώδικου προστίμου ύψους διπλάσιου του ποσού που καθορίστηκε 
κατά την πρώτη παράβαση ενώ, σε περίπτωση κατά την οποία η πράξη ή η 
παράλειψη επαναληφθεί για τρίτη φορά, ούτος προβαίνει στις αναγκαίες 
ενέργειες προς άσκηση ποινικής δίωξης του παραβάτη. 

  
 (4) Με την καταβολή του προβλεπόμενου στο εδάφιο (3) εξώδικου προστίμου, 

εκδίδεται απόδειξη πληρωμής από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας επ’ 
ονόματι του  προσώπου που καταβάλλει αυτό, στην οποία αναγράφονται τα 
ακόλουθα- 

  
    (α) το όνομα του προσώπου το οποίο  διέπραξε το αδίκημα, 
  
    (β) συνοπτική αναφορά του αδικήματος, 
  
    (γ) ο τόπος και η ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος, και 
  
    (δ) το καταβληθέν ποσό. 
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    (5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), εφόσον το χρηματικό ποσό 
που προβλέπεται από τις διατάξεις των εδαφίων (1) ή (3) καταβληθεί πριν από 
την παρέλευση σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της 
Ειδοποίησης Εξωδίκου, ουδεμία ποινική δίωξη ασκείται αναφορικά με τη 
διάπραξη του οικείου αδικήματος. 

  
     (6) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), μετά την εξώδικη ρύθμιση 

του αδικήματος, την καταβολή του ποσού στο λογιστήριο του Τμήματος 
Επιθεώρησης Εργασίας και την έκδοση της προβλεπόμενης ανωτέρω 
απόδειξης, δεν χωρεί οποιαδήποτε ποινική διαδικασία για το οικείο αδίκημα: 
 
    Νοείται ότι, η προσκόμιση στο δικαστήριο της απόδειξης που αναφέρεται 
στο εδάφιο (4) συνιστά αποδεικτικό στοιχείο των αναφερόμενων σε αυτή 
γεγονότων. 

  
    (7) Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και η καταβολή του εξώδικου προστίμου, 

σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, δεν ισοδυναμεί με καταδίκη:  
 
    Νοείται ότι, σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης για διάπραξη άλλου 
παρόμοιας φύσης αδικήματος, το δικαστήριο δύναται να λάβει υπόψη τα πιο 
πάνω γεγονότα για σκοπούς επιμέτρησης της ποινής. 

  
    (8) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου ‟πρόσωποˮ σημαίνει οποιοδήποτε 

νομικό ή φυσικό πρόσωπο εξαιρουμένων των εργοδοτουμένων. 
  

Αποδείξεις. 54.    Σε οποιεσδήποτε διαδικασίες για αδίκημα που διαπράττεται κατά 
παράβαση οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόντος Νόμου, το οποίο 
συνίσταται σε παράλειψη προσώπου να συμμορφωθεί με υποχρέωση ή με 
απαίτηση για εκτέλεση καθήκοντος, καθόσο η συμμόρφωση αυτή είναι 
πρακτικώς εφικτή ή είναι ευλόγως εφικτή, αποτελεί ευθύνη του 
κατηγορούμενου να αποδείξει ότι δεν ήταν πρακτικώς εφικτό ή δεν ήταν 
ευλόγως εφικτό να πράξει περισσότερα από όσα έπραξε για εκπλήρωση της 
υποχρέωσης ή της απαίτησης που τέθηκαν σ’ αυτόν. 

  
  
 ΜΕΡΟΣ ΙΧ 
 ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  

30(α)  του 33(Ι) του  
                             2011 
Έγκριση σχεδίων και 
έκδοση αδειών 
λειτουργίας 
ορισμένων κτιρίων 
από άλλες αρχές. 
 
30(β)  του 33(Ι) του  
                             2011 
 

 
55.   (1)    Σε περίπτωση που σύμφωνα με τις διατάξεις 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. 

  
 
 
 
 
 

30(γ)  του 33(Ι) του  
                             2011 

 

         (2) (α)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) και από τις διατάξεις 
οποιουδήποτε άλλου Νόμου οι μελέτες και τα σχέδια οποιουδήποτε 
εργοστασίου ή οποιουδήποτε υποστατικού που προορίζεται για χρήσεις που 
θα καθορίζει ο Υπουργός με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας θα υποβάλλονται στον Αρχιεπιθεωρητή για 
έγκριση και ανεξάρτητα από τις διατάξεις τέτοιων άλλων Νόμων, η αρμόδια 
Αρχή δεν πρέπει να εγκρίνει τα σχέδια αυτά, μέχρις ότου ειδοποιηθεί από τον 
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Αρχιεπιθεωρητή, ότι τα σχετικά κτίρια ή εγκαταστάσεις είναι, κατά τη γνώμη 
του, κατάλληλα για χρήση για τους σκοπούς που προτείνονται. 

   

                 (β)    Για σκοπούς της έγκρισης των σχεδίων σύμφωνα με το εδάφιο 
(2) ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να ζητά την υποβολή σ’ αυτόν πρόσθετων 
πληροφοριών, δεδομένων, ή πρόσθετων σχεδίων και μελετών, σχετικά με τη 
σχεδίαση, δοκιμή, επιλογή, εγκατάσταση, διάταξη, χρήση και συντήρηση των 
χώρων εργασίας, του περιβάλλοντος εργασίας, εργαλείων, μηχανών και 
μηχανημάτων, χημικών, φυσικών και βιολογικών ουσιών και παραγόντων 
καθώς και διεργασιών. 

  

   Νοείται ότι σε περίπτωση ύπαρξης πρόθεσης για ανέγερση κτιρίων ή 
εγκαταστάσεων που ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία θα ακολουθείται 
ανάλογη διαδικασία έγκρισης των σχεδίων, υπολογισμών και μελετών από τον 
Αρχιεπιθεωρητή πριν από την έναρξη των εργασιών ανέγερσης. Για τον 
σκοπό αυτό το αρμόδιο Τμήμα ή Υπηρεσία για την ανέγερση, μελέτη, 
σχεδίαση, ή υπολογισμό των κτιρίων ή εγκαταστάσεων, υποχρεούται να 
υποβάλλει τα σχέδια, υπολογισμούς, ή μελέτες στον Αρχιεπιθεωρητή.  

  
30(δ)  του 33(Ι) του  
                             2011 

 

         (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. 

  
31  του 33(Ι) του 2011 
 

Έκδοση Βεβαιώσεων 
/ Πιστοποιητικών / 
Εκθέσεων. 

 

55Α.(1)  Εφόσον προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο, οποιοσδήποτε 
δικαιούχος εργοδότης, κύριος έργου ή οποιοδήποτε δικαιούχο 
αυτοεργοδοτούμενο, εργοδοτούμενο ή άλλο πρόσωπο μπορεί να ζητήσει 
γραπτώς από τον Αρχιεπιθεωρητή, μέσω εγκεκριμένου εντύπου και 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. 

  
31 του 33(Ι) του 2011 
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Ενημέρωση της 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

55Β. Ο Αρχιεπιθεωρητής διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποτεδήποτε 
είναι απαραίτητο, εκθέσεις αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου 
και περιλαμβάνει σ’ αυτές, εφόσον είναι απαραίτητο, τις απόψεις των 
κοινωνικών εταίρων. 

  
31  του 33(Ι) του 2011 
 

Ιεραρχική προσφυγή 
εναντίον των 
αποφάσεων του 
Αρχιεπιθεωρητή. 
 
16 του 215(Ι) του 2020 

 

55Γ.-(1) Οποιαδήποτε απόφαση του Αρχιεπιθεωρητή που εκδίδεται δυνάμει 
του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, 
υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, εντός προθεσμίας 
είκοσι οκτώ (28) ημερών από την ημέρα που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
λαμβάνει γνώση της απόφασης. αντικαταστάθηκε 

  
16 του 215(Ι) του 2020         (1) Κάθε απόφαση του Αρχιεπιθεωρητή, η οποία εκδίδεται δυνάμει των 

διατάξεων του  παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού  εκδιδόμενων 
Κανονισμών, υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό εντός 
προθεσμίας είκοσι οκτώ (28) ημερών από την ημέρα κοινοποίησής της στο 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο:   
 
         Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται στην 
περίπτωση εξώδικης ρύθμισης αδικημάτων, όπως προβλέπεται στις διατάξεις 
του  άρθρoυ 53Α. 

  

 (2) Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή και δύναται να- 

  

 (α) επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση. 

   

 (β) ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση και να διατάξει την 
επανεξέτασή της από τον Αρχιεπιθεωρητή. 

   

 (γ) τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση. 

   

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

  
31  του 33(Ι) του 2011 
 

Παροχή εκπαίδευσης 
ή κατάρτισης σε 
θέματα ασφάλειας και 
υγείας στην εργασία. 

 

 

55Δ-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει προγράμματα εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και εκδίδει 
πιστοποιητικά παρακολούθησης των 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 τις δραστηριότητες εκπαίδευσης 
ή/και 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. 
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Μεταβατικές 
Διατάξεις. 

56.   Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου θα ισχύουν επιπρόσθετα και δεν θα 
αντικαθιστούν τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας που είναι σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου. 

  
Έναρξη  
Ισχύος. 

57.    Ο Νόμος αυτός τίθεται σε ισχύ την 1.1.1997 ή ενωρίτερα σε ημερομηνία 
που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας: 

  
         Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει διαφορετικές 

ημερομηνίες για την έναρξη της ισχύος των διαφόρων διατάξεων του Νόμου 
οι οποίες δε θα είναι μεταγενέστερες της 1ης Ιανουαρίου 1997. 

  
        Νοείται περαιτέρω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με την έναρξη 

ισχύος των διαφόρων διατάξεων που αφορούν κτίρια τα οποία ήταν σε χρήση 
ως χώροι εργασίας πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος 
Νόμου μπορεί να καθορίσει διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης της ισχύος του 
Νόμου οι οποίες μπορεί να είναι και μεταγενέστερες της. 

  
Καταργήσεις. 58.     Ο Νόμος και οι Κανονισμοί που περιλαμβάνονται στο Δεύτερο Πίνακα 

διά του παρόντος καταργούνται. 
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 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 (Άρθρο 38) 

  

       Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 38 έχουν τους 
ακόλουθους σκοπούς: 

  

       1.   (1)   Να ρυθμίζουν ή απαγορεύουν: 

  

 (α)  Την παραγωγή ή προμήθεια ή χρήση οποιασδήποτε 
εγκατάστασης 

  

 (β)  Την παρασκευή, ή προμήθεια ή φύλαξη ή χρήση οποιασδήποτε 
ουσίας 

  

 (γ)  Τη διεξαγωγή οποιασδήποτε διεργασίας ή οποιασδήποτε 
λειτουργίας 

  

             (2)   Να επιβάλλουν απαιτήσεις σχετικά με τη σχεδίαση, κατασκευή, 
προφύλαξη, τοποθέτηση, εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία, εξέταση, 
συντήρηση, επισκευή, μετατροπή, ρύθμιση, αποσυναρμολόγηση, δοκιμή ή 
επιθεώρηση οποιασδήποτε εγκατάστασης. 

  

             (3)    Να επιβάλλουν απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση οποιασδήποτε 
εγκατάστασης ή οποιωνδήποτε αντικειμένων τα οποία χρησιμοποιούνται ή 
έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται ως προσαρτήματα σε 
οποιανδήποτε εγκατάσταση και σε σχέση με αυτό, να ρυθμίζουν ή να 
απαγορεύουν τη χρήση καθορισμένων σημάτων.   

  

             (4)  Να επιβάλλουν απαιτήσεις σχετικά με τη δοκιμή, σήμανση, ή 
εξέταση οποιασδήποτε ουσίας και σχετικά με τη διεξαγωγή έρευνας, που 
συνδέεται με οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία αναφέρεται στις 
υποπαραγράφους 1-4 πιο πάνω. 

  

       2.   Να απαγορεύουν την εισαγωγή στην Κύπρο αντικειμένων ή ουσιών 
οποιασδήποτε καθορισμένης περιγραφής, είτε απόλυτα είτε κάτω από όρους 
που επιβάλλονται από τους Κανονισμούς. 

  

       3.    Να απαγορεύουν ή να ρυθμίζουν τη μεταφορά αντικειμένων ή ουσιών 
οποιασδήποτε καθορισμένης περιγραφής. 

  

       4.  (1)   Να απαγορεύουν τη διεξαγωγή οποιασδήποτε καθορισμένης 
δραστηριότητας ή την εκτέλεση οποιασδήποτε καθορισμένης πράξης, εκτός 
κάτω από εξουσιοδότηση και σύμφωνα με όρους και συνθήκες άδειας ή με την 
συναίνεση ή την έγκριση καθορισμένης αρχής. 

  

              (2)   Να προνοούν για την παροχή, ανανέωση, τροποποίηση, 
μεταφορά ή ακύρωση αδειών (περιλαμβανομένης τροποποίησης και 
ακύρωσης όρων και συνθηκών που περιέχονται στις άδειες). 

  

       5.   Να απαιτούν όπως οποιοδήποτε πρόσωπο, υποστατικό, ή πράγμα 
εγγράφεται κάτω από καθορισμένες περιστάσεις ή όρους για τη διεξαγωγή 
καθορισμένων δραστηριοτήτων ή την εκτέλεση καθορισμένων πράξεων. 
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       6.    (1)  Να απαιτούν, κάτω από καθορισμένες περιστάσεις το διορισμό 
(είτε υπό καθορισμένη ιδιότητα είτε όχι) προσώπων (ή προσώπου) με 
καθορισμένα προσόντα ή πείρα (ή και τα δύο) για να εκτελούν, καθορισμένες 
λειτουργίες και να αναθέτουν καθήκοντα ή να παρέχουν εξουσίες σε πρόσωπα 
που διορίζονται είτε σύμφωνα με τους Κανονισμούς είτε όχι) να εκτελούν  
καθορισμένες λειτουργίες. 

  

              (2)   Να περιορίζουν την εκτέλεση καθορισμένων λειτουργιών σε 
πρόσωπα, που κατέχουν καθορισμένα προσόντα και πείρα. 

  

      7.  Να ρυθμίζουν ή απαγορεύουν την απασχόληση κάτω από καθορισμένες 
περιστάσεις προσώπων ή οποιασδήποτε κατηγορίας προσώπων. 

  

      8.   (1)  Να απαιτούν διευθετήσεις ώστε να διασφαλίζεται η υγεία 
προσώπων στην εργασία ή άλλων προσώπων περιλαμβανομένων 
διευθετήσεων για Ιατρικές εξετάσεις και επισκοπήσεις υγείας και για ορισμό 
ιατρών που θα μεριμνούν για τη διεξαγωγή των ιατρικών εξετάσεων. 

  

                 (2)   Να απαιτούν διευθετήσεις ώστε να παρακολουθούνται συνεχώς 
οι ατμοσφαιρικές ή άλλες συνθήκες  μέσα στις οποίες εργάζονται πρόσωπα. 

  
32(α)  του 33(Ι) του  
                             2011 

 

              (3) Να καθορίζουν τις ελάχιστες ιατρικές εξετάσεις που θα διεξάγουν 
οι εξετάζοντες ιατροί για σκοπούς επιτήρησης της υγείας των εργοδοτουμένων 

  

      9.    Να επιβάλλουν απαιτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που 
επηρεάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πρόσωπα εργάζονται 
περιλαμβανομένων ειδικά τέτοιων θεμάτων όπως, οι κατασκευαστικές 
(structural) συνθήκες και ευστάθεια των υποστατικών, τα μέσα πρόσβασης 
προς και εξόδου από τα υποστατικά, η καθαριότητα, η θερμοκρασία, ο 
φωτισμός, ο αερισμός, ο συνωστισμός, ο θόρυβος, ο ηλεκτρισμός, οι 
κραδασμοί, οι ιονίζουσες και άλλες ακτινοβολίες, η σκόνη, και οι αναθυμιάσεις.  

  

    10.   Να διασφαλίζουν την παροχή καθορισμένων διευκολύνσεων ευημερίας 
για πρόσωπα στην εργασία, όπως η επαρκής παροχή πόσιμου νερού, οι 
υγειονομικές διευκολύνσεις, διευκολύνσεις πλύσεως, διευθετήσεις για 
μεταφορά ασθενών και παροχή πρώτων βοηθειών, αποδυτήρια, χώροι 
φύλαξης ιματισμού, χώροι ανάπαυσης, χώροι λήψης γευμάτων, καθίσματα και 
αναψυκτήρια.  

  

    11.  Να απαιτούν  την παροχή και χρήση κάτω από καθορισμένες  
περιστάσεις προστατευτικού ιματισμού ή εξοπλισμού, περιλαμβανομένου 
ιματισμού που προσφέρει προστασία από τις καιρικές συνθήκες.  

  

    12.   Να απαιτούν κάτω από καθορισμένες περιστάσεις για λήψη μέτρων 
πυρανίχνευσης, συναγερμού, προφύλαξης και καταπολέμησης της πυρκαγιάς 
καθώς και πρόληψης εκρήξεων. 

  

    13.   (1)  Να απαγορεύουν ή επιβάλλουν απαιτήσεις σχετικά με την εκπομπή 
στην ατμόσφαιρα οποιουδήποτε καθορισμένου αερίου, καπνού ή σκόνης ή 
οποιασδήποτε άλλης καθορισμένης ουσίας. 

  

            (2)  Να απαγορεύουν ή επιβάλλουν απαιτήσεις σχετικά με την εκπομπή 
θορύβων , κραδασμών ή οποιωνδήποτε ιονιζουσών ή άλλων ακτινοβολιών. 
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            (3)   Να απαιτούν την συνεχή καταμέτρηση οποιωνδήποτε εκπομπών 
όπως αναφέρεται στις προηγούμενες υποπαραγράφους.  

  

    14.     Να απαιτούν την καθοδήγηση, εκπαίδευση και επίβλεψη προσώπων 
στην εργασία. 

  

    15. (1)  Να απαιτούν τη γνωστοποίηση καθορισμένων θεμάτων κάτω από 
καθορισμένες περιστάσεις και με καθορισμένο τρόπο, σε καθορισμένα 
πρόσωπα. 

  

           (2)   Να παρέχουν εξουσίες σε επιθεωρητές κάτω από καθορισμένες 
περιστάσεις να απαιτούν από πρόσωπα να υποβάλλουν γραπτώς 
λεπτομέρειες μέτρων που προτείνονται να ληφθούν για συμμόρφωση με 
οποιεσδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

  

    16.  Να απαιτούν την τήρηση και φύλαξη αρχείων και άλλων εγγράφων 
περιλαμβανομένων σχεδίων και χαρτών. 

  

    17.  (1)   Να απαιτούν τη λήψη μέτρων προστασίας έναντι κινδύνων στους 
οποίους υποστατικά, ή πρόσωπα που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά, εκτίθενται ή 
μπορεί να εκτίθενται λόγω των συνθηκών (περιλαμβανομένων φυσικών 
συνθηκών) που επικρατούν στη γειτονική περιοχή. 

  

           (2)   Να διασφαλίζουν τη διαφυγή προσώπων που βρίσκονται μέσα στα 
υποστατικά κάτω από καθορισμένες περιστάσεις.   

  

    18.  Να απαιτούν την εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης όπου έχει συμβεί 
οποιοδήποτε ατύχημα ή άλλο συμβάν καθορισμένου είδους. 

  

    19.  Να απαιτούν την οργάνωση της ασφάλειας και υγείας στους τόπους 
εργασίας. 

  

    20. Να απαιτούν την υποβολή σχεδίων και μελετών υποστατικών ή 
εργοστασίων για καθορισμένες χρήσεις. 

  
32(β)  του 33(Ι) του  
                             2011 

 

  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 

  

 Νοείται ότι στον παρόντα Πίνακα  “καθορισμένος” σημαίνει καθορισμένος από 
τους αντίστοιχους Κανονισμούς. 
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 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 (Άρθρο 58) 

  

  

 Νόμοι και Κανονισμοί που καταργούνται με τον παρόντα Νόμο: 

  

 -    Ο περί Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Νόμος, Αριθμός 60 του 1988. 

  

 - Οι  περί Επιτροπών Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Κανονισμοί 
του 1988 και 1993. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση:  Νόμος 33(Ι)/2011 – Μεταβατική Διάταξη 
 
33  του 33(Ι) του  
                           2011 
 

Μεταβατική διάταξη.  
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα  
Τρίτο (I): 
24.4.1997. 

 
Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στην Εργασία Κανονισμοί του 1997 
θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 38 του βασικού νόμου και 
εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
Νόμου. 
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ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
(Άρθρο 53Α) 

 
ΕΞΩΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  

ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  
 

 
 
 

I. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως (Αρ. 2) 
του 2015 

II. Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Κανονισμoί του 2002 

III. Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους 
Εργασίας Κανονισμοί του 2002 και 2004 

IV. Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμοί 
του 2001 και 2004 

V.  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές 
για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 

VI. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το 
Θόρυβο) Κανονισμοί του 2006 

VII. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) 
Κανονισμοί του 2001 

VIII. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και 
Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) Κανονισμοί του 2001 έως 2020 

IX. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) 
Κανονισμοί του 2001 έως 2019 

X.  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον 
Αμίαντο) Κανονισμοί του 2006 και 2015 

XI. Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Υπαίθριες ή Υπόγειες Εξορυκτικές Βιομηχανίες) Κανονισμοί του 2002 

XII. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για 
την Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από 
Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμοί του 2002 
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XIII. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων 
Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) 
Κανονισμοί του 2015 

XIV. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων 
Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμοί του 2015 

XV. Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμοί του 2002 

XVI. Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας κατά την 
Εργασία με Εξοπλισμό με Οθόνη Οπτικής Απεικόνισης Κανονισμοί του 
2001 

XVII. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τεχνητή Οπτική 
Ακτινοβολία) Κανονισμοί του 2010 

XVIII. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) 
Κανονισμοί του 2016 

XIX. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία των Νέων) 
Κανονισμοί του 2012 και 2015 

XX. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τους 
Κραδασμούς) Κανονισμοί του 2005 

XXI. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χειρωνακτική Διακίνηση 
Φορτίων) Κανονισμοί του 2001 

XXII. Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην 
Εργασία Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) Κανονισμοί του 2001 

XXIII. Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία Κανονισμοί του 2000 και 2015 

XXIV. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία των Εργοδοτουμένων 
με Σχέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ή σε Σχέση Πρόσκαιρης 
Εργασίας Κανονισμοί του 2002 

XXV. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία κατά τη 
Διαχείριση Εξορυκτικών Αποβλήτων) Κανονισμοί του 2009 

XXVI. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων 
και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών του 2007 και 2017 

XXVII.  Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στην Εργασία Κανονισμοί του 1997 

XXVIII. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Επιτήρηση της Υγείας) 
Κανονισμοί του 2017 
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XXIX. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρόληψη από Αιχμηρά 
Αντικείμενα στον Νοσοκομειακό Τομέα και Ευρύτερα στον Τομέα 
Παροχής Φροντίδας Υγείας) Κανονισμοί του 2014 

XXX. Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για την 
Ποιότητα του Αέρα Εξωτερικού Χώρου) Διάταγμα του 2014 

XXXI. Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τον 
Θόρυβο στους Τομείς της Μουσικής και της Ψυχαγωγίας) Διάταγμα του 
2010 

XXXII.  Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη 
Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διάταγμα του 2014 

XXXIII. Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για την 
Εκτέλεση Εργασιών σε Ύψος) Διάταγμα του 2012 

XXXIV. Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για την 
Αποθήκευση Κυλίνδρων Υγραερίου - 2η Έκδοση) Διάταγμα του 2010 

XXXV. Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις 
Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διάταγμα του 2010 και 2014 

XXXVI. Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για 
Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης) Διάταγμα 
του 2014 

XXXVII. Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για την 
Εκπαίδευση Χειριστών Κινητών Γερανών) Διάταγμα του 2014 

XXXVIII. Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για 
Έλεγχο και Συντήρηση των Πυροσβεστήρων) Διάταγμα του 2014 

XXXIX. Οι Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και 
Έλεγχος Ανελκυστήρων) Κανονισμοί του 2012 

XL. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες) 
Κανονισμοί του 2009 
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 Στήλη 1 Στήλη 2 

 

Παράβαση 

Ποσό 
εξώδικης 
ρύθμισης 

(ευρώ) 

 

Ι. 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως (Αρ. 2) του 

2015 

1.  Παράλειψη διορισμού Λειτουργού Ασφάλειας κατά παράβαση του 
Άρθρου 10 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 
1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

2.  Παράλειψη παροχής και διατήρησης εγκαταστάσεων, συστημάτων 
και μεθόδων εργασίας τα οποία να είναι ασφαλή και χωρίς κινδύνους 
για την υγεία, κατά παράβαση του Άρθρου 13(2)(α) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) 
του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

3.  Παράλειψη παροχής πληροφοριών, οδηγιών, εκπαίδευσης και 
επιτήρησης για την διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των 
εργοδοτουμένων, κατά παράβαση του Άρθρου 13(2)(γ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) 
του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

4.  Παράλειψη παροχής και διατήρησης οποιωνδήποτε χώρων 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων προσπέλασης και 
εξόδου, σε κατάσταση που να είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους 
για την υγεία, κατά παράβαση του Άρθρου 13(2)(δ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) 
του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

5.  Παράλειψη παροχής και διατήρησης περιβάλλοντος εργασίας για 
τους εργοδοτουμένους, το οποίο είναι ασφαλές, χωρίς κινδύνους για 
την υγεία και επαρκές όσον αφορά τις διευκολύνσεις και 
διευθετήσεις για την ευημερία τους στην εργασία κατά παράβαση 
του Άρθρου 13(2)(ε) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

6.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της 
ασφάλειας και της υγείας των εργοδοτουμένων, 
συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των 
επαγγελματικών κινδύνων, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, καθώς και της δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης 
και της παροχής των αναγκαίων μέσων κατά παράβαση του Άρθρου 

500 
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13(2)(στ)(i) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 
1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

7.  Παράλειψη επίβλεψης της ορθής εφαρμογής των μέτρων 
ασφάλειας, υγείας και ευημερίας των εργοδοτουμένων ή και άλλων 
προσώπων που μπορεί να επηρεάζονται από τις δραστηριότητες ή 
από τον τρόπο που διευθύνεται η επιχείρηση κατά παράβαση του 
Άρθρου 13(2)(στ)(ii) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

8.  Παράλειψη παροχής στους αντιπροσώπους ασφάλειας επαρκούς 
απαλλαγής από την εργασία χωρίς μισθολογική απώλεια, καθώς και 
των αναγκαίων μέσων προκειμένου να μπορούν να εκπληρώσουν 
τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους κατά παράβαση 
του Άρθρου 13(2)(ζ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

9.  Παράλειψη εφαρμογής των γενικών αρχών πρόληψης κατά 
παράβαση του Άρθρου 13(3) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

10.  Παράλειψη λήψης μέτρων για την προσαρμογή της εργασίας στον 
άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά τη διαμόρφωση των θέσεων 
εργασίας καθώς και την επιλογή των εξοπλισμών εργασίας και των 
μεθόδων εργασίας και παραγωγής προκειμένου ιδίως να μετριασθεί 
η μονότονη και ρυθμικά επαναλαμβανόμενη εργασία και να 
μειωθούν οι επιπτώσεις της στην υγεία κατά παράβαση του Άρθρου 
13(3)(δ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 
1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

11.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων ώστε ο εξοπλισμός 
εργασίας, οι μηχανές, τα μηχανήματα, οι συσκευές, και τα εργαλεία 
που τίθενται στη διάθεση των προσώπων στην εργασία, να είναι 
κατάλληλα για την προς εκτέλεση εργασία ή κατάλληλα 
προσαρμοσμένα προς το σκοπό αυτό, κατά παράβαση του Άρθρου 
13(4) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 
έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 

12.  Παράλειψη διεύθυνσης της επιχείρησης εργοδότη ή διεξαγωγής των 
δραστηριοτήτων με τέτοιο τρόπο και παροχής τέτοιων πληροφοριών 
ώστε να διασφαλίζεται, καθόσον είναι εύλογα εφικτό, ότι πρόσωπα 
που δεν εργοδοτούνται από αυτόν αλλά που μπορεί να 
επηρεαστούν από τις δραστηριότητες της επιχείρησης του δεν θα 
εκτίθενται σε κίνδυνο, κατά παράβαση του Άρθρου 13(5) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) 

500 
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του 2015 όπως αυτή τροποποιούνται ή αντικαθίστανται όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

13.   Παράλειψη διασφάλισης της υγείας στην εργασία όλων των 
εργοδοτουμένων και προστασίας της λειτουργίας αναπαραγωγής 
των εργοδοτουμένων προσώπων κατά παράβαση του Άρθρου 
13(8) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 
έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

14.  Παράλειψη προστασίας των εργοδοτούμενων γυναικών κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης τους από κινδύνους για το έμβρυο και για 
επαρκή χρόνο μετά τον τοκετό από κινδύνους για τις ίδιες ή το 
νεογέννητο κατά την περίοδο του θηλασμού, κατά παράβαση του 
Άρθρου 13(8) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων 
του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

15.  Παράλειψη διαβούλευσης με τους εργοδοτουμένους ή τους 
αντιπροσώπους ασφάλειας για τη δημιουργία και διατήρηση 
διευθετήσεων για αποτελεσματική συνεργασία στην προαγωγή και 
εφαρμογή μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, υγεία και 
ευημερία των εργοδοτουμένων, κατά παράβαση του Άρθρου 13(10) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 
(Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

16.  Παράλειψη διαβούλευσης με τους εργοδοτουμένους ή με τους 
αντιπροσώπους ασφάλειας πάνω σε θέματα που άπτονται της 
ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, κατά παράβαση του Άρθρου 
13(11) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 
1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

17.  Παράλειψη διασφάλισης της ανάθεσης καθηκόντων σε 
εργοδοτούμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες του σε θέματα 
ασφάλειας και υγείας, κατά παράβαση του Άρθρου 13(13) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) 
του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

18.  Παράλειψη μέριμνας, ώστε ο προγραμματισμός και η εισαγωγή 
νέων τεχνολογιών να αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης, με τους 
εργοδοτουμένους ή/και τους αντιπροσώπους ασφάλειας, όσον 
αφορά τις συνέπειες για την ασφάλεια και την υγεία των 
εργοδοτουμένων που συνδέονται με την επιλογή των εξοπλισμών 
και τη ρύθμιση των συνθηκών εργασίας καθώς και την επίδραση των 
παραγόντων του περιβάλλοντος στην εργασία, κατά παράβαση του 
Άρθρου 13(14) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων 
του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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19.  Παράλειψη διασφάλισης της ανάθεσης εργασίας σε εργοδοτούμενο, 
αφού 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, κατά παράβαση του Άρθρου 13(15) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) 
του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

20.  Παράλειψη εργοδότη διασφάλισης της ανάθεσης εργασίας σε άλλο 
εργοδότη ή σε άλλο αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο χωρίς να 
βεβαιώνεται, καθόσον είναι εύλογα εφικτό, ότι το πρόσωπο αυτό 
είναι σε θέση να εφαρμόσει και να διατηρήσει τουλάχιστον τα ίδια 
επίπεδα ασφάλειας και υγείας που ισχύουν στην επιχείρηση, στην 
εγκατάσταση, στο υποστατικό, κατά παράβαση του Άρθρου 
13(16)(α, β)(i) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων 
του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

21.  Παράλειψη εργοδότη διασφάλισης της ανάθεσης εργασίας σε άλλο 
εργοδότη ή σε άλλο αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο χωρίς να 
διασφαλίζει, καθόσον είναι εύλογα εφικτό, ότι το πρόσωπο αυτό έχει 
κατάλληλο σύστημα ασφάλειας ή διαχείρισης των κινδύνων, καθώς 
και κατάλληλες και επαρκείς γραπτές εκτιμήσεις κινδύνου, κατά 
παράβαση του Άρθρου 13(16) (α, β)(ii) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

22.  Παράλειψη εργοδότη διασφάλισης της ανάθεσης εργασίας σε άλλο 
εργοδότη ή σε άλλο αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο χωρίς να 
βεβαιώνεται, καθόσον είναι εύλογα εφικτό, ότι το πρόσωπο αυτό έχει 
επαρκείς γνώσεις και πείρα καθώς και τα αναγκαία έγγραφα, άδειες 
ή πιστοποιητικά για τη εκτέλεση της εργασίας, κατά παράβαση του 
Άρθρου 13(16)(α, β)(iii) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

23.  Παράλειψη εργοδότη διαβίβασης σε Επιθεωρητή ή σε οποιαδήποτε 
αρμόδια αρχή, που εκδίδει άδεια λειτουργίας υποστατικού, 
επιχείρησης ή εγκατάστασης, πολεοδομική άδεια ή άδειας 
οικοδομής, κατάλληλα συμπληρωμένου εγκεκριμένου εντύπου στο 
οποίο να βεβαιώνει υπεύθυνα ότι διαθέτει τα πιστοποιητικά ή άλλα 
έγγραφα που προβλέπονται από τους περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασίας Νόμους του 1996 του (Αρ. 2) του 2015, κατά 
παράβαση του Άρθρου 13(17) των Νόμων αυτών όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

24.  Παράλειψη εργοδότη κατάλληλης, επαρκούς και συστηματικής 
οργάνωσης, διεύθυνσης και ελέγχου της επιχείρησης ή των 
δραστηριοτήτων του ώστε να διασφαλίζει την προστασία από 
κινδύνους οποιωνδήποτε προσώπων στην εργασία ή και άλλων 

500 



 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2020  - Ανεπίσημη Ενοποίηση  

 

63 

προσώπων που μπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες 
του, κατά παράβαση των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

25.  Παράλειψη αυτοεργοδοτούμενου προσώπου να διευθύνει την 
επιχείρηση και να διεξάγει τις εργασίες του με τέτοιο τρόπο ώστε να 
διασφαλίζει, καθόσον είναι ευλόγως εφικτό, ότι το ίδιο και άλλα 
πρόσωπα που δυνατό να επηρεαστούν, δεν θα εκτίθενται σε 
κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία τους, κατά παράβαση του 
Άρθρου 14(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων 
του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

26.  Παράλειψη αυτοεργοδοτούμενου προσώπου να παρέχει σε 
πρόσωπα, που είναι δυνατό να επηρεαστούν από τις 
δραστηριότητες του, τέτοιες πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο 
που διεξάγει την επιχείρηση ή την εργασία του, ώστε να διασφαλίζει, 
καθόσον είναι ευλόγως εφικτό, ότι τα πρόσωπα αυτά  δεν θα 
εκτίθενται σε κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία τους, κατά 
παράβαση του Άρθρου 14(2) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

27.  Παράλειψη αυτοεργοδοτούμενου προσώπου να διαβιβάζει στον 
Επιθεωρητή ή σ’ οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, που εκδίδει άδεια 
λειτουργίας υποστατικού, εγκατάστασης ή επιχείρησης, 
πολεοδομική άδεια ή άδεια οικοδομής, κατάλληλα συμπληρωμένο 
εγκεκριμένο έντυπο ότι όποιο να βεβαιώνει υπεύθυνα ότι διαθέτει τα 
πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που προβλέπονται από τους περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου του 1996 έως (Αρ. 2) του 
2015 κατά παράβαση του Άρθρου 14(3) των Νόμων αυτών, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

28.  Παράλειψη εργοδοτούμενου προσώπου, το οποίο εφόσον 
ευρίσκεται στην εργασία, να λαμβάνει εύλογη φροντίδα για την 
ασφάλεια και υγεία του καθώς και των άλλων προσώπων που 
μπορεί να επηρεάζονται από πράξεις ή παραλείψεις του όταν 
βρίσκεται στην εργασία, κατά παράβαση του Άρθρου 15(1)(α) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 
2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

29.  Παράλειψη εργοδοτούμενου προσώπου, το οποίο εφόσον 
ευρίσκεται στην εργασία, να συνεργάζεται με τον εργοδότη στην 
εκτέλεση κάθε καθήκοντος ή υποχρέωσης που επιβάλλεται σ’ αυτόν 
σύμφωνα με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους, 
κατά παράβαση του Άρθρου 15(1)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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30.  Παράλειψη εργοδοτούμενου προσώπου, εσκεμμένης ή 
απερίσκεπτης κακής χρήσης ή αυθαίρετης επέμβασης σε οτιδήποτε 
παρέχεται για την ασφάλεια, υγεία και ευημερία του ίδιου ή άλλων 
προσώπων στην εργασία, κατά παράβαση του Άρθρου 15(1)(γ) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 
2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

31.  Παράλειψη προσώπου που προβαίνει σε εσκεμμένη ή απερίσκεπτη 
κακή χρήση ή αυθαίρετη επέμβαση σε οτιδήποτε παρέχεται για την 
ασφάλεια, υγεία και ευημερία του ίδιου ή άλλων προσώπων στην 
εργασία κατά παράβαση του Άρθρου 15(2) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

32.  Παράλειψη προσώπου το οποίο, έχει οποιουδήποτε βαθμού έλεγχο 
πάνω σε μη οικιακά υποστατικά που διατίθενται ως χώροι εργασίας 
σε μη εργοδοτούμενα του πρόσωπα ή πάνω σε μέσα προσπέλασης 
προς, ή εξόδου από τα υποστατικά αυτά, ή έχει τον έλεγχο πάνω σε 
οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις ή ουσίες που βρίσκονται στα 
υποστατικά αυτά, να παίρνει τέτοια μέτρα ώστε να διασφαλίζει, 
καθόσον τούτο είναι ευλόγως εφικτό, ότι τα υποστατικά, όλα τα μέσα 
προσπέλασης και εξόδου, καθώς και οποιαδήποτε εγκατάσταση ή 
ουσία που βρίσκεται ή, ανάλογα με την περίπτωση, διατίθεται για 
χρήση στα υποστατικά, είναι ασφαλή και χωρίς κινδύνους για την 
υγεία, κατά παράβαση του Άρθρου 16(1) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

33.  Παράλειψη προσώπου που σχεδιάζει, κατασκευάζει, εισάγει, 
προμηθεύει, εκμισθώνει ή εκθέτει οποιαδήποτε εγκατάσταση ή 
οποιοδήποτε αντικείμενο για χρήση στην εργασία για σκοπούς 
κέρδους, να 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, κατά 
παράβαση του Άρθρου 17(1)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

34.  Παράλειψη προσώπου που σχεδιάζει, κατασκευάζει, εισάγει, 
προμηθεύει, εκμισθώνει ή εκθέτει οποιαδήποτε εγκατάσταση ή 
οποιοδήποτε αντικείμενο για χρήση στην εργασία για σκοπούς 
κέρδους, να διεξάγει ή να διευθετεί για τη διεξαγωγή τέτοιων δοκιμών 
ή εξετάσεων που μπορεί να είναι αναγκαίες έτσι ώστε να  
διασφαλίζεται ότι το αντικείμενο ή/και η εγκατάσταση είναι ασφαλή 
και χωρίς κινδύνους για οποιοδήποτε πρόσωπο όταν αυτά 
εγκαθίστανται, ρυθμίζονται, χρησιμοποιούνται, καθαρίζονται ή 
υφίστανται συντήρηση από οποιοδήποτε πρόσωπο, κατά 
παράβαση του Άρθρου 17(1)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 

500 
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Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

35.  Παράλειψη προσώπου που σχεδιάζει, κατασκευάζει, εισάγει, 
προμηθεύει, εκμισθώνει ή εκθέτει οποιαδήποτε εγκατάσταση ή 
οποιοδήποτε αντικείμενο για χρήση στην εργασία για σκοπούς 
κέρδους, να 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 όταν αυτά εγκαθίστανται, ρυθμίζονται, 
χρησιμοποιούνται, καθαρίζονται ή υφίστανται συντήρηση από 
οποιοδήποτε πρόσωπο καθώς και στις περιπτώσεις που το 
αντικείμενο ή η εγκατάσταση αποσυναρμολογούνται, διαλύονται ή 
απορρίπτονται ως άχρηστα κατά παράβαση του Άρθρου 17(1)(γ) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 
(Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

36.  Παράλειψη προσώπου που σχεδιάζει, κατασκευάζει, εισάγει, 
προμηθεύει, εκμισθώνει ή εκθέτει οποιαδήποτε εγκατάσταση ή 
οποιοδήποτε αντικείμενο για χρήση στην εργασία για σκοπούς 
κέρδους, να 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 για να καταστεί  
γνωστό οτιδήποτε δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο, κατά παράβαση του 
Άρθρου 17(1)(δ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

37.  Παράλειψη προσώπου που συναρμολογεί, μετατρέπει, ή εγκαθιστά 
οποιοδήποτε αντικείμενο ή οποιαδήποτε εγκατάσταση 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, κατά παράβαση του Άρθρου 17(2) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

38.  Παράλειψη προσώπου που παράγει, παρασκευάζει, εισάγει ή 
προμηθεύει οποιαδήποτε ουσία να διασφαλίζει ότι η ουσία είναι 
ασφαλής και χωρίς κίνδυνο για την υγεία όταν χρησιμοποιείται, 
υφίσταται χειρισμό ή επεξεργασία, αποθηκεύεται ή μεταφέρεται από 
πρόσωπο στην εργασία, κατά παράβαση του Άρθρου 17(3)(α) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 
2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

 

 

 

500 
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39.  Παράλειψη προσώπου που παράγει, παρασκευάζει, εισάγει ή 
προμηθεύει οποιαδήποτε ουσία να διεξάγει ή να διευθετεί για την 
διεξαγωγή τέτοιων δοκιμών και εξετάσεων που μπορεί να είναι 
αναγκαίες, έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι η ουσία είναι ασφαλής και 
χωρίς κίνδυνο για την υγεία όταν χρησιμοποιείται, υφίσταται 
χειρισμό ή επεξεργασία, αποθηκεύεται ή μεταφέρεται από πρόσωπο 
στην εργασία, κατά παράβαση του Άρθρου 17(3)(β) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) 
του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

40.  Παράλειψη προσώπου που παράγει, παρασκευάζει, εισάγει ή 
προμηθεύει οποιαδήποτε ουσία να παίρνει τέτοια μέτρα ώστε να 
διασφαλίζει ότι έχουν παρασχεθεί επαρκείς πληροφορίες στα 
πρόσωπα στα οποία προμήθευσε τη ουσία σχετικά με 
οποιουσδήποτε κινδύνους που δημιουργούνται λόγω των ιδιοτήτων 
της ουσίας, σχετικά με τα αποτελέσματα δοκιμών που έγιναν για την 
ουσία ή σε σχέση με αυτή, και σχετικά με τις συνθήκες που είναι 
αναγκαίες για να διασφαλίζεται ότι η ουσία είναι ασφαλής και χωρίς 
κινδύνους για την υγεία όταν χρησιμοποιείται, υφίσταται χειρισμό ή 
επεξεργασία, αποθηκεύεται ή μεταφέρεται από πρόσωπο στην 
εργασία καθώς και όταν η ουσία απορρίπτεται στο περιβάλλον, κατά 
παράβαση του Άρθρου 17(3)(γ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

41.  Παράλειψη προσώπου που παράγει, παρασκευάζει, εισάγει ή 
προμηθεύει οποιαδήποτε ουσία να παίρνει τέτοια μέτρα ώστε να 
διασφαλίζει,  καθ’ όσο είναι ευλόγως εφικτό, ότι στα πρόσωπα στα 
οποία προμήθευσε την ουσία παρέχονται όλες οι αναθεωρήσεις των 
πληροφοριών που παρασχέθηκαν σ’ αυτά για να καταστεί γνωστό 
οτιδήποτε δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο, κατά παράβαση του Άρθρου 
17(3)(δ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 
1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

42.  Παράλειψη προσώπου 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, να 
διασφαλίζει ότι η ανέγερση, μετατροπή, ανακαίνιση ή επισκευή 
έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε οι εργασίες που τις αφορούν να 
εκτελεσθούν χωρίς κινδύνους για τα πρόσωπα, κατά παράβαση του 
Άρθρου 17(3Α)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

43.  Παράλειψη προσώπου 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, να 

500 
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διασφαλίζει ότι το υποστατικό ή η εγκατάσταση, πληροί τις διατάξεις 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 
(Αρ. 2) του 2015, στην περίπτωση που αυτό αφορά μη οικιακό 
υποστατικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος 
εργασίας, κατά παράβαση του Άρθρου 17(3Α)(β) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) 
του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

44.  Παράλειψη προσώπου 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, να 
διασφαλίζει ότι το υποστατικό ή η εγκατάσταση, πληροί τις διατάξεις 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 
(Αρ. 2) του 2015, στην περίπτωση που αυτό αφορά και οικιακό 
υποστατικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος 
εργασίας, κατά παράβαση του Άρθρου 17(3Α)(γ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) 
του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

45.  Παράλειψη διατήρησης καθαρού χώρου εργασίας και 
απαλλαγμένου από δυσοσμία που αναδίδεται από οποιοδήποτε 
οχετό, υγειονομικές διευκολύνσεις ή άλλες πηγές οχληρίας, κατά 
παράβαση του Άρθρου 19 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

46.  Παράλειψη διασφάλισης ανυπαρξίας συνωστισμού σε χώρο 
εργασίας, ώστε να μη δημιουργείται κίνδυνος βλάβης της υγείας των 
προσώπων που εκτελούν εργασία λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο 
τον αριθμό των προσώπων που αναμένεται να εργάζονται σ’ αυτόν, 
αλλά επίσης και τον χώρο που καταλαμβάνεται από εγκαταστάσεις, 
έπιπλα, εξοπλισμό, σκεύη και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα 
παρόμοια ή όχι με τα προαναφερθέντα κατά παράβαση του Άρθρου 
20 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 
έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

47.  Παράλειψη λήψης αποτελεσματικής και κατάλληλης πρόνοιας, για 
την εξασφάλιση και διατήρηση επαρκούς αερισμού του χώρου 
εργασίας, με την φυσική ή τεχνητή κυκλοφορία καθαρού αέρα, 
κατάλληλης θερμοκρασίας και κατάλληλης σχετικής υγρασίας, κατά 
παράβαση του Άρθρου 21(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

48.  Παράλειψη λήψης αποτελεσματικής και κατάλληλης πρόνοιας για 
την εξασφάλιση και διατήρηση ικανοποιητικών κλιματικών 
συνθηκών στο χώρο εργασίας κατά παράβαση του Άρθρου 21(2) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 
(Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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49.  Παράλειψη διασφάλισης κατάλληλης λειτουργίας συστημάτων ή 
εγκαταστάσεων, που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση και 
διατήρηση ικανοποιητικών κλιματικών συνθηκών, με τέτοιο τρόπο 
ώστε να μη προκαλούν την διαφυγή μέσα στην ατμόσφαιρα του 
χώρου εργασίας οποιωνδήποτε ουσιών ή μικροοργανισμών τέτοιας 
φύσης ή συγκέντρωσης που πιθανό να καθίστανται βλαβερές ή 
ενοχλητικές για τα πρόσωπα στην εργασία, κατά παράβαση του 
Άρθρου 21(2) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων 
του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

50.  Παράλειψη λήψης αποτελεσματικής πρόνοιας για την εξασφάλιση 
και διατήρηση για την εξασφάλιση και διατήρηση επαρκούς και 
κατάλληλου φωτισμού, είτε φυσικού είτε τεχνητού, σε κάθε τμήμα 
του χώρου εργασίας όπου πρόσωπα εργάζονται ή διέρχονται, ή σε 
οποιοδήποτε χώρο υγειονομικών διευκολύνσεων, διευκολύνσεων 
καθαρισμού, φύλαξης ενδυμάτων, αποδυτηρίων ή λήψεως 
γευμάτων, κατά παράβαση του Άρθρου 22 των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

51.  Παράλειψη κατασκευής των δαπέδων δωματίων, μέσα στα οποία 
εκτελείται εργασία και των χώρων διακίνησης από μη υδροπερατά 
υλικά, τοποθετημένα με κατάλληλο τρόπο, κατά παράβαση του 
Άρθρου 23(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων 
του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

52.  Παράλειψη παροχής και συντήρησης αποτελεσματικών μέσων 
αποχέτευσης για την αφαίρεση τέτοιας ποσότητας υγρού της οποίας 
την συσσώρευση στο δάπεδο μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε 
διεργασία διεξάγεται, κατά παράβαση του Άρθρου 23(2) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) 
του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

53.  Παράλειψη παροχής επαρκών και κατάλληλων υγειονομικών 
διευκολύνσεων, κατά παράβαση του Άρθρου 24(1) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) 
του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

54.  Παράλειψη συντήρησης των υγειονομικών διευκολύνσεων και 
διατήρησης τους σε καθαρή κατάσταση κατά παράβαση του Άρθρου 
24(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 
έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

55.  Παράλειψη παροχής και συντήρησης επαρκών και κατάλληλων  
διευκολύνσεων για έκπλυση και καθαρισμό για χρήση από τα 
πρόσωπα στην εργασία, ανάλογα με τη φύση των εργασιών τους οι 
οποίες να είναι εύκολα προσιτές και να διατηρούνται καθαρές και σε 
καλή κατάσταση, κατά παράβαση του Άρθρου 24(2) των περί 

500 
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Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) 
του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

56.  Παράλειψη παροχής καθαρού και κατάλληλου για πόση νερού σε 
κατάλληλα σημεία, ευκόλως προσιτά σε όλα τα πρόσωπα στην 
εργασία, κατά παράβαση του Άρθρου 25 των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

57.  Παράλειψη παροχής και συντήρησης επαρκούς και κατάλληλου 
χώρου για φύλαξη των ενδυμάτων των προσώπων στην εργασία, 
κατά παράβαση του Άρθρου 26 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

58.  Παράλειψη διάθεσης κατάλληλων αποδυτήριων επαρκών 
διαστάσεων, τα οποία να είναι εφοδιασμένα με καθίσματα, σε  
περίπτωση που τα πρόσωπα στην εργασία πρέπει να φορούν ειδικά 
ενδύματα εργασίας, κατά παράβαση του Άρθρου 26 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) 
του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

59.  Παράλειψη παροχής και συντήρησης κατάλληλων καθισμάτων για 
χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο στην εργασία έχει κατά τη 
διάρκεια της απασχόλησής του εύλογη δυνατότητα να κάθεται χωρίς 
να επηρεάζεται δυσμενώς η εργασία του, κατά παράβαση του 
Άρθρου 27 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 
1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

60.  Παράλειψη παροχής τέτοιου εξοπλισμού και διευκολύνσεων και 
άλλων μέσων επαρκών και κατάλληλων αναλόγως των 
περιστάσεων, ώστε να υπάρχει δυνατότητα παροχής πρώτων 
βοηθειών στα εργοδοτούμενα πρόσωπα αν τραυματιστούν ή 
ασθενήσουν στην εργασία, κατά παράβαση του Άρθρου 28(1) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 
2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

61.  Παράλειψη παροχής κατάλληλου χώρου ανάπαυσης, ξεχωριστά 
από το χώρο εργασίας, όπου ο αριθμός των προσώπων ή η φύση 
της εργασίας το επιβάλλουν κατά παράβαση του Άρθρου 29 των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 
2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

62.  Παράλειψη διαρρύθμισης των χώρων εργασίας, έτσι ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες των μειονεκτούντων 
προσώπων στην εργασία, και η διαρρύθμιση αυτή να περιλαμβάνει 
τις θύρες, τους διαδρόμους, τα κλιμακοστάσια, τις υγειονομικές 
διευκολύνσεις, τις διευκολύνσεις καθαρισμού και τις θέσεις εργασίας 
που χρησιμοποιούνται ή καταλαμβάνονται απευθείας από αυτά τα 

500 
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πρόσωπα, κατά παράβαση του Άρθρου 30 των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

63.  Παράλειψη διάθεσης επαρκών μέσων διαφυγής σε περίπτωση 
κινδύνου, όπως αυτά εύλογα θα απαιτούντο υπό τις περιστάσεις 
που υφίστανται, σε υποστατικό που χρησιμοποιείται ως χώρος 
εργασίας, κατά παράβαση του Άρθρου 31(1) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

64.  Παράλειψη ύπαρξης σε υποστατικό μέσων διαφυγής τα οποία σε 
περίπτωση κινδύνου να οδηγούν γρήγορα σε ασφαλή χώρο, χωρίς 
τα διαφεύγοντα πρόσωπα να εκτίθενται σε κίνδυνο, κατά παράβαση 
του Άρθρου 31(2) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

65.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι θύρες που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν ως μέσα διαφυγής από το υποστατικό σε 
περίπτωση κινδύνου να κατασκευάζονται ώστε να ανοίγουν προς τα 
έξω και να συντηρούνται κατάλληλα, κατά παράβαση του Άρθρου 
31(3) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 
έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

66.  Παράλειψη λήψης αποτελεσματικών μέτρων ώστε να διασφαλίζεται 
ότι όλα τα πρόσωπα στην εργασία είναι ενήμερα για τα μέσα 
διαφυγής και για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε 
περίπτωση κινδύνου, κατά παράβαση του Άρθρου 31(4) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) 
του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

67.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οποιαδήποτε θύρα που προορίζεται 
ως μέσο διαφυγής, από το υποστατικό ή από οποιοδήποτε 
περιφραγμένο χώρο στον οποίο είναι εγκατεστημένο το υποστατικό, 
να μην είναι κλειδωμένη ή στερεωμένη με τρόπο που δεν θα είναι 
εύκολο και άμεσο το άνοιγμα της από την εσωτερική πλευρά, 
καθόσον χρόνο οποιοδήποτε πρόσωπο στην εργασία ή κατά τη 
διάρκεια λήψης γευμάτων βρίσκεται μέσα στο υποστατικό, κατά 
παράβαση του Άρθρου 31(5) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

68.  Παράλειψη συνεχούς σηματοδοτημένης με πινακίδα κάθε θύρας, 
οδού ή άλλης εξόδου που προορίζεται ως μέσο διαφυγής σε 
περίπτωση κινδύνου, ή παρέχει πρόσβαση στα μέσα διαφυγής, η 
οποία να είναι εμφανής και ευδιάκριτη και να φέρει γράμματα 
επαρκούς μεγέθους και κατάλληλου χρώματος μέσα σε κατάλληλο 
φόντο σε γλώσσα κατανοητή από τα πρόσωπα στην εργασία, κατά 
παράβαση του Άρθρου 31(6) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 

500 
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Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.   

69.  Παράλειψη εφοδιασμού, των οδών και εξόδων κινδύνου που 
χρειάζονται φωτισμό, με εφεδρικό φωτισμό επαρκούς έντασης για 
την περίπτωση που θα υπάρξει διακοπή του συνήθους φωτισμού, 
κατά παράβαση του Άρθρου 31(7) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.   

500 

70.  Παράλειψη διαρρύθμισης του περιεχομένου κάθε δωματίου ή 
οποιουδήποτε άλλου χώρου υποστατικού, ή τοποθετημένου με 
τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση κινδύνου να παρέχεται ελεύθερη 
οδός διαφυγής σε κάθε πρόσωπο στην εργασία που βρίσκεται στο 
δωμάτιο ή άλλο χώρο του υποστατικού, κατά παράβαση του Άρθρου 
31(8) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 
έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.   

500 

71.  Παράλειψη τοποθέτησης πυρίμαχων ή πυράντοχων αποθηκών σε 
τέτοια θέση ώστε, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς σ’ αυτές, να 
μην θέτουν σε κίνδυνο τα μέσα διαφυγής από το υποστατικό ή την 
εγκατάσταση ή οποιοδήποτε μέρος τους, κατά παράβαση του 
Άρθρου 31(9) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων 
του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται.   

500 

72.  Παράλειψη εφοδιασμού του χώρου εργασίας με επαρκή και 
κατάλληλο εξοπλισμό κατάσβεσης της πυρκαγιάς, ανάλογα με τις 
διαστάσεις και τη χρήση των υποστατικών, ή των εγκαταστάσεων, 
του εξοπλισμού που περιέχουν, τα φυσικά και χημικά 
χαρακτηριστικά των ουσιών που βρίσκονται σ’ αυτά καθώς και το 
μέγιστο αριθμό προσώπων που μπορεί να βρίσκονται στα 
υποστατικά ή τις εγκαταστάσεις κατά παράβαση του Άρθρου 32(1) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 
(Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.   

500 

73.  Παράλειψη εφοδιασμού του χώρου εργασίας, εκεί όπου απαιτείται 
με συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού, κατά παράβαση του 
Άρθρου 32(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων 
του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται.   

500 

74.  Παράλειψη συντήρησης και δοκιμής σε κατάλληλα χρονικά 
διαστήματα από αρμόδιο πρόσωπο του εξοπλισμού κατάσβεσης 
της  πυρκαγιάς καθώς και των συστημάτων πυρανίχνευσης και 
συναγερμού ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα τους 
κατά τη χρήση τους, κατά παράβαση του Άρθρου 32(1) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) 
του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.   

500 
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75.  Παράλειψη τοποθέτησης του μη αυτόματου εξοπλισμού κατάσβεσης 
της πυρκαγιάς (π.χ. φορητοί πυροσβεστήρες), σε τέτοια θέση, ώστε 
να είναι ευπρόσιτος και εύχρηστος κατά παράβαση του Άρθρου 
32(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 
έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 

76.   Παράλειψη τοποθέτησης σήμανσης, στα σημεία όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εξοπλισμός κατάσβεσης πυρκαγιάς ή 
ενεργοποίησης του συστήματος συναγερμού, κατάλληλης πινακίδας 
ή άλλης εμφανούς και ευκρινούς σήμανσης κατά παράβαση του 
Άρθρου 32(2) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων 
του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται.   

500 

77.  Παράλειψη εκπαίδευσης επαρκούς αριθμού προσώπων στην 
εργασία για την σωστή χρήση του εξοπλισμού κατάσβεσης 
πυρκαγιάς, κατά παράβαση του Άρθρου 32(3) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.   

500 

78.  Παράλειψη φύλαξης όλων των αποθεμάτων εξαιρετικά εύφλεκτων, 
πολύ εύφλεκτων, εύφλεκτων ή οξειδωτικών ουσιών, μέσα σε 
πυρίμαχες ή πυράντοχες αποθήκες είτε σε ασφαλή μέρη εκτός 
οποιουδήποτε υποστατικού ή εγκατάστασης όπου υπάρχουν 
πρόσωπα, κατά παράβαση του Άρθρου 32(4) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 

79.  Παράλειψη πυρίμαχης ή πυράντοχης κατασκευής όλων των 
κτηρίων, δαπέδων, σκαλιών, σκαλών, περασμάτων και διάδρομων 
σε υποστατικά ή εγκαταστάσεις όπου χρησιμοποιούνται, 
αποθηκεύονται ή παράγονται ή αναδίδονται εξαιρετικά εύφλεκτες, 
πολύ εύφλεκτες, εύφλεκτες ή οξειδωτικές ουσίες, ή παράγεται ή 
αναδίδεται σκόνη, με τέτοια χαρακτηριστικά και σε τέτοια 
συγκέντρωση που πιθανόν να προκαλεί έκρηξη ή ανάφλεξη, κατά 
παράβαση του Άρθρου 32(5) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.   

500 

80.  Παράλειψη λήψης όλων των μέτρων σε οποιαδήποτε διεργασία, 
στην οποία μπορεί να διαφεύγει σκόνη, ατμός ή αέριο, με τέτοια 
χαρακτηριστικά και σε τέτοια έκταση που να είναι πιθανό να 
προκληθεί έκρηξη λόγω ανάφλεξης, για παρεμπόδιση τέτοιας 
έκρηξης με τον εγκλεισμό της εγκατάστασης που χρησιμοποιείται 
στη διεργασία και με την αφαίρεση της σκόνης, του ατμού ή του 
αερίου ή παρεμπόδιση της συσσώρευσης οποιασδήποτε σκόνης, 
ατμού, ή αερίου που μπορεί να διαφύγει παρά τον εγκλεισμό και με 
την εξάλειψη ή τον αποτελεσματικό εγκλεισμό πιθανών πηγών 
ανάφλεξης κατά παράβαση του Άρθρου 33(2) των περί Ασφάλειας 

500 
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και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.   

81.  Παράλειψη λήψης επαρκών μέτρων ώστε να μη δημιουργείται 
κίνδυνος για τα πρόσωπα στην εργασία σε περίπτωση που 
οποιοδήποτε μέρος εγκατάστασης περιέχει οποιοδήποτε αέριο ή 
ατμό που είναι εκρηκτικό, εξαιρετικά εύφλεκτο ή πολύ εύφλεκτο, και 
βρίσκεται υπό πίεση μεγαλύτερη της ατμοσφαιρικής για να 
αποτρέπεται το άνοιγμα του κατά παράβαση του Άρθρου 33(1) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 
2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.   

500 

82.  Παράλειψη διατήρησης επαρκούς, καθαρού και χωρίς εμπόδια 
χώρου γύρω από κάθε μηχάνημα όταν τούτο βρίσκεται σε λειτουργία 
ή όταν εκτελείται πάνω σ’ αυτό ή γύρω από αυτό οποιαδήποτε 
εργασία ώστε η εργασία να εκτελείται χωρίς κίνδυνο, κατά 
παράβαση του Άρθρου 34(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.   

500 

83.  Παράλειψη παροχής μέσων, για την προστασία των προσώπων 
στην εργασία έναντι πτώσεως από ύψος πέραν των δύο μέτρων, με 
την τοποθέτηση περίφραξης ή με άλλο κατάλληλο τρόπο, εφόσον η 
περίφραξη δεν είναι πρακτικώς εφικτή, κατά παράβαση του Άρθρου 
34(2) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 
έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.   

500 

84.  Παράλειψη παροχής ανθεκτικής κατασκευής κτηρίων, δαπέδων 
σκαλιών, σκαλών, περασμάτων και διαδρόμων, από υλικά τα οποία 
δεν αναδίδουν επικίνδυνες αναθυμιάσεις και κατάλληλης 
συντήρησης τους, κατά παράβαση του Άρθρου 34(3) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) 
του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.   

500 

85.  Παράλειψη διατήρησης των δαπέδων, σκαλιών, σκάλων, 
περασμάτων και διάδρομών ελεύθερων από οποιεσδήποτε ουσίες 
ή υλικά που τα καθιστούν ολισθηρά, κατά παράβαση του Άρθρου 
34(3) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 
έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

86.  Παράλειψη ύπαρξης ενός τουλάχιστο χειρολισθήρα σε κάθε 
εσωτερική ή εξωτερική σκάλα κτιρίου, καθώς και κατάλληλης 
συντήρησης του, κατά παράβαση του Άρθρου 34(5) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) 
του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.   

500 

87.  Παράλειψη περίφραξης οποιασδήποτε ανοικτής πλευράς σκάλας με 
την τοποθέτηση και συντήρηση στερεού και κατάλληλου 
κιγκλιδώματος επαρκούς ύψους ή με άλλα αποτελεσματικά μέσα, 
κατά παράβαση του Άρθρου 34(6) των περί Ασφάλειας και Υγείας 

500 
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στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.   

88.  Παράλειψη κάλυψης ή περίφραξης των ανοιγμάτων στα δάπεδα 
αποτελεσματικά για την παρεμπόδιση πτώσεως προσώπων κατά 
παράβαση κατά παράβαση του Άρθρου 34(7) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 

89.  Παράλειψη λήψης αποτελεσματικών μέτρων για παρεμπόδιση της 
έκθεσης προσώπων στην εργασία σε επιβλαβείς για την υγεία 
ουσίες, και όπου η έκθεση αυτή δεν μπορεί να αποφευχθεί 
παράλειψη λήψης κατάλληλων μέτρων για επαρκή έλεγχο της,  κατά 
παράβαση του Άρθρου 36 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

90.  Παράλειψη παρεμπόδισης χρήσης στην εργασία επιβλαβούς ουσίας 
όταν το δοχείο που την περιέχει δεν φέρει την κατάλληλη σήμανση 
και δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα ασφαλούς χρήσης κατά 
παράβαση του Άρθρου (36)(6) και (36)(7) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

91.  Παράλειψη λήψης αποτελεσματικών μέτρων για την παρεμπόδιση 
της έκθεσης προσώπων στην εργασία σε θόρυβο και όπου αυτό δεν 
είναι ευλόγως εφικτό για επαρκή έλεγχο της έκθεσης αυτής, κατά 
παράβαση του Άρθρου 37 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

92.  Παρεμπόδιση Επιθεωρητή ή Αρχιεπιθεωρητή στην εκτέλεση των 
εξουσιών του για την εφαρμογή των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 κατά παράβαση του 
Άρθρου 44 των Νόμων αυτών. 

500 

93.  Παράλειψη εκπλήρωσης υποχρέωσης που επιβλήθηκε με 
Ειδοποίηση Βελτίωσης, για επανόρθωση παράβασης ή ανάλογα με 
την περίπτωση των συνθηκών που την προκαλούν μέσα σε 
καθορισμένη στην Ειδοποίηση Βελτίωσης χρονική περίοδο κατά 
παράβαση του Άρθρου 45 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

94.  Παράλειψη συμμόρφωσης σε απαγόρευση που επιβλήθηκε με 
Ειδοποίηση Απαγόρευσης, κατά παράβαση του Άρθρου 46 των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 
2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 
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95.  Παράλειψη προσώπου, που παρέχει προγράμματα εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και εκδίδει 
πιστοποιητικά παρακολούθησης, να καθορίζει με σαφήνεια στα 
πιστοποιητικά 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 κατά παράβαση του 
Άρθρου 55(Δ)(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται.   

500 

96.  Παράλειψη προσώπου, που παρέχει προγράμματα εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και εκδίδει 
πιστοποιητικά παρακολούθησης να διεξάγει τις δραστηριότητες 
εκπαίδευσης ή και κατάρτισης στις συγκεκριμένες ενότητες 
ασφάλειας και υγείας μόνο αν διαθέτει επαρκείς και κατάλληλες 
γνώσεις και εμπειρία στα θέματα αυτά κατά παράβαση του Άρθρου 
55Δ(2) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 
1996 έως (Αρ. 2) του 2015 όπως αυτή τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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II Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας  

στην Εργασία Κανονισμών του 2002 

1.  Παράλειψη διάθεσης γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά 
την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των 
εργοδοτουμένων και άλλων προσώπων, με βάση την οποία να 
καθορίζονται τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνονται και τα υλικά ή ο εξοπλισμός προστασίας 
που πρέπει να χρησιμοποιείται, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 4(1) και 4(2) των περί Διαχείρισης Θεμάτων 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

2.  Παράλειψη εργοδότη που εργοδοτεί πέντε ή περισσότερα άτομα 
να καταχωρεί σε ειδικό αρχείο ασφάλειας και υγείας στοιχεία και 
έγγραφα που περιλαμβάνουν τη γραπτή εκτίμηση των κινδύνων 
και τα στοιχεία του προσώπου που διεξήγαγε την γραπτή 
εκτίμηση των κινδύνων, τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα 
που καθορίστηκαν από την εκτίμηση και τα στοιχεία των 
εργοδοτουμένων που εκτίθενται σε κίνδυνο, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 4(3) των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

3.  Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή 
συστήματος διαχείρισης των κινδύνων προβαίνοντας σε τέτοιες 
διευθετήσεις, κατάλληλες για τη φύση των δραστηριοτήτων για 
τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση και τον 
έλεγχο των κινδύνων καθώς και την παρακολούθηση και 
αναθεώρηση προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που 
καθορίστηκαν από τη γραπτή εκτίμηση των κινδύνων κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(1) των περί Διαχείρισης Θεμάτων 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

4.  Παράλειψη ορισμού ενός ή περισσότερων εργοδοτουμένων για 
να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και 
πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων του υποστατικού (της 
εγκατάστασης, της επιχείρησης) και για σκοπούς παροχής 
συμβουλευτικής βοήθειας προς τον εργοδότη για τη λήψη των 
προληπτικών και προστατευτικών μέτρων, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 6(1)(α) των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

5.  Παράλειψη διάθεσης κατάλληλου χρόνου στους 
εργοδοτούμενους, που έχουν οριστεί για να ασχολούνται με τις 
δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών 
κινδύνων του υποστατικού (της εγκατάστασης, της επιχείρησης), 
ώστε αυτοί να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, κατά 

500 
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παράβαση του Κανονισμού 6(2)(β) των περί Διαχείρισης 
Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 
2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

6.  Παράλειψη διασφάλισης ότι οι εργοδοτούμενοι που έχουν 
ορισθεί για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας 
και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων του υποστατικού 
(της εγκατάστασης, της επιχείρησης), έχουν τις αναγκαίες 
ικανότητες, διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα και είναι επαρκείς σε 
αριθμό ώστε να μπορούν να αναλάβουν τις δραστηριότητες 
αυτές, κατά παράβαση του Κανονισμού 6(3) των περί 
Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

7.  Παράλειψη καταχώρησης στο ειδικό αρχείο ασφάλειας και 
υγείας, των ονομάτων των προσώπων που ορίστηκαν για την 
εκτέλεση καθηκόντων και δραστηριοτήτων προστασίας και 
πρόληψης καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών που 
πιστοποιούν την κατάρτιση, την πείρα, τις γνώσεις ή τις 
ικανότητες των προσώπων αυτών, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 6(4)(β) των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

8.  Παράλειψη εργοδότη να απευθύνεται σε κατάλληλες υπηρεσίες 
ή κατάλληλα πρόσωπα εκτός της επιχείρησης ή/και 
εγκατάστασης του, εφόσον οι διαθέσιμες δυνατότητες μέσα στο 
υποστατικό, στην επιχείρηση ή/και στην εγκατάσταση δεν είναι 
επαρκείς για την οργάνωση των δραστηριοτήτων προστασίας 
και πρόληψης, κατά παράβαση του Κανονισμού 6(6) των περί 
Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

9.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων όσον αφορά στις 
πρώτες βοήθειες, στην πυρασφάλεια και στην εκκένωση των 
χώρων από τους εργοδοτουμένους, τα οποία να είναι 
προσαρμοσμένα στο μέγεθος και στη φύση των δραστηριοτήτων 
του υποστατικού, της επιχείρησης ή/και της εγκατάστασης 
λαμβάνοντας υπόψη τα άλλα πρόσωπα που είναι παρόντα κατά 
παράβαση του Κανονισμού 7(1)(α) των περί Διαχείρισης 
Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 
2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

10.  Παράλειψη οργάνωσης των αναγκαίων επαφών με εξωτερικές 
υπηρεσίες, ιδίως όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, την 
επείγουσα ιατρική περίθαλψη, τη διάσωση και την πυρασφάλεια, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 7(1)(β) των περί Διαχείρισης 

500 
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Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 
2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

11.  Παράλειψη ορισμού των εργοδοτουμένων που θα είναι 
υπεύθυνοι για τη εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις 
πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των 
χώρων από τους εργοδοτούμενους ή από άλλα πρόσωπα που 
βρίσκονται στα υποστατικά, κατά παράβαση του Κανονισμού 
7(2)(α) των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

12.  Παράλειψη παροχής κατάλληλης κατάρτισης στους 
εργοδοτούμενους που είναι υπεύθυνοι για τη εφαρμογή των 
μέτρων που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και 
την εκκένωση των χώρων και διασφάλισης της αριθμητικής τους 
επάρκειας, κατά παράβαση του Κανονισμού 7(2)(β) των περί 
Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

13.  Παράλειψη διάθεσης στους εργοδοτούμενους, του κατάλληλου 
εξοπλισμού, για τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την 
εκκένωση των χώρων, ανάλογα με το μέγεθος ή/και τους 
ειδικούς κινδύνους της επιχείρησης ή/και εγκατάστασης, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 7(2)(β) των περί Διαχείρισης 
Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 
2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

14.  Παράλειψη καταχώρησης στο ειδικό αρχείο ασφάλειας και 
υγείας, των ονομάτων των προσώπων που ορίστηκαν 
υπεύθυνοι για τη εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις 
πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των 
χώρων καθώς και των στοιχείων που πιστοποιούν την κατάρτισή 
τους και την καταλληλόλητα του εξοπλισμού που θα  
χρησιμοποιούν, κατά παράβαση του Κανονισμού 7(2)(β) των 
περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

15.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε να έχουν πρόσβαση στις ζώνες 
σοβαρού και ειδικού κινδύνου μόνον οι εργοδοτούμενοι που 
έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες, είναι κάτω από κατάλληλη 
καθοδήγηση και διαθέτουν επαρκή υπό τις περιστάσεις μέσα για 
την προστασία της ασφάλειας και υγείας τους, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 7(6) των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

16.  Παράλειψη λήψης κατάλληλων μέτρων προκειμένου οι 
εργοδοτούμενοι ή/και οι εκπρόσωποι τους στο υποστατικό, στην 

500 
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επιχείρηση ή/και στην εγκατάσταση να λαμβάνουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες κατά τρόπο που να είναι κατανοητές 
όσον αφορά τους κίνδυνους για την ασφάλεια και υγεία που 
προκύπτουν στην εργασία, τα μέτρα που λαμβάνονται, τις 
διαδικασίες και ονόματα προσώπων που ορίστηκαν υπεύθυνα 
για την εκκένωση των χώρων εργασίας, τον σοβαρό και άμεσο 
κίνδυνο, τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια καθώς και για 
τις νομοθεσίες για ασφάλεια και υγεία που ισχύουν για τις 
δραστηριότητες που διεξάγονται και τον τρόπο εφαρμογής τους 
στο υποστατικό, την εγκατάσταση ή/και την επιχείρηση, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 8(1) των περί Διαχείρισης Θεμάτων 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

17.  Παράλειψη λήψης κατάλληλων μέτρων για την παροχή 
πρόσβασης στην εκτίμηση των κινδύνων, στο σύστημα 
ασφάλειας ή διαχείρισης των κινδύνων, στον κατάλογο 
ατυχημάτων και στο ειδικό μητρώο εκθέσεων καθώς και σε 
πληροφορίες που προκύπτουν ή προέρχονται από τις 
δραστηριότητες ή την εφαρμογή μέτρων προστασίας και 
πρόληψης των εργοδοτουμένων που εκτελούν ειδικά καθήκοντα 
στον τομέα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας για τη 
διεκπεραίωση των καθηκόντων τους, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 8(3) των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

18.  Παράλειψη τήρησης καταλόγου των εργατικών ατυχημάτων που 
είχαν ως συνέπεια για εργοδοτούμενους ανικανότητα εργασίας 
μεγαλύτερη των τριών συνεχών ημερών στον οποίο να 
σημειώνεται ο συνολικός αριθμός ημερών που απώλεσε κάθε 
τραυματισμένος εργοδοτούμενος κατά παράβαση του 
Κανονισμού 10(1) των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

19.  Παράλειψη τήρησης ειδικού μητρώου εκθέσεων, όλων των 
θανατηφόρων ή σοβαρών περιστατικών εργατικών ατυχημάτων 
και επικίνδυνων συμβάντων που συνέβηκαν στο υποστατικό, 
στην επιχείρηση ή/και εγκατάσταση, στις οποίες να 
περιγράφονται τα αίτια του περιστατικού, η ημερομηνία που 
συνέβηκε, τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν σε αυτό καθώς και τα 
μέτρα που λήφθηκαν για μελλοντική αποφυγή παρόμοιου 
περιστατικού, κατά παράβαση του Κανονισμού 10(2) των περί 
Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

20.  Παράλειψη φύλαξης του μητρώου εκθέσεων και του καταλόγου 
εργατικών ατυχημάτων στο ειδικό αρχείο ασφάλειας, κατά 

500 



 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2020  - Ανεπίσημη Ενοποίηση  

 

80 

παράβαση του Κανονισμού 10(3) των περί Διαχείρισης Θεμάτων 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

21.  Παράλειψη διάθεσης στον Επιθεωρητή του μητρώου εκθέσεων 
και του καταλόγου εργατικών ατυχημάτων καθώς και όλων των 
στοιχείων και εγγράφων που τηρούνται σε αυτά, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 10(3) των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

22.  Παράλειψη διάθεσης επαρκούς απαλλαγής από την εργασία 
χωρίς μισθολογική απώλεια, στους εκπροσώπους των 
εργοδοτουμένων που εκτελούν ειδικά καθήκοντα στον τομέα της 
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας, προκειμένου να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11(5) των περί Διαχείρισης 
Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 
2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

23.  Παράλειψη παροχής σε κάθε εργοδούμενο κατάλληλης και 
επαρκούς εκπαίδευσης στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας, 
ιδίως υπό μορφή πληροφοριών και οδηγιών που αφορούν ειδικά 
τη θέση εργασίας ή τα καθήκοντα τους επ’ ευκαιρία της 
πρόσληψης ή τυχόν μετάθεσης ή αλλαγής των καθηκόντων του, 
της εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισμού εργασίας, της εισαγωγής 
νέας τεχνολογίας και της εισαγωγής νέων ή αλλαγής 
υφιστάμενων μεθόδων εργασίας στους χώρους εργασίας, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 12(1) των περί Διαχείρισης Θεμάτων 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

24.  Παράλειψη παροχής κατάλληλης εκπαίδευσης στους 
εκπροσώπους των εργοδοτουμένων που εκτελούν ειδικά 
καθήκοντα στον τομέα της προστασίας της ασφάλειας και της 
υγείας, κατά παράβαση του Κανονισμού 12(4) των περί 
Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

25.  Παράλειψη παροχής στους εργοδοτούμενους κατάλληλης 
επίβλεψης της υγείας τους, όσον αφορά την ασφάλεια και την 
υγεία τους στην εργασία, σε συνάρτηση με τους κινδύνους οι 
οποίοι καθορίστηκαν στην γραπτή εκτίμησης των υφιστάμενων 
κατά την εργασία κινδύνων που δημιουργούνται από τις 
διεργασίες και άλλες δραστηριότητες του υποστατικού, της 
επιχείρησης ή/και της εγκατάστασης, κατά παράβαση των 
Κανονισμών (4) και 12(4) των περί Διαχείρισης Θεμάτων 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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ΙΙΙ Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας Κανονισμοί του 2002 και 2004 

1.  Παράλειψη φροντίδας για την τεχνική συντήρηση των χώρων 
εργασίας και των εγκαταστάσεων και συστημάτων και την 
αποκατάσταση το συντομότερο δυνατόν των ελαττωμάτων για 
τη διαφύλαξη της ασφάλειας και υγείας, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 7(β) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004. Όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

2.  Παράλειψη φροντίδας για την τακτική συντήρηση και τον έλεγχο 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων και συστημάτων ασφαλείας, 
που προορίζονται για την πρόληψη ή εξάλειψη των κινδύνων, 
ώστε να διαφυλαχθεί η ασφάλειας και υγεία των 
εργοδοτουμένων και άλλων προσώπων, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 7(δ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

3.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε τα κτήρια που στεγάζουν 
χώρους εργασίας να έχουν δομή και στερεότητα ανάλογα με το 
είδος της χρήσης τους, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 
7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 2) ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 2 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

4.  Παράλειψη σχεδιασμού και κατασκευής της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης ώστε να μην δημιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς ή 
έκρηξης κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα 
Ι, Παράγραφος 3(1) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 3(1) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

5.  Παράλειψη σχεδιασμού και κατασκευής της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης ώστε τα πρόσωπα να είναι επαρκώς 
προστατευμένα έναντι των κινδύνων ατυχήματος που μπορεί να 
προκύψουν από την άμεση ή έμμεση επαφή με τον ηλεκτρισμό 
κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 3(1) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 3(1) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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6.  Παράλειψη εγκατάστασης αυτόματου διακόπτη διαρροής 
(Residual Current Device, RCD) ψηλής ευαισθησίας, 
τουλάχιστον 30mA ή και μικρότερης για προστασία των 
ηλεκτρικών κυκλωμάτων που τροφοδοτούν ρευματοδότες, 
φορητές ή κινητές συσκευές ή εξοπλισμό εργασίας, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 3(3) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 3(3) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

7.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι οδοί και έξοδοι κινδύνου να 
διατηρούνται ελεύθερες κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 
και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 4(1) ή των Κανονισμών 5 και 
7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 4(1) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

8.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι οδοί και έξοδοι κινδύνου να 
οδηγούν από το συντομότερο δυνατό δρόμο στο ύπαιθρο ή σε 
ασφαλή περιοχή, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 4(1) ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 4(1) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

9.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε σε περίπτωση κινδύνου, όλες οι 
θέσεις εργασίας να εκκενώνονται από τα πρόσωπα στην 
εργασία γρήγορα και με συνθήκες πλήρους ασφάλειας, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 4(2) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 4(2) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

10.  Παράλειψη κατασκευής της αποθήκης με εύφλεκτα υλικά σε 
κατάλληλη θέση ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς, να μην θέτει σε 
κίνδυνο τις οδούς ή τις εξόδους κινδύνου από τους χώρους 
εργασίας, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 4(3)ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 4(3) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

11.  Παράλειψη παροχής επαρκών και κατάλληλων μέσων διαφυγής, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 4(4) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 

500 
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Παράγραφος 4(4) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

12.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι θύρες κινδύνου να ανοίγουν 
προς τα έξω και να συντηρούνται κατάλληλα, κατά παράβαση 
των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 4(5) ή 
των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 4(5) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

13.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι θύρες κινδύνου να μην είναι 
κλειστές ή στερεωμένες με τέτοιο τρόπο που να εμποδίζουν 
πρόσωπο που θα χρειαστεί να τις χρησιμοποιήσει σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης, να τις ανοίξει εύκολα και αμέσως από την 
εσωτερική πλευρά, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 4(6) ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 4(6) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

14.  Παράλειψη τοποθέτησης της απαιτούμενης σήμανσης 
ασφάλειας και υγείας σε κατάλληλα σημεία, η οποία να είναι και 
διαρκής, ώστε να επισημαίνονται οι έξοδοι κινδύνου κατά 
παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 4(8) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 4(8) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

15.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι θύρες κινδύνου να μην 
κλειδώνονται ή/και οι οδοί και οι έξοδοι κινδύνου να μην 
φράσσονται από αντικείμενα ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ανεμπόδιστα ανά πάσα στιγμή, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 4(9) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 4(9) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

16.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι διάδρομοι κυκλοφορίας και οι 
θύρες πρόσβασης σε αυτούς να μην φράσσονται από 
αντικείμενα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεμπόδιστα 
ανά πάσα στιγμή κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 4(9) ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 4(9) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 

500 
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Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

17.  Παράλειψη εφοδιασμού του χώρου εργασίας με κατάλληλο και 
επαρκή εξοπλισμό κατάσβεσης της πυρκαγιάς κατά παράβαση 
των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 5(1) ή 
των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 5(1) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

18.  Παράλειψη εφοδιασμού του χώρου εργασίας (εφόσον 
χρειάζεται) με πυρανιχνευτές και συστήματα συναγερμού κατά 
παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 5(1) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 5(1) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

19.  Παράλειψη τοποθέτησης του μη αυτόματου εξοπλισμού 
κατάσβεσης της πυρκαγιάς (π.χ. φορητοί πυροσβεστήρες), σε 
τέτοια θέση, ώστε να είναι ευπρόσιτος και εύχρηστος κατά 
παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 5(2) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 5(2) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

20.  Παράλειψη τοποθέτησης της απαιτούμενης σήμανσης 
ασφάλειας και υγείας σε κατάλληλα σημεία, η οποία να είναι  και 
διαρκής, ώστε να επισημαίνεται ο μη αυτόματος εξοπλισμός 
κατάσβεσης της πυρκαγιάς (π.χ. φορητοί πυροσβεστήρες)  κατά 
παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 5(2) ή των Κανονισμών 5  και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 5(2) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

21.  Παράλειψη συντήρησης και δοκιμής του εξοπλισμού 
κατάσβεσης της  πυρκαγιάς καθώς και των συστημάτων 
πυρανίχνευσης και συναγερμού, σε τακτά χρονικά διαστήματα 
από αρμόδιο πρόσωπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα τους κατά τη χρήση τους, κατά παράβαση 
των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 5(3) ή 
των Κανονισμών 5  και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 5(3) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

22.  Παράλειψη παροχής επαρκούς νωπού αέρα σε κλειστό χώρο 
εργασίας, λαμβανομένων υπόψη των μεθόδων εργασίας και της 

500 
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σωματικής προσπάθειας που καταβάλλουν οι εργοδοτούμενοι, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 6(1) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 6(1) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

23.  Παράλειψη διασφάλισης του ελάχιστου αριθμού αλλαγών αέρα 
ανά ώρα που προβλέπονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι, 
ανάλογα με τον τύπο του χώρου εργασίας και τη φύση της 
δραστηριότητας η οποία διεξάγεται εντός του χώρου αυτού, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 6(2) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 6(2) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

24.  Παράλειψη χρήσης τεχνητών μέσων ή συστημάτων σε χώρο 
όπου δεν εξασφαλίζεται ο καθοριζόμενος αριθμός εναλλαγών 
αέρα με φυσικό αερισμό ή όπου είναι δυσχερής η παροχή και 
συντήρηση επαρκούς νωπού αέρα σε όλο το χώρο εργασίας 
κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 6(3) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 6(3) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

25.  Παράλειψη διατήρησης σε κατάσταση καλής λειτουργίας, της  
εγκατάστασης του τεχνητού εξαερισμού που χρησιμοποιείται, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 6(4) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 6(4) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

26.  Παράλειψη ύπαρξης συστήματος ελέγχου που θα προειδοποιεί 
σε ενδεχόμενη περίπτωση βλάβης του τεχνητού εξαερισμού, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 6(4) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 6(4) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

27.  Παράλειψη ύπαρξης θυρών ή και παραθύρων που να ανοίγουν 
κατευθείαν στο ύπαιθρο και να έχουν εμβαδόν όχι μικρότερο του 
1/10 του εμβαδού του χώρου εργασίας, όπου ο αερισμός γίνεται 
μόνο με φυσικά μέσα, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 
7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 6(7) ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 6(5) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 

500 



 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2020  - Ανεπίσημη Ενοποίηση  

 

86 

Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

28.  Παράλειψη παροχής κατάλληλων δαπέδων σε χώρους εργασίας 
ώστε να μην παρουσιάζεται κίνδυνος ολισθήματος, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 9(3)(γ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

29.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε τα δάπεδα και οι διάδρομοι να 
είναι ελεύθεροι από οποιαδήποτε εμπόδια, και από 
οποιεσδήποτε ουσίες και υλικά  που τα καθιστούν ολισθηρά κατά 
παράβαση των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 
10(6) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

30.  Παράλειψη εγκατάστασης κατάλληλων μέσων ή συστημάτων για 
την κατακράτηση ή/και απαγωγή στο σημείο παραγωγής των 
σκονών, καπνών, ατμών και αερίων που δημιουργούνται στους 
χώρους εργασίας, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 6(8) ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 6(6) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

31.  Παράλειψη διατήρησης σε κατάσταση καλής λειτουργίας των 
μέσων ή  συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την 
κατακράτηση ή/και απαγωγής των σκονών, καπνών, ατμών και 
αερίων που δημιουργούνται στους χώρους εργασίας, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 4, 5, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 6(8) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 6(6) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

32.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε η Διορθωμένη Ενεργός 
Θερμοκρασία σε χώρο εργασίας όπου εκτελείται συνεχής 
εργασία, να μην υπερβαίνει τα ανώτατα Όρια Ασφαλούς 
Εκθέσεως σε θερμότητα όπως αυτά καθορίζονται ανάλογα και 
με τον φόρτο εργασίας, στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 7(4)(α) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 7(3)(α) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

33.  Παράλειψη λήψης μέτρων, όσον είναι πρακτικά δυνατό, για την 
επίτευξη και διατήρηση της Διορθωμένης Ενεργού 

500 
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Θερμοκρασίας εντός των ορίων ανέσεως όπως αυτά 
καθορίζονται, στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 7(4)(β) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 7(3)(β) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

34.  Παράλειψη διάθεσης ειδικού χώρου που να τηρείται σε τέτοια 
θερμοκρασία, κοντά σε περιοχή θέσης εργασίας που βρίσκεται 
υπό την επίδραση πολύ υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών, 
ώστε τα πρόσωπα στην εργασία να μπορούν να 
προσαρμόζονται σταδιακά προς την επικρατούσα εξωτερική 
θερμοκρασία κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 7(5) ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 7(4) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

35.  Παράλειψη λήψης μέτρων όπως είναι η χρήση παραπετάσματος 
από πυρίμαχο / πυράντοχο υλικό για την κάλυψη των πηγών 
ακτινοβολίας της θερμότητας ή η διατήρηση επαρκούς ταχύτητας 
αέρα ή άλλης αποτελεσματικής μεθόδου ώστε να 
προστατεύονται τα πρόσωπα στην εργασία από υπερβάσεις της 
Διορθωμένης Ενεργού Θερμοκρασίας σε σχέση με τα όρια 
Ασφαλούς Έκθεσης σε Θερμότητα όπως αυτά καθορίζονται 
στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 7(6) ή των 
Κανονισμών 5  και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 7(5) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους 
Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

36.  Παράλειψη διασφάλισης της λειτουργίας των συστημάτων και 
εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση και 
διατήρηση ικανοποιητικών κλιματικών συνθηκών, με τέτοιο 
τρόπο ώστε να μην προκαλούν τη διαφυγή στην ατμόσφαιρα του 
χώρου εργασίας οποιωνδήποτε ουσιών ή μικροοργανισμών 
τέτοιας φύσης ή συγκέντρωσης που πιθανόν να καθίστανται 
βλαβερές ή ενοχλητικές για τα πρόσωπα στην εργασία κατά 
παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 7(7) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 7(6) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

37.  Παράλειψη χορήγησης κατάλληλου προστατευτικού ιματισμού 
(όπως είναι τα προστατευτικά μέσα των ποδιών, των χεριών και 
της κεφαλής) στα πρόσωπα στην εργασία που εισέρχονται σε 

500 
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χώρους εργασίας με θερμοκρασία χαμηλότερη των -5 βαθμών 
κελσίου κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα 
Ι, Παράγραφος 7(8) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 7(7) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

38.  Παράλειψη εφοδιασμού του χώρου εργασίας με εγκαταστάσεις 
που να επιτρέπουν επαρκή τεχνητό φωτισμό ώστε να 
προστατεύεται η ασφάλεια και υγεία των προσώπων στην 
εργασία κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα 
Ι, Παράγραφος 8(1) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 8(1) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

39.  Παράλειψη εφοδιασμού του χώρου εργασίας με εφεδρικό 
φωτισμό ικανοποιητικής έντασης, ώστε σε περίπτωση βλάβης 
του τεχνητού φωτισμού στον χώρο εργασίας να μην εκτίθενται 
σε κίνδυνο πρόσωπα στην εργασία, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 8(3) ή των 
Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 8(2) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους 
Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

40.  Παράλειψη διασφάλισης της ελάχιστης έντασης φωτισμού σε 
LUX (μετρούμενη στο οριζόντιο επίπεδο σε ύψος 1 μέτρο πάνω 
από το έδαφος ή το δάπεδο) που καθορίζονται στον Πίνακα 3, 
του Παραρτήματος Ι, ανάλογα με τον τύπο του χώρου εργασίας 
και την απαιτούμενη διακριτικότητα, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 8(4) ή των 
Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 8(3) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους 
Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

41.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε ο τεχνητός φωτισμός να 
ελαχιστοποιεί την θάμβωση και να μην δημιουργεί υπερβολικές 
αντιθέσεις και εναλλαγές φωτεινότητας κατά παράβαση των 
Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 8(5) ή των 
Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 8(4) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους 
Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

42.  Παράλειψη παροχής δαπέδων σε χώρους εργασίας τα οποία να 
είναι ανθεκτικά, σταθερά και στερεά, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 9(3)(α) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 

500 
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Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

43.  Παράλειψη παροχής δαπέδων σε χώρους εργασίας τα οποία να 
μην παρουσιάζουν επικίνδυνες κλίσεις  κατά παράβαση των 
Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 9(3)(β) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

44.  Παράλειψη παροχής δαπέδων σε χώρους εργασίας τα οποία να 
μην παρουσιάζουν επικίνδυνες κλίσεις  κατά παράβαση των 
Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 9(3)(β) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

45.  Παράλειψη διάθεσης κατάλληλου συστήματος αποχέτευσης σε 
δάπεδο χώρου εργασίας εφόσον αυτό πλένεται με άφθονο νερό 
ή υπάρχουν υγρά σε αυτό λόγω της παραγωγικής διαδικασίας, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 9(4)(α). Όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

46.  Παράλειψη παροχής δαπέδων τα οποία να είναι 
κατασκευασμένα από υλικά που δεν επιτρέπουν τη δημιουργία 
σπινθήρων (αντιστατικά) σε χώρους όπου είναι δυνατό να 
δημιουργηθεί εκρηκτική ατμόσφαιρα, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 9(4)(γ) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

47.  Παράλειψη παροχής δαπέδων σε χώρους εργασίας τα οποία να 
ηλεκτρομονωτικά σε μεμονωμένες θέσεις με αυξημένο κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 9(4)(δ) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

48.  Παράλειψη παροχής και συντήρησης κατάλληλου μέσου 
αποχέτευσης για την αφαίρεση υγρών που μπορεί να  
συσσωρευτούν στο δάπεδο λόγω της διεξαγόμενης διεργασίας 
κατά παράβαση των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 10(13) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

49.  Παράλειψη πυρίμαχης ή πυράντοχης κατασκευής όλων των 
κτηρίων, δαπέδων, σκαλιών, σκαλών, περασμάτων και 

500 
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διάδρομων σε χώρους εργασίας όπου χρησιμοποιούνται, 
αποθηκεύονται ή παράγονται εύφλεκτες ή οξειδωτικές ουσίες ή 
παράγεται ή αναδίδεται σκόνη (με τέτοια χαρακτηριστικά και σε 
τέτοια συγκέντρωση που πιθανόν να προκαλεί έκρηξη ή 
ανάφλεξη), κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 9(5) ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 10(7) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

50.  Παράλειψη φύλαξης όλων των αποθεμάτων εύφλεκτων ή πολύ 
εύφλεκτων ουσιών, μέσα σε πυράντοχες αποθήκες ή σε ασφαλή 
μέρη εκτός οποιουδήποτε υποστατικού ή εγκατάστασης όπου 
υπάρχουν πρόσωπα κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 
7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 9(6) ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 10(8) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

51.  Παράλειψη κατασκευής πυράντοχης αποθήκης για τη φύλαξη 
όλων των αποθεμάτων εύφλεκτων ή πολύ εύφλεκτων ουσιών, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 9(6) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 10(8) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

52.  Παράλειψη αναγραφής, σε πίνακες ή άλλα εμφανή και προσιτά 
σημεία του χώρου εργασίας του μέγιστου επιτρεπόμενου 
φορτίου στα δάπεδα των χώρων εργασίας, κάτω από τα οποία 
υπάρχουν άλλοι χώροι και στα οποία τοποθετούνται 
εμπορεύματα ή άλλα βάρη κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 
6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 9(7) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

53.  Παράλειψη αποτελεσματικής κάλυψης των ανοιγμάτων στα 
δάπεδα (κανάλια, φρεάτια, λάκκοι κ.λπ.) κατά παράβαση των 
Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 9(8) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους 
Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

54.  Παράλειψη τοποθέτησης καλυμμάτων επαρκούς αντοχής σε 
ανοίγματα δαπέδων (κανάλια, φρεάτια, λάκκοι κ.λπ.) τα οποία να 
μην παρουσιάζουν κίνδυνο ολισθήματος ή πρόσκρουσης κατά 
παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 

500 
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Παράγραφος 9(8) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

55.  Παράλειψη διασφάλισης οποιουδήποτε προσώπου από κίνδυνο 
πτώσης, λόγω προσωρινής αφαίρεσης καλυμμάτων σε 
ανοίγματα δαπέδων για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή 
επισκευής, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 9(9) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

56.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε τα δάπεδα εργασίας να  
διατηρούνται καθαρά και ελεύθερα εμποδίων, κατά παράβαση 
των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 9(10) 
των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

57.  Παράλειψη ευκρινούς επισήμανσης των διαφανών ή 
διαφώτιστων τοιχωμάτων, ιδιαίτερα των υαλωτών τοιχωμάτων 
που βρίσκονται σε χώρους εργασίας, κοντά σε θέσεις εργασίας 
και σε διαδρόμους κυκλοφορίας, ώστε οποιαδήποτε πρόσωπα 
να μην έρχονται σε επαφή με τα τοιχώματα αυτά, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 9(11) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

58.  Παράλειψη κατασκευής με υλικά ασφαλείας των διαφανών ή 
διαφώτιστων τοιχωμάτων και ιδιαίτερα των υαλωτών 
τοιχωμάτων που βρίσκονται σε χώρους εργασίας, κοντά σε 
θέσεις εργασίας και σε διαδρόμους κυκλοφορίας, ώστε 
οποιαδήποτε πρόσωπα να μην τραυματίζονται από τυχόν 
θραύσματά τους, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 9(11) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

59.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι τοίχοι να είναι λείοι και 
αδιαπότιστοι μέχρι ύψους 1,50 μέτρων από το δάπεδο, εφόσον 
το απαιτούν λόγοι υγιεινής (π.χ. αποχωρητήρια, λουτρά) ή όπου 
λόγω της χρήσης του πρέπει να πλένονται (π.χ. κατεργασία 
ζωικών υλών) κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 9(12) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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60.  Παράλειψη εξασφάλισης στεγανότητας της στέγης ή/και της 
οροφής κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα 
Ι, Παράγραφος 9(13) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

61.  Παράλειψη εξασφάλισης επαρκούς αντοχής σε στατικά και 
δυναμικά φορτία (π.χ. χιόνι, ανεμοπίεση, μηχανήματα, 
ανηρτημένα φορτία κ.λπ.) της στέγης ή/και της οροφής κατά 
παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 9(13) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

62.  Παράλειψη παροχής εγκατάστασης ή εξοπλισμού που να 
προστατεύει τα πρόσωπα στην εργασία από τον κίνδυνο 
πτώσης, κατά την πρόσβαση τους σε στέγες κατασκευασμένες 
από υλικά ανεπαρκούς αντοχής κατά παράβαση των 
Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 9(15) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

63.  Παράλειψη λήψης μέτρων για τη θερμομόνωση της στέγης ώστε 
να μην υφίστανται ιδιαίτερα προβλήματα από την ηλιακή 
θερμότητα ή το ψύχος που ευνοούνται από την κατασκευή ή τα 
υλικά επικάλυψης της στέγης, κατά παράβαση των Κανονισμών 
4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 9(16) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

64.  Παράλειψη κατασκευής των υαλόφρακτων τμημάτων των 
στεγών, έτσι ώστε να προστατεύουν από την άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 9(17) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

65.  Παράλειψη τοποθέτησης επισήμανσης, σε ύψος οφθαλμών, στις 
θύρες που είναι διαφανείς κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 
και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 11(2) ή των Κανονισμών 5 και 
7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 9(1) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

66.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι θύρες και οι πύλες που 
ανοίγουν και προς τις δυο κατευθύνσεις να είναι διαφανείς ή να 

500 
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έχουν διαφανή φατνώματα (ανοίγματα) κατά παράβαση των 
Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 11(3) ή των 
Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 9(2) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους 
Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

67.  Παράλειψη λήψης μέτρων για την προστασία από τις κρούσεις 
των διαφανών ή διαφώτιστων επιφανειών των θυρών και πυλών 
που δεν είναι κατασκευασμένες από υλικά ασφάλειας και 
υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού προσώπων από τα θραύσματά 
τους, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 11(4) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

68.  Παράλειψη διάθεσης συστήματος ασφαλείας, που να εμποδίζει 
τις συρόμενες πόρτες να βγαίνουν από τις τροχιές τους και να 
πέφτουν κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 11(5) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

69.  Παράλειψη εφοδιασμού των θυρών και πυλών που ανοίγουν 
προς τα πάνω, με σύστημα ασφαλείας το οποίο να τις εμποδίζει 
να πέφτουν κατά  παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 11(6) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

70.  Παράλειψη επισήμανσης των θυρών που βρίσκονται στις οδούς 
διαφυγής, σύμφωνα με τους περί Ελαχίστων Προδιαγραφών για 
τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς 
του 2000 και 2015, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 11(7) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

71.  Παράλειψη εγκατάστασης θυρών κυκλοφορίας των πεζών κοντά 
στις πύλες που προορίζονται κυρίως για την κυκλοφορία 
οχημάτων και ευκρινούς επισήμανσης τους σύμφωνα με τους 
περί Ελαχίστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2000 και 2015, ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών, κατά παράβαση 
των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 11(8) 
των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 

500 
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Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

72.  Παράλειψη εφοδιασμού των μηχανοκίνητων θυρών και πυλών 
με συστήματα επείγουσας ακινητοποίησης, τα οποία να 
εντοπίζονται εύκολα, να είναι εύκολα προσιτά και να ανοίγουν με 
το χέρι, εκτός εάν ανοίγουν αυτόματα σε περίπτωση διακοπής 
του ηλεκτρικού ρεύματος, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 
και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 11(9) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

73.  Παράλειψη σχεδιασμού και τοποθέτησης των διαδρόμων 
κυκλοφορίας, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα 
κλιμακοστάσια, οι μόνιμες σκάλες και οι αποβάθρες και εξέδρες 
φόρτωσης, έτσι ώστε οι πεζοί ή τα οχήματα να μπορούν να τις 
χρησιμοποιούν εύκολα, με πλήρη ασφάλεια και σύμφωνα με τον 
προορισμό τους, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο πρόσωπα που 
απασχολούνται κοντά σε αυτούς τους διάδρομους κυκλοφορίας 
κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 12(1) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

74.  Παράλειψη κατάλληλης συντήρησης και τήρησης δαπέδων και 
διαδρόμων, ελεύθερων από οποιαδήποτε εμπόδια, και από 
οποιεσδήποτε ουσίες και υλικά που τα καθιστούν ολισθηρά κατά 
παράβαση κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 12(2) ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 10(6) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

75.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε ο διάδρομος κυκλοφορίας 
(προσώπων ή/και εμπορευμάτων) να διαθέτει κατάλληλες 
διαστάσεις με βάση τον αναμενόμενο αριθμό χρηστών και το 
είδος της επιχείρησης, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 
7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 12(3) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

76.  Παράλειψη τοποθέτησης του σχεδιαγράμματος των διαδρόμων 
κυκλοφορίας σε εμφανές σημείο ώστε να εξασφαλίζεται η 
προστασία προσώπων, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 
και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 12(6) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 

500 
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Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

77.  Παράλειψη εφοδιασμού των χώρων εργασίας με σύστημα που 
να εμποδίζει την είσοδο των μη εξουσιοδοτημένων προσώπων 
σε επικίνδυνες ζώνες (που οφείλονται στη φύση της εργασίας και 
παρουσιάζουν κίνδυνο πτώσης προσώπων ή κίνδυνο από 
πτώση αντικειμένων), κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 
7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 12(7) ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 10(1) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

78.  Παράλειψη εγκατάστασης προστατευτικού έναντι πτώσης 
προπετάσματος (ύψους τουλάχιστον 1,10 μέτρα), ή άλλης 
ισοδύναμης διάταξης προστασίας σε κάθε ελεύθερη πλευρά 
θέσης εργασίας, διαδρόμου, εξέδρας, πλατύσκαλου, 
πεζογέφυρας και κάθε άλλου δαπέδου στο οποίο έχουν 
πρόσβαση πρόσωπα και βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο των 2 
μέτρων, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα 
Ι, Παράγραφος 12(10) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

79.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε το προστατευτικό έναντι 
πτώσης προπέτασμα να έχει ύψος τουλάχιστο 1,10 μέτρα από 
το δάπεδο, να είναι συμπαγές στηθαίο ή κιγκλίδωμα με 
χειρολισθήρα (κουπαστή), θωράκιο (παραπέτο) ύψους 
τουλάχιστο 0,20 μέτρα και ράβδο μεσοδιαστήματος, η απόσταση 
της οποίας να μην υπερβαίνει τα 0,45 μέτρα από το θωράκιο ή 
το χειρολισθήρα. κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 12(10) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

80.  Παράλειψη εγκατάστασης προστατευτικού έναντι πτώσης 
προπετάσματος, ή άλλης ισοδύναμης διάταξης προστασίας σε 
άνοιγμα δαπέδου ή άλλης οριζόντιας επιφάνειας (τάφρος, 
καταπακτή, κανάλι κ.λπ.) το οποίο δεν διαθέτει κάλυμμα ή άλλο 
σύστημα, το οποίο να αποκλείει την πτώση προσώπων μέσα σε 
αυτό, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 12(11)(α) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

81.  Παράλειψη εγκατάστασης προστατευτικού έναντι πτώσης 
προπετάσματος, ή άλλης ισοδύναμης διάταξης προστασίας, σε 
δοχείο ή δεξαμενή με θερμά, καυστικά, διαβρωτικά ή 

500 
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δηλητηριώδη υγρά, καθώς και σε δοχείο, κάδο ή δεξαμενή με 
μηχανισμό ανάμιξης ή ανάδευσης των οποίων το χείλος τους 
βρίσκεται στο δάπεδο ή σε ύψος μικρότερο από ένα μέτρο από 
το δάπεδο και δεν διαθέτει κάλυμμα ή άλλο σύστημα το οποίο να 
αποκλείει την πτώση προσώπων μέσα σε αυτό κατά παράβαση 
των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 12(11)(β) 
των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

82.  Παράλειψη εγκατάστασης προστατευτικού έναντι πτώσης 
προπετάσματος, ή άλλης ισοδύναμης διάταξης προστασίας, σε 
άνοιγμα τοίχου ή/και κατακόρυφης επιφάνειας κατά παράβαση 
των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 12(11)(γ) 
των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

83.  Παράλειψη εγκατάστασης προστατευτικού έναντι πτώσης 
προπετάσματος, ή άλλης ισοδύναμης διάταξης προστασίας, σε 
διαβάσεις πάνω από επικίνδυνες ζώνες (μεταφορικές ταινίες, 
κινούμενα μέρη μηχανημάτων, δεξαμενές, κ.λπ.) κατά 
παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 12(11)(δ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

84.  Παράλειψη λήψης κατάλληλων προστατευτικών μέτρων έναντι  
πτώσης αντικειμένων από υπερκείμενες θέσεις εργασίας ή 
στοιβαγμένα υλικά ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος 
τραυματισμού οποιουδήποτε προσώπου κατά παράβαση των 
Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 12(12) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

85.  Παράλειψη διατήρησης επαρκούς καθαρού και χωρίς εμπόδια 
χώρου γύρω από κάθε μηχάνημα, που βρίσκεται σε λειτουργία 
ή όταν εκτελείται πάνω σε αυτό ή γύρω από αυτό οποιαδήποτε 
εργασία, ώστε η εργασία να εκτελείται χωρίς κίνδυνο κατά 
παράβαση των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 
10(4) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

86.  Παράλειψη παροχής μέσου έναντι πτώσεως οποιουδήποτε 
προσώπου στην εργασία από ύψος πέραν των δυο μέτρων, με 
την τοποθέτηση περίφραξης ή με άλλο κατάλληλο τρόπο, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 
10(5) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 

500 
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στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

87.  Παράλειψη διάθεσης ενός χειρολισθήρα τουλάχιστον, σε 
εσωτερική ή εξωτερική σκάλα υποστατικού ή εγκατάστασης κατά 
παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 12(13) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 10(9) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

88.  Παράλειψη περίφραξης οποιασδήποτε ανοικτής πλευράς 
σκάλας με την τοποθέτηση και συντήρηση στερεού και 
κατάλληλου κιγκλιδώματος επαρκούς ύψους ή με άλλα 
αποτελεσματικά μέτρα, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 
και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 12(14) ή των Κανονισμών 5 
και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 10(10) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

89.  Παράλειψη αποτελεσματικής κάλυψης ή περίφραξης των 
ανοιγμάτων στα δάπεδα για την παρεμπόδιση πτώσεως 
προσώπων κατά παράβαση των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 10(11) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

90.  Παράλειψη λήψης μέτρων για τον εφοδιασμό των κυλιόμενων 
σκαλών ή/και των κυλιόμενων διαδρόμων με τα απαραίτητα 
συστήματα ασφάλειας καθώς και με συστήματα πλήρους 
ακινητοποίησης, τα οποία να αναγνωρίζονται εύκολα και να είναι 
ευπρόσιτα κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 13 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

91.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι αποβάθρες και οι εξέδρες 
φόρτωσης να είναι κατάλληλες για τις διαστάσεις των 
μεταφερόμενων φορτίων, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 
και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 14(1) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

92.  Παράλειψη διάθεσης μιας τουλάχιστον εξόδου στις αποβάθρες 
φόρτωσης κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 14(2) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 

500 
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Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

93.  Παράλειψη ύπαρξης εξόδου (μόνιμη κλίμακα ή κεκλιμένο 
επίπεδο), σε κάθε άκρο (εφόσον είναι τεχνικά δυνατό) των 
αποβάθρων φόρτωσης που υπερβαίνουν τα 15 μέτρα, 
φόρτωσης κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 14(3) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

94.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι εξέδρες φόρτωσης, στο μέτρο 
του δυνατού, να παρέχουν ασφάλεια τέτοια που να καθιστά 
αδύνατη την πτώση προσώπων στη εργασία κατά παράβαση 
των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 14(4) 
των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

95.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε να εξασφαλίζεται ότι η 
επιτρεπόμενη ελεύθερη επιφάνεια κίνησης στη θέση εργασίας 
είναι τουλάχιστον 1,50 τετραγωνικά μέτρα και το πλάτος της 
τουλάχιστον 0,70 μέτρα, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 
και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 15(4) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

96.  Παράλειψη διασφάλισης του απαιτούμενου ελάχιστου χώρου, 12 
κυβικά μέτρα για καθιστική απασχόληση, 15 κυβικά μέτρα για 
ελαφριά σωματική απασχόληση και 18 κυβικά μέτρα για βαριά 
σωματική απασχόληση, για κάθε διαρκώς παρευρισκόμενο 
πρόσωπο στην εργασία στο χώρο εργασίας, κατά παράβαση 
των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 15(5) 
των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

97.  Παράλειψη διάθεσης ελάχιστου χώρου 11 κυβικών μέτρων για 
κάθε πρόσωπο στην εργασία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο 
χώρος σε ύψος πάνω από 4 μέτρα, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 11(2) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους 
Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

98.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε να εξασφαλίζεται ότι το 
χαμηλότερο σημείο οροφής, δωματίου, διαδρόμου, προθαλάμου 
ή κοινόχρηστου χώρου εργασίας βρίσκεται σε ύψος 2,40 μέτρα 
από το δάπεδο ή το πάτωμα, κατά παράβαση των Κανονισμών 

500 
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5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 11(3) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

99.  Παράλειψη παροχής και συντήρησης κατάλληλων καθισμάτων 
ώστε τα πρόσωπα στην εργασία καθόσον δεν επηρεάζεται η 
εργασία τους, να έχουν τη δυνατότητα να κάθονται, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 15(6) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 11(4) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004.Όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

100.  Παράλειψη διάθεσης χώρου ανάπαυσης στους 
εργοδοτούμενους (εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει τους 10), 
ο οποίος να είναι εύκολα προσπελάσιμος κατά παράβαση των 
Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 16(1) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

101.  Παράλειψη διάθεσης χώρου ανάπαυσης ή θέσεων ανάπαυσης 
όπου η πρόσβαση είναι ευχερής στους εργοδοτούμενους 
(εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει τους 20), κατά παράβαση 
των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 12(1) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

102.  Παράλειψη εφοδιασμού του χώρου ανάπαυσης με τραπέζια και 
καθίσματα με ράχη κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 16(2) ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 12(2) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

400 

103.  Παράλειψη διάθεσης αίθουσας γευμάτων, η οποία να 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για γεύματα και να βρίσκεται εκτός 
του χώρου εργασίας, καθόσον η λήψη γεύματος και γενικά η 
κατανάλωση τροφής εντός του χώρου εργασίας είναι επικίνδυνη 
για την υγεία των εργοδοτουμένων (λόγω της φύσης της 
διεργασίας ή των χρησιμοποιούμενων ουσιών), κατά παράβαση 
των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 16(5) ή 
των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 12(4) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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104.  Παράλειψη επαρκούς παροχής καθαρού και κατάλληλου για 
πόση νερού, το οποίο να παρέχεται και να διατηρείται σε 
κατάλληλα σημεία, ευκόλως προσιτά σε όλα τα πρόσωπα στην 
εργασία, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 16(7) ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 12(6) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

105.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι έγκυες γυναίκες και 
θηλάζουσες μητέρες να έχουν τη δυνατότητα να κατακλίνονται 
προς ανάπαυση σε κατάλληλες συνθήκες κατά παράβαση των 
Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 17 ή των 
Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 13 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους 
Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

106.  Παράλειψη διάθεσης κατάλληλων αποδυτηρίων στους 
εργοδοτούμενους που είναι υποχρεωμένοι να φορούν ειδικά 
ρούχα εργασίας, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 18(1) ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 14(1) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

107.  Παράλειψη διάθεσης χώρου κατάλληλα διασκευασμένου, για την 
εναπόθεση των ενδυμάτων των εργοδοτουμένων (εφόσον δεν 
απαιτούνται αποδυτήρια), κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 
και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 18(1) ή των Κανονισμών 5 και 
7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 14(1) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

108.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε τα αποδυτήρια να συντηρούνται 
κανονικά και να καθαρίζονται τακτικά, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 18(2) ή των 
Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 14(2) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους 
Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

109.  Παράλειψη εφοδιασμού του χώρου των αποδυτηρίων με 
καθίσματα, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 18(3) ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 14(3) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 

400 
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Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

110.  Παράλειψη διάθεσης ατομικών ερμαριών σε αποδυτήρια ή/και 
χώρους εναπόθεσης ενδυμάτων, χωρητικότητας ενός 
τουλάχιστο τετάρτου του κυβικού μέτρου, τα οποία να αερίζονται 
επαρκώς και να επιτρέπουν σε κάθε εργοδοτούμενο να 
κλειδώνει τα ενδύματά του κατά τη διάρκεια της εργασίας, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 18(4) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 14(4) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

111.  Παράλειψη παροχής ξεχωριστών ερμαριών για τον ιματισμό 
εργασίας και για την ιδιωτική περιβολή των εργοδοτουμένων 
εφόσον απαιτείται από τις συνθήκες εργασίας, κατά παράβαση 
των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 18(5) ή 
των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 14(5) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

112.  Παράλειψη διάθεσης χωριστών αποδυτηρίων για άντρες και 
γυναίκες, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 18(6) ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 14(6) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

113.  Παράλειψη τοποθέτησης επαρκούς αριθμού κατάλληλων 
νιπτήρων (ή αυλακοειδών νιπτήρων) με τρεχούμενο ζεστό και 
κρύο νερό, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 19(1) ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 15(1) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

114.  Παράλειψη διασφάλισης της ύπαρξης χωριστών νιπτήρων για 
άντρες και γυναίκες κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 19(4) ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 15(4) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

115.  Παράλειψη διασφάλισης της ύπαρξης επαρκών και κατάλληλων 
λουτρών (ντους) τα οποία να είναι στη διάθεση των 
εργοδοτουμένων με τρεχούμενο ζεστό και κρύο νερό, κατά 

500 
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παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 19(5) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 15(5) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

116.  Παράλειψη διασφάλισης της ύπαρξης χωριστών αιθουσών 
λουτρών για άνδρες και γυναίκες, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 19(7) ή των 
Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 15(7) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους 
Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

117.  Παράλειψη διασφάλισης ότι ο χώρος διευκολύνσεων 
καθαρισμού εξαερίζεται με πέντε (5) τουλάχιστον αλλαγές αέρα 
ανά ώρα, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 19(9) ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 15(9) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

118.  Παράλειψη διασφάλισης ότι ο χώρος διευκολύνσεων 
καθαρισμού φωτίζεται επαρκώς (τουλάχιστον 100 lux), κατά 
παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 19(9) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 15(9) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

119.  Παράλειψη διασφάλισης ότι ο χώρος διευκολύνσεων 
καθαρισμού συντηρείται κανονικά και καθαρίζεται τουλάχιστο μια 
φορά την ημέρα, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 19(9) ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 15(9) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

120.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε στο χώρο διευκολύνσεων 
καθαρισμού να είναι άμεσα διαθέσιμα, σαπούνι ή άλλο 
απορρυπαντικό υλικό καθαρισμού, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 19(10)(α) ή 
των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 
15(10)(α)των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

400 

121.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε στο χώρο διευκολύνσεων 
καθαρισμού, να είναι άμεσα διαθέσιμα προσόψια και ατομικά 

400 
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χειρόμακτρα μιας χρήσης ή συσκευές στέγνωσης με θερμό αέρα 
κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 19(10)(α) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα 
ΙΙ, Παράγραφος 15(10)(α) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

122.  Παράλειψη διασφάλισης της ύπαρξης ειδικών δοχείων για την 
απόρριψη των μεταχειρισμένων χειρόμακτρων κατά παράβαση 
των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 19(11) ή 
των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 15(11) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

400 

123.  Παράλειψη διάθεσης, κοντά στις θέσεις εργασίας, ξεχωριστού 
χώρου εφοδιασμένου με επαρκή αριθμό αποχωρητηρίων και 
ουρητηρίων, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 20(1) ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 16(1) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

124.  Παράλειψη ύπαρξης του ελάχιστου αριθμού αποχωρητηρίων και 
ουρητηρίων που προβλέπονται στον Πίνακα 5 του 
Παραρτήματος Ι, ανάλογα με τον αριθμό των εργοδοτουμένων, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 20(2) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 16(2) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

125.  Παράλειψη παροχής χωριστών αποχωρητηρίων για άνδρες και 
γυναίκες, με κατάλληλη σήμανση, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 20(3) ή των 
Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 16(3) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους 
Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

126.  Παράλειψη διασφάλισης ότι οι υγειονομικές διευκολύνσεις 
συντηρούνται κανονικά και καθαρίζονται τουλάχιστο μια φορά 
ανά εργάσιμη ημέρα, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 
7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 20(4) ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 16(4) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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127.  Παράλειψη λήψης μέτρων για τον εξοπλισμό του ουρητηρίου με 
σιφώνιο, υδροπαγίδα και πλάγια διαφράγματα κατά παράβαση 
των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 20(5) ή 
των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 16(5) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

128.  Παράλειψη τοποθέτησης κατάλληλου διαφράγματος σε 
ουρητήριο που βρίσκεται εκτός κτιρίου ώστε αυτό να καθίσταται 
αθέατο κατά παράβαση των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 16(6) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

129.  Παράλειψη εγκατάστασης κάθε λεκάνης αποχωρητηρίου σε 
χωριστό θαλαμίσκο αποχωρητηρίων μέσα στο χώρο 
υγειονομικών διευκολύνσεων κατά παράβαση των Κανονισμών 
4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 20(6) ή των Κανονισμών 
5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 16(7) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

130.  Παράλειψη σύνδεσης της λεκάνης του αποχωρητηρίου με 
υδραυλική εγκατάσταση που να εξασφαλίζει την πλύση του όλου 
συστήματος με πίεση, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 
7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 20(8) ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 16(5) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

131.  Παράλειψη λήψης μέτρων για τον εξοπλισμό της λεκάνης του 
αποχωρητηρίου με υδροπαγίδα, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 20(9) ή των 
Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 16(10) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

132.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε ο θαλαμίσκος αποχωρητηρίου 
να διαθέτει τοιχώματα ή διαφράγματα ύψους τουλάχιστον 1,80 
μέτρα, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα 
Ι, Παράγραφος 20(10)(α) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα 
ΙΙ, Παράγραφος 16(11)(α) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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133.  Παράλειψη εγκατάστασης ιδιαίτερη θύρας στο θαλαμίσκο 
αποχωρητηρίου ώστε να μην είναι ορατός από έξω, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 20(10)(β) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα 
ΙΙ, Παράγραφος 16(11)(β) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004.Όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

134.  Παράλειψη διασφάλισης της απαιτούμενης επιφάνειας όσον 
αφορά το δάπεδο του θαλαμίσκου αποχωρητηρίου, ώστε να 
διαθέτει εμβαδόν δαπέδου τουλάχιστον 1,50 τετραγωνικά μέτρα, 
με πλάτος όχι μικρότερο από 1,10 μέτρα, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 20(10)(γ) ή 
των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 16(11)(γ) 
των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

135.  Παράλειψη παροχής επαρκούς ποσότητας χαρτιού υγείας σε  
θαλαμίσκο αποχωρητηρίου, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 
6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 20(10)(δ) ή των Κανονισμών 
5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 16(11)(δ) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους 
Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

136.  Παράλειψη κατασκευής των δαπέδων και τοίχων του χώρου 
υγειονομικών διευκολύνσεων από αδιαπότιστα υλικά με 
επιφάνεια τέτοια που να καθαρίζεται εύκολα, κατά παράβαση 
των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 20(11)(α) 
ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 16(12)(α) 
των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

137.  Παράλειψη κατασκευής αποχέτευσης με υδροπαγίδα στο 
δάπεδο του χώρου υγειονομικών διευκολύνσεων ώστε να 
διευκολύνεται ο καθαρισμός, κατά παράβαση των Κανονισμών 
4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 20(11)(β) ή των 
Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 16(12)(β) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

138.  Παράλειψη εφοδιασμού της θύρας του χώρου υγειονομικών 
διευκολύνσεων με σύστημα αυτόματης επαναφοράς (η οποία 
κλείνει αυτόματα με ειδικό μηχανισμό), κατά παράβαση των 
Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 20(11)(γ) ή 
των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 16(12)(γ) 
των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους 

500 
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Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

139.  Παράλειψη κατασκευής παραθύρου που να ανοίγει απευθείας 
στο ύπαιθρο ή εγκατάστασης τεχνητού εξαερισμού στο χώρο 
υγειονομικών διευκολύνσεων, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής 
εξαερισμός τουλάχιστον πέντε εναλλαγών την ώρα, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 20(11)(δ) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα 
ΙΙ, Παράγραφος 16(12)(δ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

140.  Παράλειψη εφοδιασμού του αποχωρητηρίου με καλυπτόμενο 
δοχείο απορριμμάτων, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 
7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 20(14) ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 16(15) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

141.  Παράλειψη λήψης μέτρων για την επικοινωνία των χώρων 
υγειονομικών διευκολύνσεων με οποιαδήποτε αίθουσα εργασίας 
μόνο μέσω διαδρόμων, προθαλάμων ή αυλών ώστε να 
αποφεύγεται η απευθείας επικοινωνία τους με τις εν λόγω 
αίθουσες εργασίας, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 20(15) ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 16(16) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

142.  Παράλειψη δημιουργίας χώρου πρώτων βοηθειών (όταν ο 
αριθμός των εργοδοτουμένων υπερβαίνει τους 100 ή ο τύπος 
της δραστηριότητας που αναπτύσσεται εκεί και η συχνότητα των 
ατυχημάτων, το απαιτούν) κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 
6 και 7, Παράρτημα Ι, Παράγραφος 21(1) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

143.  Παράλειψη παροχής υλικού πρώτων βοηθειών στους χώρους  
εργασίας, όπου αυτό απαιτείται λόγω των συνθηκών εργασίας, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 21(3) ή των Κανονισμών 5 και 7, Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 17(1) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

144.  Παράλειψη λήψης μέτρων για τη διαρρύθμιση των χώρων 
εργασίας, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες 

500 
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των μειονεκτούντων προσώπων στην εργασία, ιδίως για τις 
θύρες, του διαδρόμους επικοινωνίας, τα κλιμακοστάσια, τα 
λουτρά (ντους), τους νιπτήρες και τις θέσεις εργασίας που 
χρησιμοποιούνται ή καταλαμβάνονται απευθείας από αυτά τα 
πρόσωπα, κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 22 ή των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 18 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

145.  Παράλειψη σχεδιασμού των θέσεων εργασίας, των διαδρόμων 
κυκλοφορίας και άλλων θέσεων ή εγκαταστάσεων στο ύπαιθρο 
που χρησιμοποιούνται ή καταλαμβάνονται από πρόσωπα στην 
εργασία κατά τη διάρκεια άσκησης των δραστηριοτήτων τους,  
ώστε η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων να γίνεται κατά ασφαλή 
τρόπο κατά παράβαση των Κανονισμών 4, 6 και 7, Παράρτημα 
Ι, Παράγραφος 23(1) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 
2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

146.  Παράλειψη λήψης μέτρων για τη διευθέτηση των εξωτερικών και 
εσωτερικών χώρων εργασίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε η 
κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων να γίνεται κατά 
ασφαλή τρόπο κατά παράβαση των Κανονισμών 5 και 7, 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 19 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμών του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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IV Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 

Κανονισμοί του 2001 και 2004 

1.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων, ώστε ο εξοπλισμός 
εργασίας που τίθεται στη διάθεση των εργοδοτουμένων, να 
είναι κατάλληλος για την προς εκτέλεση εργασία ή κατάλληλα 
προσαρμοσμένος για τον σκοπό αυτό, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 4(1) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται  

500 

2.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων, ώστε ο εξοπλισμός 
εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια χρησιμοποίησης του να 
διατηρείται, με την κατάλληλη συντήρηση σε τέτοιο επίπεδο 
ώστε να ανταποκρίνεται στις διατάξεις των Κανονισμών, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(3) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά 
την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 
2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

3.  Παράλειψη μέριμνας ώστε να υποβάλλονται σε αρχικό έλεγχο 
(μετά την εγκατάσταση και πριν τεθούν σε λειτουργία για 
πρώτη φορά), οι εξοπλισμοί εργασίας των οποίων η ασφάλεια  
εξαρτάται από τις συνθήκες εγκατάστασης, όπως ενδεικτικά 
είναι η έδραση, η συναρμολόγηση, η σύνδεση με πηγές 
ενέργειας και η συνεργασία με άλλους εξοπλισμούς εργασίας, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εγκατάσταση και η καλή 
λειτουργία τους, κατά παράβαση του Κανονισμού 6(1)(α) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

4.  Παράλειψη μέριμνας ώστε να υποβάλλονται σε έλεγχο οι 
εξοπλισμοί εργασίας των οποίων η ασφάλεια εξαρτάται από 
τις συνθήκες εγκατάστασης, όπως ενδεικτικά είναι η έδραση, 
η συναρμολόγηση, η σύνδεση με πηγές ενέργειας, η 
συνεργασία με άλλους εξοπλισμούς εργασίας, μετά από κάθε 
συναρμολόγησή τους σε άλλο τόπο ή σε νέα θέση, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ορθή εγκατάσταση και η καλή λειτουργία τους, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 6(1)(β) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά 
την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 
2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

5.  Παράλειψη μέριμνας για τη διενέργεια περιοδικών ελέγχων και 
ενδεχομένως περιοδικών δοκιμών των εξοπλισμών εργασίας, 
που είναι υποκείμενοι σε επιδράσεις, νοούνται ενδεικτικά και 

500 
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οι υψηλές μηχανικές καταπονήσεις, καταπονήσεις εξαιτίας 
φυσικών ή χημικών παραγόντων, που προξενούν φθορές 
ικανές να οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις, ώστε να 
εξασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας και 
υγείας καθώς και η έγκαιρη διάγνωση και αποκατάσταση των 
φθορών αυτών, κατά παράβαση του Κανονισμού 6(2)(α) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

6.  Παράλειψη μέριμνας για τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων σε 
εξοπλισμούς εργασίας, κάθε φορά που σημειώνονται έκτακτα 
γεγονότα όπως μετατροπές, ατυχήματα, φυσικά φαινόμενα, 
μακρές περίοδοι αχρησίας, που ενδέχεται να έχουν βλαβερές 
συνέπειες στην ασφάλεια των εξοπλισμών εργασίας, όπως 
νοούνται ενδεικτικά οι υψηλές μηχανικές καταπονήσεις, 
καταπονήσεις εξαιτίας φυσικών ή χημικών παραγόντων, 
υποκείμενοι σε επιδράσεις, που προξενούν φθορές ικανές να 
οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις, ώστε να 
εξασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας και 
υγείας καθώς και η έγκαιρη διάγνωση και αποκατάσταση των 
φθορών αυτών, κατά παράβαση του Κανονισμού 6(2)(α) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

7.  Παράλειψη πραγματοποίησης περιοδικών και εκτάκτων 
ελέγχων και δοκιμών των εξοπλισμών εργασίας, από αρμόδια 
πρόσωπα, κατά παράβαση του Κανονισμού 6(3) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

8.  Παράλειψη διεξαγωγής περιοδικών και εκτάκτων ελέγχων και 
δοκιμών των εξοπλισμών εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή και τους κανόνες της επιστήμης και της 
τέχνης, κατά παράβαση του Κανονισμού 6(3) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

9.  Παράλειψη λεπτομερούς καταχώρησης, των αποτελεσμάτων 
των ελέγχων και δοκιμών που διενεργήθηκαν σε εξοπλισμό 
εργασίας, στο αρχείο συντήρησης των εξοπλισμών εργασίας 
της επιχείρησης ή εγκατάστασης η στο ειδικό βιβλίο 
συντήρησης, κατά παράβαση του Κανονισμού 6(4)(α) των 

500 
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περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

10.  Παράλειψη διάθεσης των αποτελεσμάτων των ελέγχων και 
δοκιμών που διενεργήθηκαν σε εξοπλισμό εργασίας στο 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 6(4)(β) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

11.  Παράλειψη φύλαξης των αποτελεσμάτων των ελέγχων και 
δοκιμών που διενεργήθηκαν σε εξοπλισμό εργασίας επί 10 
τουλάχιστο χρόνια, κατά παράβαση του Κανονισμού 6(4)(γ) 
των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

12.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων ώστε ο εξοπλισμός 
εργασίας να χρησιμοποιείται μόνο από τους εργοδοτούμενους 
στους οποίους έχει ανατεθεί η χρήση αυτή, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 7(α) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

13.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων ώστε οι εργασίες 
επισκευής, μετατροπής και συντήρησης (προληπτικής και 
συνήθους) του εξοπλισμού εργασίας να εκτελούνται μόνο από 
εργοδοτούμενους που έχουν αρμοδιότητα για το σκοπό αυτό, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 7(β) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά 
την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 
2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

14.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων ώστε οι 
εργοδοτούμενοι στην επιχείρηση να έχουν στη διάθεση τους 
τις  κατάλληλες πληροφορίες και οδηγίες χρήσης σχετικά με 
τον εξοπλισμό εργασίας που χρησιμοποιείται κατά την 
εργασία κατά παράβαση του Κανονισμού 9 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση στην Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

15.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για την παροχή 
επαρκούς σχετικής εκπαίδευσης στους εργοδοτούμενους 
στους οποίους έχει ανατεθεί η χρησιμοποίηση εξοπλισμού 

500 
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εργασίας κατά παράβαση του Κανονισμού 10 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση στην Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

16.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε τα συστήματα χειρισμού του 
εξοπλισμού εργασίας να είναι σαφώς ορατά και αναγνωρίσιμα 
και να φέρουν κατάλληλη σήμανση κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(1) και (2), Παράρτημα Ι, Παράγραφος 2(1)(α) 
των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

17.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε ο εξοπλισμός εργασίας να 
διαθέτει ένα ασφαλές σύστημα, όπως ένα ηχητικό ή/και οπτικό 
προειδοποιητικό σήμα, το οποίο να προηγείται αυτομάτως της 
εκκίνησης και της λειτουργίας του, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(1) και (2) Παράρτημα Ι, Παράγραφος 2(1)(γ) 
των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

18.  Παράλειψη εφοδιασμού του εξοπλισμού εργασίας με σύστημα 
χειρισμού που να επιτρέπει τη γενική διακοπή της λειτουργίας 
του υπό ασφαλείς συνθήκες κατά παράβαση του Κανονισμού 
5(1) και (2) Παράρτημα Ι, Παράγραφος 2(3)(α) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

19.  Παράλειψη εφοδιασμού του εξοπλισμού εργασίας με διάταξη 
επείγουσας διακοπής της λειτουργίας, αναλόγως των 
κινδύνων που δημιουργεί η λειτουργία του και του χρόνου που 
χρειάζεται κανονικά η διακοπής της (λειτουργίας), κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(1) και (2) Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 2(4) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

20.  Παράλειψη εφοδιασμού του εξοπλισμού εργασίας με 
κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας που αντιστοιχούν στους 
κίνδυνους από πτώση ή εκτόξευση αντικειμένων, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(1) και (2) Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 2(5)(α) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία 

500 
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Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

21.  Παράλειψη εφοδιασμού του εξοπλισμού εργασίας με 
κατάλληλες διατάξεις κατακράτησης ή/και απαγωγής κοντά 
στην πηγή αναθυμιάσεων, αερίων, ατμών ή από εκπομπή 
σκόνης, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(1) και (2) 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 2(5)(β) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά 
την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 
2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

22.  Παράλειψη πάκτωσης του εξοπλισμού εργασίας με άλλα μέσα 
ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του εξοπλισμού αυτού, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 5(1) και (2) Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 2(6) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

23.  Παράλειψη λήψης κατάλληλων προστατευτικών μέτρων 
έναντι της διάρρηξης ή θραύσης στοιχείων του εξοπλισμού 
εργασίας που ενδέχεται να δημιουργήσουν σημαντικό κίνδυνο 
για την ασφάλεια ή την υγεία των εργοδοτουμένων, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(1) και (2) Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 2(7) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

24.  Παράλειψη εφοδιασμού του εξοπλισμού εργασίας, του οποίου 
τα κινητά στοιχεία παρουσιάζουν κίνδυνο μηχανικής επαφής 
που μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, με προφυλακτήρες ή 
συστήματα που να εμποδίζουν την πρόσβαση στις 
επικίνδυνες ζώνες, ή να σταματούν την κίνηση επικίνδυνων 
στοιχείων πριν την πρόσβαση στις επικίνδυνες ζώνες, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(1) και (2), Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 2(8)(α) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

25.  Παράλειψη εφοδιασμού του εξοπλισμού εργασίας με 
προφυλακτήρες και συστήματα ανθεκτικής κατασκευής, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(1) και (2), Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 2(8)(α) και (β)(i) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά 
την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 
2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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26.  Παράλειψη εφοδιασμού του εξοπλισμού εργασίας με 
προφυλακτήρες και συστήματα τα οποία να μην μπορούν να 
παρακαμφθούν ή αχρηστευθούν εύκολα, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(1) και (2), Παράρτημα Ι, Παράγραφος 2(8)(α) 
και (β)(iii) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού 
Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

27.  Παράλειψη κατάλληλου φωτισμού των περιοχών και των 
σημείων όπου γίνεται εργασία ή συντήρηση εξοπλισμού 
εργασίας, ανάλογα με τις προς εκτέλεση εργασίες, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(1) και (2), Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 2(9) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

28.  Παράλειψη προστασίας των μερών του εξοπλισμού εργασίας 
που βρίσκονται σε υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία, ώστε 
να αποφεύγεται ο κίνδυνος επαφής ή προσέγγισης των 
εργοδοτουμένων με αυτά, κατά παράβαση του Κανονισμού 
5(1) και (2), Παράρτημα Ι, Παράγραφος 2(10) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

29.  Παράλειψη χρησιμοποίησης του εξοπλισμού εργασίας μόνο 
για εργασίες και υπό συνθήκες για τις οποίες είναι κατάλληλος, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 5(1) και (2), Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 2(12) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

30.  Παράλειψη εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης σε 
εξοπλισμό εργασίας εφόσον έχει διακοπεί η λειτουργία του και 
στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατό, λήψη 
κατάλληλων προστατευτικών μέτρων για την εκτέλεση των 
εργασιών συντήρησης και διεξαγωγή αυτών των εργασιών 
έξω από τις επικίνδυνες ζώνες, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(1) και (2), Παράρτημα Ι, Παράγραφος 2(13)(α) 
των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

31.  Παράλειψη εφοδιασμού του εξοπλισμού εργασίας με σαφώς 
αναγνωρίσιμα συστήματα που να επιτρέπουν την απομόνωση 

500 
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από καθεμιά από τις πηγές ενέργειας του, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(1) και (2), Παράρτημα Ι, Παράγραφος 
2(14)(α)των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού 
Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

32.  Παράλειψη διασφάλισης ότι ο εξοπλισμός εργασίας φέρει τις 
απαραίτητες για την ασφάλεια των εργοδοτουμένων 
προειδοποιητικές ενδείξεις και σημάνσεις, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(1) και (2), Παράρτημα Ι, Παράγραφος 2(15) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

33.  Παράλειψη παροχής ασφαλούς πρόσβασης και παραμονής 
των εργοδοτουμένων σε όλα τα σημεία όπου χρειάζεται για 
την εκτέλεση των εργασιών παραγωγής, ρύθμισης και 
συντήρησης του εξοπλισμού εργασίας, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(1) και (2), Παράρτημα Ι, Παράγραφος 2(16) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

34.  Παράλειψη διασφάλισης ότι ο εξοπλισμός εργασίας είναι 
κατάλληλος ώστε να προστατεύονται οι εργοδοτούμενοι από 
τους κινδύνους πυρκαγιάς ή υπερθέρμανσης του εξοπλισμού 
ή από τους κινδύνους εκπομπής αερίων, σκόνης, υγρών, 
ατμών ή άλλων ουσιών που παράγονται, χρησιμοποιούνται ή 
αποθηκεύονται μέσα στον εξοπλισμό, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(1) και (2), Παράρτημα Ι, Παράγραφος 2(17) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

35.  Παράλειψη διασφάλισης ότι ο εξοπλισμός εργασίας είναι 
κατάλληλος ώστε να προλαμβάνονται οι κίνδυνοι έκρηξης του 
εξοπλισμού ή ουσιών που παράγονται, χρησιμοποιούνται ή 
αποθηκεύονται μέσα στον εξοπλισμό, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(1) και (2), Παράρτημα Ι, Παράγραφος 2(18) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

36.  Παράλειψη διασφάλισης ότι ο εξοπλισμός εργασίας είναι 
κατάλληλος ώστε να προστατεύονται οι εκτεθειμένοι 

500 
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εργοδοτούμενοι από τους κινδύνους άμεσης ή έμμεσης 
επαφής με τον ηλεκτρισμό κατά παράβαση του Κανονισμού 
5(1) και (2), Παράρτημα Ι, Παράγραφος 2(19) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

37.  Παράλειψη διαρρύθμισης του εξοπλισμού εργασίας με 
φερόμενο εργοδοτούμενο έτσι ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι, 
που συμπεριλαμβάνουν κίνδυνο επαφής ή παγίδευσης του 
εργοδοτούμενου στους τροχούς ή τις ερπύστριες για τον 
εργοδοτούμενο κατά τη μετακίνηση, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(1) και (2), Παράρτημα Ι, Παράγραφος 3(1) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

38.  Παράλειψη διασφάλισης ότι οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας 
περιορίζουν τους κίνδυνους που προέρχονται από 
ενδεχόμενη μερική ή ολική ανατροπή τους με φερόμενο 
εργοδοτούμενο, είτε χάρις σε ένα σύστημα προστασίας που 
εμποδίζει τον εξοπλισμό εργασίας να ανατραπεί περισσότερο 
από ένα τεταροκύκλιο, είτε χάρις σε ένα σύστημα που 
εξασφαλίζει επαρκή χώρο γύρω από τον φερόμενο 
εργοδοτούμενο σε περίπτωση που η κίνηση συνεχιστεί πέρα 
από ένα τεταρτοκύκλιο, είτε χάρις σε οποιοδήποτε άλλο 
μηχανισμό που θα έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(1) και (2), Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 3(4)(α) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

39.  Παράλειψη εγκατάστασης συστήματος συγκράτησης του 
φερόμενου εργοδοτούμενου στον εξοπλισμό εργασίας, ώστε 
σε περίπτωση μερικής ή ολικής ανατροπής του εξοπλισμού, 
να αποτρέπεται ο κίνδυνος συνθλιβής του φερόμενου 
εργοδοτούμενου μεταξύ τμημάτων του εξοπλισμού εργασίας 
και του εδάφους, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(1) και (2), 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 3(4)(δ) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά 
την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 
2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

40.  Παράλειψη διευθέτησης ή παροχής εξοπλισμού σε 
περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα που φέρει 
εργοδοτούμενους για τον περιορισμό των κινδύνων 
ανατροπής, είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό, 

500 
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είτε με σύστημα που εμποδίζει την ανατροπή του 
περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος, είτε με σύστημα που 
εγγυάται ότι σε περίπτωση ανατροπής του περονοφόρου 
ανυψωτικού μηχανήματος παραμένει επαρκής χώρος για το 
φερόμενο εργοδοτούμενο, μεταξύ του εδάφους και ορισμένων 
τμημάτων του μηχανήματος, είτε με την εγκατάσταση 
συστήματος που να συγκρατεί τον εργοδοτούμενο στο 
κάθισμα του οδηγού, ώστε να μην αναρπαγεί από τμήματα του 
περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος σε περίπτωση 
ανατροπής του, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(1) και (2), 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 3(5) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά 
την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 
2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

41.  Παράλειψη εφοδιασμού του αυτοκινούμενου κινητού 
εξοπλισμού εργασίας με διάταξη πέδησης και στάσης, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(1) και (2), Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 3(6)(γ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

42.  Παράλειψη εφοδιασμού του αυτοκινούμενου κινητού 
εξοπλισμού εργασίας με κατάλληλες βοηθητικές διατάξεις οι 
οποίες βελτιώνουν την ορατότητα (όταν το άμεσο οπτικό πεδίο 
του οδηγού είναι ανεπαρκές από άποψη ασφάλειας), κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(1) και (2), Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 3(6)(δ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

43.  Παράλειψη εφοδιασμού του αυτοκινούμενου κινητού 
εξοπλισμού εργασίας, που προορίζεται για χρήση κατά τη 
διάρκεια της νύκτας ή σε σκοτεινούς χώρους, με σύστημα 
φωτισμού προσαρμοσμένο στην εργασία που θα εκτελεστεί, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 5(1) και (2), Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 3(6)(ε) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

44.  Παράλειψη εφοδιασμού του αυτοκινούμενου κινητού 
εξοπλισμού εργασίας, με κατάλληλο πυροσβεστικό 
εξοπλισμό, εάν συνεπάγονται αυτοί κάθε αυτοί ή λόγω των 
ρυμουλκόμενων ή/και φορτίων τους, κίνδυνοι πυρκαγιάς που 
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους εργοδοτούμενους, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(1) και (2), Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 3(6)(στ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 

500 
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Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

45.  Παράλειψη εξασφάλισης της στερεότητας και της 
σταθερότητας κατά τη χρήση των μόνιμα εγκατεστημένων 
εξοπλισμών εργασίας που χρησιμοποιούνται για την 
ανύψωση φορτίων, λαμβανομένων υπόψη των φορτίων που 
θα ανυψωθούν καθώς και τις πιέσεις που συνεπάγονται αυτά 
τα φορτία στα σημεία στήριξης ή στερέωσης στις δομές, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(1) και (2), Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 4(1) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

46.  Παράλειψη ύπαρξης ευδιάκριτης ένδειξης του ονομαστικού 
φορτίου στα μηχανήματα ανύψωσης φορτίων, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(1) και (2), Παράρτημα Ι, 
Παράγραφος 4(2)(α) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

47.  Παράλειψη ύπαρξης σήμανσης στα εξαρτήματα ανύψωσης, 
ώστε να εντοπίζονται τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά για τη 
χρησιμοποίησή τους, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(1) 
και (2), Παράρτημα Ι, Παράγραφος 4(2)(β) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

48.  Παράλειψη εγκατάστασης των μόνιμα εγκατεστημένων 
εξοπλισμών εργασίας κατά τρόπο ώστε να περιορίζονται οι 
κίνδυνοι πρόσκρουσης των φορτίων σε εργοδοτούμενους, μη 
ηθελημένης επικίνδυνης απόκλισης των φορτίων ή ελεύθερη 
πτώσης τους καθώς και μη ηθελημένης απαγκίστρωσης των 
φορτίων, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(1) και (2), 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 4(3) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά 
την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 
2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

49.  Παράλειψη διασφάλισης ότι τα μηχανήματα ανύψωσης ή 
μετακίνησης εργοδοτουμένων είναι κατάλληλα ώστε στις 
περιπτώσεις που υπάρχει θαλαμίσκος να αποφεύγεται ο 
κίνδυνος πτώσης του θαλαμίσκου μέσων κατάλληλων 
διατάξεων κατά παράβαση του Κανονισμού 5(1) και (2), 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 4(4)(α)(i) των περί Ελάχιστων 

500 
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Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά 
την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 
2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

50.  Παράλειψη διασφάλισης ότι τα μηχανήματα ανύψωσης ή 
μετακίνησης εργοδοτουμένων είναι κατάλληλα ώστε στις 
περιπτώσεις που υπάρχει θαλαμίσκος να αποφεύγεται ο 
κίνδυνος πτώσης του χρήστη από αυτόν, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(1) και (2), Παράρτημα Ι, Παράγραφος 4(4)(α)(ii) 
των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

51.  Παράλειψη διασφάλισης ότι τα μηχανήματα ανύψωσης ή 
μετακίνησης εργοδοτουμένων είναι κατάλληλα ώστε να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος συνθλιβής, σφηνώματος ή 
πρόσκρουσης του χρήστη (ιδίως λόγω ακούσιας επαφής με 
αντικείμενα), κατά παράβαση του Κανονισμού 5(1) και (2), 
Παράρτημα Ι, Παράγραφος 4(4)(α)(iii) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά 
την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 
2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

52.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για την 
εγκατάσταση, διευθέτηση και χρησιμοποίηση των εξοπλισμών 
εργασίας κατά τρόπο (π.χ. φροντίδα για ύπαρξη αρκετού 
ελεύθερου χώρου μεταξύ των κινητών στοιχείων των 
εξοπλισμών και των σταθερών ή κινητών στοιχείων που τα 
περιβάλλουν, καθώς και  ασφαλή διοχέτευση όλων των 
μορφών ενέργειας και απομάκρυνση όλων των ουσιών που 
χρησιμοποιούνται ή παράγονται) ώστε να μειώνεται ο 
κίνδυνος για τους χρήστες του εξοπλισμού εργασίας και τους 
άλλους εργοδοτούμενους, κατά παράβαση του Κανονισμού 
5(4), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 1(1) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά 
την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 
2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

53.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για την ασφαλή 
συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των εξοπλισμών 
εργασίας τηρώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 
1(2) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού 
Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

54.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προστασία 
των εξοπλισμών εργασίας από τον κίνδυνο κεραυνοπληξίας 

500 
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με κατάλληλες διατάξεις ή τη λήψη μέτρων από τις συνέπειες 
της κεραυνοπληξίας, εφόσον αυτοί οι εξοπλισμοί κινδυνεύουν 
να πληγούν από κεραυνό κατά τη χρησιμοποίηση τους, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 
1(3) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού 
Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

55.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων ώστε η οδήγηση 
των αυτοκινούμενων εξοπλισμών εργασίας να επιτρέπεται 
μόνο στους εργοδοτούμενους που έχουν εκπαιδευτεί 
κατάλληλα για την οδήγηση αυτών των εξοπλισμών εργασίας, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 2(1) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

56.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για θέσπιση και 
εφαρμογή κατάλληλων κανόνων κυκλοφορίας για την κίνηση 
του εξοπλισμού εργασίας μέσα σε ζώνη εργασίας, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 
2(2) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την εργασία Εξοπλισμού 
Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

57.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων ώστε 
να αποφεύγεται η παρουσία πεζών εργοδοτουμένων στη 
ζώνη εργασίας αυτοκινούμενων εξοπλισμών εργασίας ή/και 
λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή τραυματισμού 
από αυτούς τους εξοπλισμούς εάν επιβάλλεται η παρουσία 
πεζών εργοδοτουμένων για την καλή εκτέλεση των εργασιών, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 2(3) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

58.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων ώστε η συνοδεία 
(μεταφορά ή παρουσία) εργοδοτουμένων πάνω σε κινητούς 
εξοπλισμούς εργασίας που κινούνται με μηχανικό τρόπο, να 
γίνεται σε ασφαλείς θέσεις που έχουν διευθετηθεί για το σκοπό 
αυτό, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 2(4) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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59.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για την εξασφάλιση 
της ύπαρξης επαρκούς ποσότητας αέρα σε ζώνες εργασίας 
όπου χρησιμοποιούνται κινητοί εξοπλισμοί εργασίας που είναι 
εφοδιασμένοι με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ώστε να μην 
δημιουργείται κίνδυνος για την ασφάλεια και υγεία των 
εργοδοτουμένων, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(4), 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 2(5) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά 
την εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 
2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

60.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων χρησιμοποίησης 
των αποσυναρμολογούμενων ή κινητών εξοπλισμών 
εργασίας για την ανύψωση φορτίων, κατά τρόπο που να 
εξασφαλίζεται η ευστάθεια τους κατά τη χρησιμοποίηση τους 
υπό όλες τις προβλεπτές συνθήκες, ανάλογα με τη φύση του 
δαπέδου ή του εδάφους, κατά παράβαση του Κανονισμού 
5(4), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 3(1) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά 
την εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 
2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

61.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για την ανύψωση 
των εργοδοτουμένων με εξοπλισμούς εργασίας που 
προβλέπονται για το σκοπό αυτό, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 3(2)(α) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

62.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για την παραμονή 
του χειριστή του εξοπλισμού εργασίας στη θέση του 
χειριστηρίου κατά την παρουσία εργοδοτουμένων πάνω σε 
εξοπλισμό εργασίας που έχει σχεδιαστεί για ανύψωση 
φορτίων, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 3(2)(γ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

63.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη διάθεση 
αξιόπιστων μέσων επικοινωνίας στους εργοδοτούμενους που 
ανυψώνονται πάνω σε εξοπλισμό εργασίας που έχει 
σχεδιαστεί για ανύψωση φορτίων καθώς και πρόβλεψης 
μέτρων για την απομάκρυνση τους (εργοδοτούμενους) με 
ασφάλεια, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(4), Παράρτημα 
ΙΙ, Παράγραφος 3(2)(γ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την εργασία 

500 
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Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

64.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων ώστε να μην 
υπάρχουν εργοδοτούμενοι κάτω από αναρτημένα φορτία 
(εκτός εάν επιβάλλεται για την καλή διεξαγωγή των εργασιών), 
κατά παράβαση του Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 3(3)(α) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

65.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων απαγόρευσης της 
διέλευσης αναρτημένων φορτίων πάνω από μη 
προστατευμένους χώρους εργασίας στους οποίους 
(συνήθως) βρίσκονται εργοδοτούμενοι, κατά παράβαση του 
Κανονισμού  5(4), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 3(3)(β) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

66.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων ώστε τα 
εξαρτήματα ανύψωσης να επιλέγονται σε συνάρτηση με τα 
προς μετακίνηση φορτία, τα σημεία συγκράτησης, το σύστημα 
αγκίστρωσης, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και με συνεκτίμηση 
του τρόπου και της διάταξης περίδεσης, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 3(4) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

67.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για την ύπαρξη 
σαφούς επισήμανσης στις συναρθρώσεις εξαρτημάτων 
ανύψωσης ώστε ο χρήστης να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά 
τους, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 3(4) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

68.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για την 
αποθήκευση των εξαρτημάτων ανύψωσης κατά τρόπο ώστε 
να προστατεύονται από ζημιές ή φθορές, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 3(5) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 
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69.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων ώστε να 
αποφεύγονται οι συγκρούσεις μεταξύ των φορτίων ή/και των 
στοιχείων δύο ή και περισσότερων εξοπλισμών εργασίας που 
προορίζονται για την ανύψωση μη κατευθυνόμενων φορτίων 
και είναι εγκατεστημένοι ή συναρμολογημένοι με τρόπο που οι 
ακτίνες δράσεις τους αλληλοκαλύπτονται, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 4(1) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

70.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων κατά τη 
χρησιμοποίηση των κινητών εξοπλισμών εργασίας που 
προορίζονται για την ανύψωση μη κατευθυνόμενων φορτίων 
και ελέγχου της ορθής εφαρμογής αυτών των μέτρων ώστε να 
αποφεύγεσαι η ταλάντευση, η ανατροπή και ενδεχομένως η 
μετατόπιση και ολίσθηση (του φορτίου), κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 4(2) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

71.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων ύπαρξης ατόμου 
για την καθοδήγηση μέσω επικοινωνίας και σημάτων του 
χειριστή εξοπλισμού εργασίας, που προορίζεται για την 
ανύψωση μη κατευθυνόμενων φορτίων, εφόσον αυτός ο 
χειριστής δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει ολόκληρη την 
πορεία του φορτίου, ούτε άμεσα ούτε μέσω βοηθητικών 
διατάξεων που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 
4(3) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την εργασία Εξοπλισμού 
Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

72.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων οργάνωσης των 
εργασιών κατά τρόπο ώστε όταν ο εργοδοτούμενος 
αγκιστρώνει ή απαγκιστρώνει ένα φορτίο με το χέρι, οι 
εργασίες να πραγματοποιούνται ασφαλώς και ο 
εργοδοτούμενος να διατηρεί πάντοτε τον άμεσο ή έμμεσο 
έλεγχο, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 4(4) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

73.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων ορθού 
προγραμματισμού, κατάλληλης παρακολούθησης και 

500 
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πραγματοποίησης των εργασιών ανύψωσης κατά τρόπο που 
να προστατεύεται η ασφάλεια των εργοδοτουμένων όπως 
καθορισμός και εφαρμογή διαδικασίας για ορθό συντονισμό 
των χειριστών στην περίπτωση ταυτόχρονης ανύψωσης 
φορτίου από δυο ή περισσότερους εξοπλισμούς, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 4(5), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 
4(4) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την εργασία Εξοπλισμού 
Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

74.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων και κατάλληλων μέτρων για 
την αποφυγή της έκθεσης των εργοδοτουμένων σε κινδύνους 
που αφορούν τη μη συγκράτηση φορτίων εξαιτίας μερικής ή 
ολικής βλάβης της τροφοδότησης σε ενέργεια των 
εξοπλισμών εργασίας που προορίζονται για την ανύψωση μη 
κατευθυνόμενων φορτίων, κατά παράβαση του Κανονισμού 
4(5), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 4(6)(α) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά 
την εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 
2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

75.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων παροχής 
επιτήρησης των φορτίων (εκτός στις περιπτώσεις που 
εμποδίζεται η πρόσβαση στην επικίνδυνη ζώνη και το φορτίο 
έχει αγκιστρωθεί), κατά παράβαση του Κανονισμού 4(5), 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 4(6)(β) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά 
την εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 
2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

76.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων άμεσης διακοπής 
της χρησιμοποίησης στο ύπαιθρο των εξοπλισμών εργασίας 
που προορίζονται για την ανύψωση μη κατευθυνόμενων 
φορτίων, όταν οι μετεωρολογικές συνθήκες επιδεινώνονται σε 
βαθμό που να μειώνεται η ασφάλεια της λειτουργίας τους 
καθώς και λήψης κατάλληλων προστατευτικών μέτρων με 
σκοπό ιδίως την αποφυγή ανατροπής αυτών των 
εξοπλισμών, με συνέπεια την έκθεση των εργοδοτουμένων σε 
κίνδυνο, κατά παράβαση του Κανονισμού 4(5), Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 4(7) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

77.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη τοποθέτηση 
κλίμακας κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα 
κατά τη χρήση σε σταθερό, ανθεκτικό και ακίνητο πέδιλο 
κατάλληλων διαστάσεων, ώστε οι βαθμίδες να παραμένουν 
οριζόντιες, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(4), Παράρτημα 

500 
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ΙΙ, Παράγραφος 5(2)(α) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

78.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη στερέωση 
του κατώτερου ή ανώτερου σημείου των ορθοστατών φορητής 
κλίμακας ή χρήσης αντιολισθητικής διάταξης ή εφαρμογής 
άλλων λύσεων ισοδύναμης αποτελεσματικότητας για τη 
παρεμπόδιση ολίσθησης των ποδών της φορητής κλίμακας 
κατά την χρήση της, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(4), 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 5(2)(β) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά 
την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 
2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

79.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη 
χρησιμοποίηση φορητής κλίμακας που να υπερβαίνει τη 
στάθμη πρόσβασης, εφόσον δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις 
που επιτρέπουν ασφαλή λαβή, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 5(2)(β) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

80.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων χρησιμοποίησης 
των κλιμάκων με συναρμολογούμενα τμήματα καθώς και των 
πτυσσόμενων κλιμάκων με τρόπο που να διασφαλίζεται η 
μεταξύ των διαφόρων στοιχείων ακινητοποίηση, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 
5(2)(β) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού 
Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

81.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων ακινητοποίησης 
των κινητών κλιμάκων πριν τη χρησιμοποίησή τους, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 
5(2)(β) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού 
Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

82.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων χρησιμοποίησης 
των κλιμάκων κατά τρόπο ώστε να υπάρχουν, πάντοτε 
διαθέσιμες στον εργοδοτούμενο, ασφαλής στήριξη και 
χειρολαβή, κατά παράβαση του Κανονισμού  5(4), Παράρτημα 
ΙΙ, Παράγραφος 5(2)(γ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία 

500 
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Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

83.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για την ετοιμασία 
μελέτης υπολογισμού αντοχής και ευστάθειας του ικριώματος, 
όταν το σημείωμα υπολογισμού του ικριώματος δεν είναι 
διαθέσιμο ή όταν αυτό (το σημείωμα) δεν προβλέπει τη δομική 
του διαμόρφωση, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(4), 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 5(3)(α) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά 
την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 
2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

84.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη κατάρτιση 
σχεδίου συναρμολόγησης, χρησιμοποίησης και 
αποσυναρμολόγησης του ικριώματος, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 5(3)(β) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

85.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για την κατάρτιση 
σχεδίου συναρμολόγησης, χρησιμοποίησης και 
αποσυναρμολόγησης του ικριώματος από πρόσωπο με 
κατάλληλα προσόντα, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(4), 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 5(3)(β) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά 
την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 
2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

86.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση 
της ευστάθειας του ικριώματος με την ασφάλιση των στοιχείων 
στήριξης του ικριώματος έναντι του κινδύνου ολίσθησης είτε 
με στερέωση στην επιφάνεια στήριξης, είτε με αντιολισθητική 
διάταξη, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ισοδύναμης 
αποτελεσματικότητας, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(4), 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 5(3)(γ) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά 
την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 
2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

87.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για την 
παρεμπόδιση μέσω κατάλληλων διατάξεων, της τυχαίας 
μετακίνησης των κυλιόμενων ικριωμάτων κατά την εκτέλεση 
εργασιών σε ύψος,   κατά παράβαση του Κανονισμού 5(4), 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 5(3)(γ) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά 
την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 
2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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88.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων ώστε οι διαστάσεις, 
το σχήμα και η διάταξη των δαπέδων ικριώματος να είναι 
κατάλληλες για τη φύση της εργασίας, προσαρμοσμένες στα 
φορτία που θα φέρουν και να επιτρέπουν την ασφαλή εργασία 
και κυκλοφορία, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(4), 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 5(3)(δ) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά 
την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 
2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

89.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων συναρμολόγησης 
των δαπέδων των ικριωμάτων κατά τρόπο ώστε τα συστατικά 
τους μέρη να μην μετακινούνται υπό κανονικές συνθήκες, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 
5(3)(δ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού 
Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

90.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων ώστε να μην μένει 
κανένα επικίνδυνο κενό μεταξύ των στοιχείων των δαπέδων 
και των κατακόρυφων μέσων συλλογικής προστασίας έναντι 
των πτώσεων, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(4), 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 5(3)(δ) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά 
την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 
2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

91.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για την επισήμανση 
των μερών του ικριώματος που δεν είναι έτοιμα προς χρήση 
(ιδίως κατά τη φάση συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης 
ή μετατροπών), με προειδοποιητικά σήματα γενικού κινδύνου 
σύμφωνα με τους περί Ελαχίστων Προδιαγραφών για τη 
Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς 
του 2000, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(4), Παράρτημα 
ΙΙ, Παράγραφος 5(3)(ε) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

92.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων κατάλληλης 
οριοθέτησης των μερών του ικριώματος που δεν είναι έτοιμα 
προς χρήση (ιδίως κατά τη φάση συναρμολόγησης, 
αποσυναρμολόγησης ή μετατροπών), από υλικά στοιχεία τα 
οποία εμποδίζουν την πρόσβαση στη ζώνη κινδύνου, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 
5(3)(ε) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού 
Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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93.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη 
συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση ικριώματος από 
εργαζόμενους με επαρκή ειδική εκπαίδευση για τις 
προβλεπόμενες εργασίες, κατά παράβαση του Κανονισμού 
5(4), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 5(3)(στ) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά 
την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 
2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

94.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων ώστε οι εργασίες  
συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης ικριώματος να 
γίνονται υπό την επίβλεψη αρμοδίου προσώπου, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 
5(3)(στ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού 
Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

95.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη διάθεση του 
σχεδίου συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης του 
ικριώματος καθώς και οποιωνδήποτε οδηγιών περιέχονται σε 
αυτό, στον επιβλέποντα τις εργασίες και στους 
εργοδοτούμενους με επαρκή ειδική εκπαίδευση, οι οποίοι 
ασχολούνται με εργασίες συναρμολόγησης και 
αποσυναρμολόγησης του ικριώματος που συναρμολογούν και 
αποσυναρμολογούν το ικρίωμα, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 5(3)(στ) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται.  

500 

96.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων, κατά τη 
χρησιμοποίηση τεχνικών πρόσβασης και τοποθέτησης με τη 
βοήθεια σχοινιών ώστε στο σύστημα αυτό να 
περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο χωριστά αγκυρωμένα 
σχοινιά, το ένα ως μέσο προσπέλασης, καθόδου και 
υποστήριξης (σχοινί εργασίας) και το άλλο ως μέσο ασφαλείας 
(σχοινί ασφαλείας), κατά παράβαση του Κανονισμού 5(4), 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 5(4)(α)(i) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά 
την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 
2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 

97.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων, κατά τη 
χρησιμοποίηση τεχνικών πρόσβασης και τοποθέτησης με τη 
βοήθεια σχοινιών, χρησιμοποίησης από τους 
εργοδοτούμενους κατάλληλης ζώνης ασφάλειας καθώς και 
σύνδεσης της με το σχοινί ασφαλείας, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 5(4)(α)(ii) των 

500 
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περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται.  

98.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων, κατά τη 
χρησιμοποίηση τεχνικών πρόσβασης και τοποθέτησης με τη 
βοήθεια σχοινιών, ώστε το σχοινί εργασίας να έχει ασφαλή 
μηχανισμό ανόδου και καθόδου και αυτόματο ανασχετικό  
μηχανισμό που εμποδίζει την πτώση του χρήστη σε 
περίπτωση που αυτός απολέσει τον έλεγχο της κίνησης του, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, 
Παράγραφος 5(4)(α)(iii) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία 
Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 

99.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων, κατά τη 
χρησιμοποίηση τεχνικών πρόσβασης και τοποθέτησης με τη 
βοήθεια σχοινιών, ώστε το σχοινί ασφαλείας να έχει αυτόματη 
κινητή διάταξη προστασίας έναντι των πτώσεων η οποία 
ακολουθεί τον εργοδοτούμενο στην κίνησή του, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 
5(4)(α)(iii) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού 
Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 

100.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων, κατά τη 
χρησιμοποίηση τεχνικών πρόσβασης και τοποθέτησης με τη 
βοήθεια σχοινιών, ώστε τα εργαλεία και άλλα εξαρτήματα που 
θα χρησιμοποιήσει ο εργοδοτούμενος να είναι συνδεδεμένα 
με τη ζώνη ασφαλείας ή με το κάθισμα του εργοδοτούμενου ή 
προσδεδεμένα με άλλο κατάλληλο μέσο, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 5(4)(α)(iv) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται.  

500 

101.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων, κατά τη 
χρησιμοποίηση τεχνικών πρόσβασης και τοποθέτησης με τη 
βοήθεια σχοινιών εργασίας, κατάλληλου προγραμματισμού 
και επίβλεψης, ώστε να είναι δυνατή η άμεση παροχή 
βοήθειας στον εργοδοτούμενο, σε περίπτωση ανάγκης, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 
5(4)(α)(v) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού 
Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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102.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων, κατά τη 
χρησιμοποίηση τεχνικών πρόσβασης και τοποθέτησης με τη 
βοήθεια σχοινιών, παροχής κατάλληλης και ειδικής 
εκπαίδευσης στους εργοδοτούμενους για τις προβλεπόμενες 
εργασίες και ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες διάσωσης, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(4), Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 
5(4)(α)(vi) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού 
Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

 

V. 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 

Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 

1.  Παράλειψη ορισμού συντονιστή μελέτης με γραπτή συμφωνία πριν 
από την έναρξη της μελέτης του έργου, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 4(1) και (3) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

2.  Παράλειψη κυρίου του έργου να διασφαλίσει ότι ο μελετητής 
ολόκληρου του έργου ορίζει συντονιστή μελέτης με γραπτή 
συμφωνία, πριν από την έναρξη της μελέτης του έργου, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 4(1) και (3) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

3.  Παράλειψη ορισμού συντονιστή εκτέλεσης με γραπτή συμφωνία 
πριν από την έναρξη της εκτέλεσης του έργου, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 4(2) και (3) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

4.  Παράλειψη κυρίου του έργου να διασφαλίσει ότι ο εργολάβος 
ολόκληρου του έργου ορίζει συντονιστή εκτέλεσης με γραπτή 
συμφωνία, πριν από την έναρξη της εκτέλεσης του έργου, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 4(2) και (3) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

5.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στην περίπτωση που ορίζονται νομικά 
πρόσωπα ως συντονιστής μελέτης ή/και συντονιστής εκτέλεσης, 
καθορίζονται στη γραπτή συμφωνία τα φυσικά πρόσωπα στα οποία 
ανατίθενται τα καθήκοντα του συντονιστή μελέτης ή/και του 

500 
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συντονιστή εκτέλεσης, κατά παράβαση του Κανονισμού 4(5) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές 
για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

6.  Παράλειψη διασφάλισης ότι ο συντονιστής μελέτης του έργου, 
συνεργάζεται με τους ανάδοχους μελετητές, επιβλέποντες, 
εργολάβους, υπεργολάβους και άλλους συντελεστές του έργου για 
τα θέματα ασφάλειας και υγείας και την εφαρμογή των γενικών 
αρχών πρόληψης, κατά παράβαση του Κανονισμού 4(6)(α)(i) και (β) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

7.  Παράλειψη διασφάλισης ότι ο συντονιστής μελέτης του έργου, έχει 
στη διάθεσή του τα απαιτούμενα μέσα και αρμοδιότητα για την 
εκτέλεση των καθηκόντων του, κατά παράβαση των Κανονισμών 
4(6)(α)(iii) και (β) και 8 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

8.  Παράλειψη διασφάλισης ότι ο συντονιστής μελέτης του έργου, είναι 
σε θέση και εκτελεί τα καθήκοντά του χωρίς να επηρεάζεται από 
ενδεχόμενες  συγκρούσεις συμφερόντων κατά παράβαση του 
Κανονισμού 4(6)(α)(iv) και (β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

9.  Παράλειψη διασφάλισης ότι ο συντονιστής μελέτης του έργου, έχει 
στη διάθεσή του κατάλληλα μέσα για διασφάλιση της επικοινωνίας 
με τους συντελεστές του έργου κατά παράβαση του Κανονισμού 
4(6)(α)(v) και (β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

10.  Παράλειψη διασφάλισης ότι ο συντονιστής εκτέλεσης του έργου, 
συνεργάζεται με τους ανάδοχους μελετητές, επιβλέποντες, 
εργολάβους, υπεργολάβους και άλλους συντελεστές του έργου για 
τα θέματα ασφάλειας και υγείας και την εφαρμογή των γενικών 
αρχών πρόληψης κατά παράβαση του Κανονισμού 4(6)(α)(i) και (β) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

11.  Παράλειψη διασφάλισης ότι ο συντονιστής εκτέλεσης του έργου, έχει 
στη διάθεσή του τα απαιτούμενα μέσα και αρμοδιότητα για την 
εκτέλεση των καθηκόντων του, κατά παράβαση των Κανονισμών 
4(6)(α)(iii)και(β) και (9) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

500 



 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2020  - Ανεπίσημη Ενοποίηση  

 

131 

(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

12.  Παράλειψη διασφάλισης ότι ο συντονιστής εκτέλεσης του έργου, 
είναι σε θέση και εκτελεί τα καθήκοντά του χωρίς να επηρεάζεται 
από ενδεχόμενες  συγκρούσεις συμφερόντων κατά παράβαση 
του Κανονισμού 4(6)(α)(iv) και (β) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

13.  Παράλειψη διασφάλισης ότι ο συντονιστής εκτέλεσης του έργου, έχει 
στη διάθεσή του κατάλληλα μέσα για διασφάλιση της επικοινωνίας 
με τους συντελεστές του έργου, κατά παράβαση των Κανονισμών 
4(6)(α)(v) και (β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

14.  Παράλειψη τοποθέτησης ή ανάρτησης πινακίδας, πριν από την 
εκτέλεση των εργασιών και καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης τους, σε 
περίοπτο σημείο του εργοταξίου, στην οποία να αναγράφονται τα 
ονόματα και τα  στοιχεία επικοινωνίας των συντονιστών μελέτης και 
εκτέλεσης, κατά παράβαση του Κανονισμού 4(8)(α) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

15.  Παράλειψη διασφάλισης της εκπόνησης σχεδίου ασφάλειας και 
υγείας, πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(1)(α)(i) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται.  

500 

16.  Παράλειψη διασφάλισης της κατάρτισης φακέλου ασφάλειας και 
υγείας, πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(1)(α)(ii) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

17.  Παράλειψη αναπροσαρμογής του φάκελου ασφάλειας και υγείας 
(εφόσον αυτός υπάρχει), ή κατάρτισης νέου φακελου ασφάλειας και 
υγείας (όταν δεν υπάρχει υφιστάμενος φάκελος), στις περιπτώσεις 
όπου στο εργοτάξιο θα πραγματοποιηθούν εργασίες σε υφιστάμενη 
κατασκευή, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(1)(β) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 

500 
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Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

18.  Παράλειψη περιγραφής και καθορισμού στο σχέδιο ασφάλειας και 
υγείας, των κανόνων που εφαρμόζονται στο εργοτάξιο, 
λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν δραστηριότητες που διεξάγονται 
στον τόπο του έργου, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(3)(α) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές 
για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

19.  Παράλειψη περιγραφής και καθορισμού στο σχέδιο ασφάλειας και 
υγείας, των ειδικών μέτρων περιλαμβανομένων των μεθόδων 
εργασίας, των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για αντιμετώπιση 
των κινδύνων και άλλων διευθετήσεων για τη διαχείριση και 
αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχονται στις διάφορες φάσεις, 
δραστηριότητες και θέσεις εργασίας εκτέλεσης του έργου, για την 
προστασία των προσώπων στην εργασία ή/και άλλων προσώπων 
που τυχόν θα επηρεαστούν, κατά παράβαση του Κανονισμού 
5(3)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

20.  Παράλειψη εκπόνησης σχεδίου ασφάλειας και υγείας, το οποίο να 
είναι επαρκές και κατάλληλο σύμφωνα με τη φύση, το μέγεθος, τους 
ιδιαίτερους κινδύνους, τον αριθμό των προσώπων στην εργασία και 
τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου, κατά παράβαση του Κανονισμού 
5(4) και (5) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

21.  Παράλειψη κατάρτισης του φάκελου ασφάλειας και υγείας σύμφωνα 
με τα χαρακτηριστικά του έργου, κατά παράβαση του Κανονισμού 
5(7) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

22.  Παράλειψη αναπροσαρμογής του σχεδίου και του φακέλου 
ασφάλειας και υγείας σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και 
τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 5(8)(α) και (β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

23.  Παράλειψη αναπροσαρμογής του σχεδίου ασφάλειας και υγείας 
πριν από την έναρξη των εργασιών ώστε σε αυτό να περιγράφονται 
και να καθορίζονται οι ασφαλείς μέθοδοι εργασίας καθώς και τα 
οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την εκτέλεση των εργασιών, κατά 

500 
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παράβαση του Κανονισμού 5(8)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

24.  Παράλειψη αναπροσαρμογής του φάκελου ασφάλειας και υγείας 
μετά το πέρας των εργασιών εκτέλεσης του έργου, ώστε αυτός να 
περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό 
κατασκευάστηκε, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(8)(γ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

25.  Παράλειψη κατάρτισης και αναπροσαρμογής του φάκελου 
ασφάλειας και υγείας από τους συντονιστές μελέτης και εκτέλεσης 
με τη συνεργασία του κυρίου του εργου, των μελετητών, των 
εργολάβων και των προμηθευτών κατά παράβαση του Κανονισμού 
5(9) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

26.  Παράλειψη αναπροσαρμογής του φάκελου ασφάλειας και υγείας 
από το συντονιστή μελέτης πριν από τη έναρξη του εργοταξίου, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(9)(β)(i) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

27.  Παράλειψη αναπροσαρμογής του σχεδίου ασφάλειας και υγείας από 
το συντονιστή μελέτης πριν από τη έναρξη του εργοταξίου, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(9)(β)(i) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

28.  Παράλειψη αναπροσαρμογής του φάκελου ασφάλειας και υγείας 
από το συντονιστή εκτέλεσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 
εργοταξίου και εκτέλεσης των εργασιών, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(9)(β)(ii) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

29.  Παράλειψη αναπροσαρμογής του σχεδίου ασφάλειας και υγείας από 
το συντονιστή εκτέλεσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 
εργοταξίου και εκτέλεσης των εργασιών, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(8)(β) και (9)(β)(ii)  των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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30.  Παράλειψη συνεργασίας του συντονιστή μελέτης και του συντονιστή 
εκτέλεσης για την αναπροσαρμογή του φάκελου ασφάλειας και 
υγείας κατά την εκτέλεση του έργου, όπου απαιτείται και ιδιαίτερα 
όταν τροποποιείται η μελέτη ή/και οι τεχνικές προδιαγραφές του 
έργου, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(9)(γ)  των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά 
ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

31.  Παράλειψη συνεργασίας του συντονιστή μελέτης και του συντονιστή 
εκτέλεσης για την αναπροσαρμογή του σχεδίου ασφάλειας και 
υγείας κατά την εκτέλεση του έργου, όπου απαιτείται και ιδιαίτερα 
όταν τροποποιείται η μελέτη ή/και οι τεχνικές προδιαγραφές του 
έργου, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(9)(γ)  των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά 
ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

32.  Παράλειψη μέριμνας ώστε το σχέδιο ασφάλειας και υγείας να τίθεται 
κατάλληλα προσαρμοσμένο στη διάθεση του κυρίου του έργου, των 
αναδόχων (μελετητών, επιβλεπόντων, εργολάβων), των άλλων 
συντονιστών μελέτης και εκτέλεσης, των εργοδοτουμένων, των 
αυτοεργοδοτουμένων και άλλων εργοδοτών που αναλαμβάνουν 
δραστηριότητες σε σχέση με το έργο, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(10)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

33.  Παράλειψη διάθεσης του σχεδίου ασφάλειας και υγείας, όπως είναι 
κατάλληλα προσαρμοσμένο, στο εργοτάξιο καθόλη τη διάρκεια της 
εκτέλεσης των εργασιών, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(10)(β)  
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

34.  Παράλειψη παράδοσης του φάκελου ασφαλείας και υγείας στον 
κύριο του έργου, εντός τριών μηνών μετά την παράδοση του έργου 
προς χρήση, με μέριμνα του συντονιστή μελέτης ή/και του 
επιβλέποντα του έργου, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(10)(γ)  
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

35.  Παράλειψη διασφάλισης, από τον κύριο του έργου, ότι αντίγραφο 
του φάκελου ασφαλείας και υγείας είναι διαθέσιμο στα πρόσωπα 
που είναι αρμόδια για τη συντήρηση του έργου ή μέρους του και για 
άλλες ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθόλη τη διάρκεια της 
ζωής του έργου, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(10)(δ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 

500 
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Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

36.  Παράλειψη διαβίβασης στον Αρχιεπιθεωρητή τουλάχιστον 
δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών, της 
εκ των προτέρων γνωστοποίησης σε καθορισμένο έντυπο μαζί με 
τα αναγκαία συνοδευτικά έγγραφα με έγκυρες και ορθές 
πληροφορίες, κατά παράβαση του Κανονισμού 6(1) και (2) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

37.  Παράλειψη ανάρτησης της εκ των προτέρων γνωστοποίησης κατά 
τρόπο εμφανή στο εργοτάξιο, κατά παράβαση του Κανονισμού 
6(3)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών 
του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

38.  Παράλειψη αναπροσαρμογής της εκ των προτέρων γνωστοποίησης 
από τον κύριο του έργου ή τον ανάδοχο, και διαβίβασης της  εκ νέου 
στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 6(3)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

39.  Παράλειψη μελετητή να λάβει υπόψη τις γενικές αρχές πρόληψης, 
κατά τα στάδια σύλληψης, επεξεργασίας και εκπόνησης της μελέτης 
του έργου, καθώς και στα στάδια προγραμματισμού, οργάνωσης και 
προετοιμασίας της εκτέλεσης του έργου, σε συνεργασία με το 
μελετητή ολόκληρου του έργου, το συντονιστή μελέτης ή το κύριο 
του έργου (αν δεν υπάρχει μελετητής ολόκληρου του έργου ή 
συντονιστής μελέτης), κατά παράβαση του Κανονισμού 7(1) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές 
για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

40.  Παράλειψη μελετητή να αποφύγει κατά το σχεδιασμό ή την 
τροποποίηση της μελέτης του έργου, εφόσον είναι εύλογα εφικτό, 
τους προβλεπτούς κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία κάθε 
προσώπου το οποίο θα εκτελέσει εργασία για τη κατασκευή του 
έργου, κατά παράβαση του Κανονισμού 7(2)(α) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά 
ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

41.  Παράλειψη μελετητή να αποφύγει κατά το σχεδιασμό ή την 
τροποποίηση της μελέτης του έργου, εφόσον είναι εύλογα εφικτό, 
τους προβλεπτούς κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία κάθε 

500 
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προσώπου το οποίο τυχόν να επηρεαστεί από την εκτέλεση των 
εργασιών κατασκευής του έργου, κατά παράβαση του Κανονισμού 
7(2)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

42.  Παράλειψη μελετητή να αποφύγει κατά το σχεδιασμό ή την 
τροποποίηση της μελέτης του έργου, εφόσον είναι εύλογα εφικτό, 
τους προβλεπτούς κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία κάθε 
προσώπου το οποίο θα εκτελέσει εργασίες τακτικής ή έκτακτης 
συντήρησης των κατασκευών και των εγκαταστάσεων του έργου, 
περιλαμβανομένων των εργασιών καθαρισμού των όψεων, 
ανοιγμάτων και οροφών, κατά παράβαση του Κανονισμού 7(2)(γ) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

43.  Παράλειψη μελετητή να αποφύγει κατά το σχεδιασμό ή την 
τροποποίηση της μελέτης του έργου, εφόσον είναι εύλογα εφικτό, 
τους προβλεπτούς κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία κάθε 
προσώπου το οποίο θα χρησιμοποιήσει τις κατασκευές και τις 
εγκαταστάσεις του έργου ως χώρο εργασίας, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 7(2)(δ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

44.  Παράλειψη μελετητή, εφόσον είναι εύλογα εφικτό, να αποφύγει ή να 
μειώσει τους προβλεπτούς κινδύνους με την επιλογή καταλλήλων 
σχεδιαστικών λύσεων ή την προδιαγραφή καταλλήλων υλικών και 
ασφαλών μεθόδων εργασίας ή την πρόνοια για συλλογικά μέσα 
προστασίας με προτεραιότητα έναντι των μέσων ατομικής 
προστασίας, κατά παράβαση του Κανονισμού 7(3)(α) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

45.  Παράλειψη μελετητή, εφόσον είναι εύλογα εφικτό, να παρέχει 
επαρκείς πληροφορίες, μαζί με τη μελέτη του έργου, τις οποίες έχει 
στη διάθεση του για κινδύνους, οι οποίοι δεν είναι εύκολα 
προβλεπτοί για τους άλλους συντελεστές του έργου, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 7(3)(γ) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

46.  Παράλειψη μελετητή, εφόσον είναι εύλογα εφικτό, να διενεργήσει 
ειδική μελέτη ή/και επισκόπηση για τον εντοπισμό προβλεπτών 
κινδύνων, των οποίων δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί η έκταση 
τους για την εκτίμηση τους και το καθορισμό μέτρων αποφυγής ή/και 

500 
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αντιμετώπισης τους, κατά παράβαση του Κανονισμού 7(3)(δ) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές 
για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

47.  Παράλειψη μελετητή, εφόσον είναι εύλογα εφικτό, να παρέχει 
πληροφορίες για το φάκελο ασφάλειας και υγείας, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 7(3)(ε) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

48.  Παράλειψη μελετητή, κατά την εκπόνηση της μελέτης και το 
σχεδιασμό κατασκευής ή εγκατάστασης η οποία θα χρησιμοποιηθεί 
ως χώρος εργασίας, να λάβει υπόψη για τη μελλοντική χρήση της 
κατασκευής η της εγκατάστασης, τις απαιτήσεις της νομοθεσίας που 
ρυθμίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους 
χώρους εργασίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και των περί Ελαχίστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
Κανονισμούς του 2002 και 2004, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται κατά παράβαση του Κανονισμού 7(4) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

49.  Παράλειψη μελετητή να ενημερώσει τον κύριο του έργου σχετικά με 
τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι διατάξεις των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά 
ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 7(5), των πιο πάνω Κανονισμών όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

50.  Παράλειψη μελετητή παροχής στους άλλους αναδόχους, στους 
συντονιστές μελέτης και εκτέλεσης και στον κύριο του έργου 
επαρκών πληροφοριών σε σχέση με τη μελέτη και το σχεδιασμό του 
έργου για σκοπούς συμμόρφωσης τους με τις διατάξεις των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 7(6), των πιο πάνω Κανονισμών όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 

51.  Παράλειψη διασφάλισης της ενσωμάτωσης του σχεδίου ασφάλειας 
και υγείας, δηλαδή των απαιτούμενων προληπτικών και 
προστατευτικών μέτρων, περιλαμβανομένων ειδικών μελετών ή των 
αποτελεσμάτων επισκοπήσεων, των ειδικών μέτρων, καθώς και 
άλλων διευθετήσεων για τη διαχείριση και για αντιμετώπιση των 
κινδύνων, στη μελέτη, τα κατασκευαστικά σχέδια, τις τεχνικές 
προδιαγραφές προκήρυξης, τους όρους και τις απαιτήσεις των 

500 
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συμβολαίων ανάθεσης του έργου, κατά παράβαση του Κανονισμού 
7(8) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

52.  Παράλειψη ορισμού συντονιστή μελέτης που να έχει τα απαιτούμενα 
προσόντα, κατά παράβαση του Κανονισμού 8(1), των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

53.  Παράλειψη ορισμού συντονιστή εκτέλεσης που να έχει τα 
απαιτούμενα προσόντα, κατά παράβαση των διατάξεων του 
Κανονισμού 9, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

54.  Παράλειψη εκτέλεσης των καθηκόντων του συντονιστή μελέτης που 
προβλέπονται στο Κανονισμό 8 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015, κατά παράβαση των Κανονισμών 
4(1), 8 και 10 των πιο πάνω Κανονισμών όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

55.  Παράλειψη εκτέλεσης των καθηκόντων του συντονιστή εκτέλεσης 
που προβλέπονται στο Κανονισμό 9 των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015, κατά παράβαση των Κανονισμών 
4(2), 8 και 10 των πιο πάνω Κανονισμών όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

56.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων όσον αφορά τη διατήρηση 
του εργοταξίου σε ικανοποιητική κατάσταση από άποψη τάξης, 
καθαριότητας και υγιεινής κατά παράβαση του Κανονισμού 11(1)(α) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

57.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων όσον αφορά την επιλογή 
της τοποθέτησης των θέσεων εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη 
δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης στις θέσεις αυτές, καθώς και τον 
καθορισμό των οδών ή ζωνών για μετακίνηση ή κυκλοφορία 
προσώπων και εξοπλισμών, κατά παράβαση του Κανονισμού 
11(1)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

58.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων όσον αφορά τις συνθήκες 
μεταφοράς των διαφόρων υλικών, κατά παράβαση του Κανονισμού 
11(1)(γ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 

500 
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Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

59.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων όσον αφορά την 
εφαρμογή των καλυτέρων, καθόσον είναι ευλόγως εφικτών, 
διεργασιών και μεθόδων για περιορισμό της διαφυγής σκόνης στην 
ατμόσφαιρα κατά παράβαση του Κανονισμού 11(1)(δ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

60.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων όσον αφορά  τη 
συντήρηση, τον έλεγχο πριν από την έναρξη της λειτουργίας και τον 
περιοδικό έλεγχο των εγκαταστάσεων και των εξοπλισμών, ώστε να 
διορθώνονται ή να αποφεύγονται τα ελαττώματα ή τα προβλήματα 
που θα μπορούσαν να βλάψουν την ασφάλεια και την υγεία των 
προσώπων στην εργασία, κατά παράβαση του Κανονισμού 11(1)(ε) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

61.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων όσον αφορά  την 
οριοθέτηση και τη διευθέτηση των ζωνών αποθήκευσης και 
εναπόθεσης των διαφόρων υλικών, ειδικότερα εφόσον πρόκειται για 
επικίνδυνα υλικά ή επικίνδυνες ουσίες, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11(1)(στ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

62.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων όσον αφορά  τις συνθήκες 
αποκομιδής των επικίνδυνων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11(1)(ζ) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

63.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων όσον αφορά  την 
αποθήκευση και τη διάθεση ή την αποκομιδή των απορριμμάτων και 
των άχρηστων υλικών, κατά παράβαση του Κανονισμού 11(1)(η) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

64.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων όσον αφορά την 
αναπροσαρμογή, ανάλογα με την πορεία των εργασιών στο 
εργοτάξιο, της πραγματικής διάρκειας για τα διάφορα είδη ή στάδια 
εργασίας, κατά παράβαση του Κανονισμού 11(1)(θ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 

500 
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Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

65.   Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων όσον αφορά τη 
συνεργασία μεταξύ των εργοδοτών και των αυτοεργοδοτουμένων 
προσώπων, κατά παράβαση του Κανονισμού 11(1)(ι) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

66.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων όσον αφορά την 
απομόνωση του χώρου του εργοταξίου, περιλαμβανομένων και των 
βοηθητικών χώρων αποθήκευσης υλικών και εξοπλισμού, μέσω 
κατάλληλης περίφραξης επαρκούς αντοχής και ύψους ή μέσω 
άλλων αποτελεσματικών μέσων για την αποτροπή εισόδου σε αυτό 
προσωπικού χωρίς σχετική άδεια ή εξουσία, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11(1)(ιβ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

67.  Παράλειψη εργολάβου ή υπεργολάβου ή άλλου εργοδότη να 
συνεργάζεται με τους συντονιστές μελέτης και εκτέλεσης και να 
λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις τους, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11(2)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

68.  Παράλειψη συμμόρφωσης με το σχέδιο ασφάλειας και υγείας, τους 
κανόνες του εργοταξίου και τις καθορισμένες διαδικασίες για τη 
διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11(2)(γ) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

69.  Παράλειψη μέριμνας για την έγκαιρη αναπροσαρμογή του σχεδίου 
ασφάλειας και υγείας, σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών 
και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή/και σε περίπτωση που 
εντοπίζονται κενά ή παραλείψεις σε αυτό, πριν την έναρξη των 
διαφόρων εργασιών, σε συνεργασία με τον συντονιστή εκτέλεσης 
και τους άλλους συντελεστές του έργου, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11(2)(δ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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70.  Παράλειψη εργολάβου ολόκληρου του έργου λήψης και τήρησης 
όλων των μέτρων ασφάλειας και υγείας τα οποία αφορούν ολόκληρο 
το έργο, ανεξάρτητα εάν αυτό εκτελείται ολικά ή κατά τμήματα ή κατά 
δραστηριότητα με υπεργολάβους, κατά παράβαση του Κανονισμού 
11(3)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

71.  Παράλειψη εργολάβου ή υπεργολάβου ή άλλου εργοδότη 
διασφάλισης ότι, το ικρίωμα ή άλλος εξοπλισμός, για τον οποίο 
αρχικά ανεγέρθηκε εγκαταστάθηκε ή προμηθεύτηκε από άλλο 
εργολάβο ή υπεργολάβο ή άλλο εργοδότη ή αυτοεργοδοτούμενο 
πρόσωπο, συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας, κατά παράβαση του Κανονισμού 11(3)(β)(i) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

72.  Παράλειψη εργολάβου / υπεργολάβου / άλλου εργοδότη 
διασφάλισης ότι, το ικρίωμα ή άλλος εξοπλισμός που χρησιμοποιεί, 
το οποίο ικρίωμα ή εξοπλισμός αυτός ανεγέρθηκε, εγκαταστάθηκε ή 
προμηθεύτηκε από άλλο εργολάβο ή υπεργολάβο ή άλλο εργοδότη 
ή αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο και  συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11(3)(β)(ii) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

73.  Παράλειψη εργολάβου λήψης και τήρησης όλων των μέτρων 
ασφάλειας τα οποία αφορούν το τμήμα του έργου που ανέλαβε, 
ανεξάρτητα εάν αυτό εκτελείται ολόκληρο ή κατά δραστηριότητα με 
υπεργολάβους, κατά παράβαση του Κανονισμού 11(3)(γ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

74.  Παράλειψη υπεργολάβου λήψης και τήρησης όλων των μέτρων 
ασφάλειας τα οποία αφορούν το τμήμα του έργου που ανέλαβε, 
ανεξάρτητα εάν αυτό εκτελείται ολόκληρο ή κατά δραστηριότητα με 
υπεργολάβους, κατά παράβαση του Κανονισμού 11(3)(γ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

75.  Παράλειψη ενημέρωσης των εργοδοτουμένων για όλα τα μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνονται όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία τους 
στο εργοτάξιο κατά παράβαση του Κανονισμού 13(1) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 

500 
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Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

76.  Παράλειψη διασφάλισης ότι όλα τα πρόσωπα στην εργασία είναι 
ενήμερα για τα μέσα διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου και για τη 
διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στην περίπτωση αυτή, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 13(2) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

77.  Παράλειψη διασφάλισης της συμμετοχής κάθε εργοδοτούμενου σε 
εισαγωγικό πρόγραμμα ενημέρωσης για τα θέματα ασφάλειας και 
υγείας και ειδικά για τους κινδύνους και τα μέτρα που αφορούν τις 
δραστηριότητες του εργοταξίου και τη θέση εργασίας ή/και τα 
καθήκοντά του, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του στο 
εργοτάξιο, κατά παράβαση του Κανονισμού 13(3)(α) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

78.  Παράλειψη διασφάλισης της ενημέρωσης κάθε εργοδοτούμενου για 
τους κανόνες του εργοταξίου και για τους υπεύθυνους ασφάλειας, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 13(3)(β) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

79.  Παράλειψη διασφάλισης της διάθεσης σε κάθε εργοδοτούμενο των  
πληροφοριών και οδηγιών που αφορούν ειδικά τη θέση εργασίας ή 
τα καθήκοντα του, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες και 
οδηγίες σχετικά με τις μεθόδους εργασίας καθώς και τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέσα που θα πρέπει να εφαρμόσει για την αντιμετώπιση 
των κινδύνων, κατά παράβαση του Κανονισμού 13(3)(γ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

80.  Παράλειψη μέριμνας για τη σύσταση συντονιστικής επιτροπής 
ασφάλειας, κατά παράβαση του Κανονισμού 14(2) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

81.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε η συντονιστική επιτροπή να 
συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 14(5) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 

500 
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Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

82.  Παράλειψη εργοδότη μέριμνας ότι, τα πρόσωπα που ορίζει, ως 
Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) για να 
ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των 
κινδύνων σε σχέση με τις εργασίες που αναλαμβάνει να εκτελέσει, 
έχουν επαρκείς γνώσεις και πείρα στα θέματα ασφάλειας και υγείας 
στην εργασία σε σχέση με τις εργασίες στα εργοτάξια,  κατά 
παράβαση του Κανονισμού 15(1)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

83.  Παράλειψη εργοδότη μέριμνας ότι, τα πρόσωπα που ορίζει, ως 
Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) για να 
ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των 
κινδύνων σε σχέση με τις εργασίες που αναλαμβάνει να εκτελέσει, 
συνεργάζονται με το συντονιστή εκτέλεσης,  κατά παράβαση του 
Κανονισμού 15(1)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

84.  Παράλειψη εργοδότη μέριμνας ότι, τα πρόσωπα που ορίζει, ως 
Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) για να 
ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των 
κινδύνων σε σχέση με τις εργασίες που αναλαμβάνει να εκτελέσει, 
συμβουλεύουν τον εργοδότη τους για σκοπούς εφαρμογής των 
απαιτούμενων μέτρων που καθορίζονται στο σχέδιο ασφάλειας και 
υγείας και συμμόρφωσης τους με τις διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας στα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία,  κατά 
παράβαση του Κανονισμού 15(1)(γ) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

85.  Παράλειψη ανάρτησης των ονομάτων των προσώπων που 
ορίζονται ως Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης 
(ΕΣΥΠΠ), σε χώρο προσιτό και εμφανή στο εργοτάξιο, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 15(3) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

86.  Παράλειψη προσώπου διασφάλισης, εφόσον αυτό είναι εύλογα 
εφικτό, ότι συμβάλλεται με οποιοδήποτε συντονιστή μελέτης ο 
οποίος είναι αρμόδιο πρόσωπο, κατά παράβαση του Κανονισμού 
16(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 

500 
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Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

87.  Παράλειψη προσώπου διασφάλισης, εφόσον αυτό είναι εύλογα 
εφικτό, ότι συμβάλλεται με οποιοδήποτε συντονιστή εκτέλεσης ο 
οποίος είναι αρμόδιο πρόσωπο, κατά παράβαση του Κανονισμού 
16(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

88.  Παράλειψη αποδοχής, ενώ δεν είναι αρμόδιο πρόσωπο, του 
διορισμού ή της ανάθεσης μελέτης του έργου, περιλαμβανομένης 
της εκπόνησης σχεδίου ασφάλειας και υγείας ή της κατάρτισης 
φακέλου ασφάλειας και υγείας ή της ανάθεσης της εκτέλεσης ή της 
επίβλεψης της εκτέλεσης ή ανάθεσης εργασίας, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 16(2) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

89.  Παράλειψη προσώπου να προβεί σε διευθετήσεις ή να αναθέσει, τη 
διεξαγωγή ή τη μέριμνα διεξαγωγής μελέτης του έργου, 
περιλαμβανομένης της εκπόνησης σχεδίου ασφάλειας και υγείας, σε 
πρόσωπο στην εργασία το οποίο είναι αρμόδιο πρόσωπο ή έχει 
επαρκή ειδική εκπαίδευση και είναι υπό την επίβλεψη αρμοδίου 
προσώπου, κατά παράβαση του Κανονισμού 16(3) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

90.  Παράλειψη προσώπου να προβεί σε διευθετήσεις ή να αναθέσει, τη 
διεξαγωγή ή τη μέριμνα διεξαγωγής μελέτης του έργου, 
περιλαμβανομένης της κατάρτισης φακέλου ασφάλειας και υγείας, 
σε πρόσωπο στην εργασία το οποίο είναι αρμόδιο πρόσωπο ή έχει 
επαρκή ειδική εκπαίδευση και είναι υπό την επίβλεψη αρμοδίου 
προσώπου, κατά παράβαση του Κανονισμού 16(3) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

91.  Παράλειψη προσώπου να προβεί σε διευθετήσεις ή να αναθέσει, τη 
διεξαγωγή της επίβλεψης της εκτέλεσης του έργου, σε πρόσωπο 
στην εργασία το οποίο είναι αρμόδιο πρόσωπο ή έχει επαρκή ειδική 
εκπαίδευση και είναι υπό την επίβλεψη αρμοδίου προσώπου, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 16(3) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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92.  Παράλειψη κυρίου του έργου, εφόσον δεν ανατίθεται η εκτέλεση 
ολόκληρου του έργου σε έναν εργολάβο, λήψης και τήρησης όλων 
των μέτρων ασφάλειας που προβλέπονται από το Κανονισμό 11(1) 
και (2) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015, καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, εφόσον αυτά δεν 
αφορούν σε τμήμα του έργου που ανέλαβαν και εκτελούν εργολάβοι 
ή υπεργολάβοι ή άλλοι εργοδότες ή αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 17(2) των πιο πάνω Κανονισμών 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

93.  Παράλειψη κυρίου του έργου, σε περίπτωση διακοπής των 
εργασιών, λήψης όλων των προληπτικών και προστατευτικών 
μέτρων και τήρησης αναλλοίωτων καθόλη τη διάρκεια της διακοπής, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 17(3) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

94.  Παράλειψη, σε περιπτώσεις έργου ειδικών δικτύων που 
περιλαμβάνει δίκτυα παροχής υπηρεσιών, όπως νερού, αερίων, 
παροχής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, που πραγματοποιείται για 
λογαριασμό περισσοτέρων του ενός κυρίου του έργου, διασφάλισης 
ορισμού ενός κυρίου του έργου για σκοπούς εφαρμογής των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 18 των πιο πάνω Κανονισμών όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

95.  Παράλειψη, σε περιπτώσεις έργων που πραγματοποιούνται για 
λογαριασμό περισσοτέρων του ενός κυρίου του έργου, διασφάλισης 
ορισμού ενός κυρίου του έργου για σκοπούς εφαρμογής των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 18 των πιο πάνω Κανονισμών όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

96.  Παράλειψη κατάλληλης και ασφαλούς σταθεροποίησης των υλικών 
και οποιουδήποτε στοιχείου κατασκευής, που μπορούσαν κατά τις 
μετακινήσεις να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των 
προσώπων στην εργασία, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 
12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 1.1 των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά 
ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

97.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε όλα τα μέσα, τα ικριώματα, οι 
κλίμακες και άλλος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται, καθώς και όλα 
τα τμήματα και εξαρτήματά του να είναι καλής κατασκευής, από 
κατάλληλα και υγιή υλικά, επαρκούς αντοχής για το σκοπό που 

500 
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χρησιμοποιούνται, απαλλαγμένα από κάθε εμφανές ελάττωμα και 
κατάλληλα συντηρημένα, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 
12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 1.2 των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά 
ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

98.  Παράλειψη συντήρησης όλων των υλικών και εξαρτημάτων, ώστε να 
παραμένουν κατάλληλα και επαρκούς αντοχής για το σκοπό που 
χρησιμοποιούνται, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 1.5 των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

99.  Παράλειψη αποθήκευσης σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, όλων 
των υλικών, των μέσων, των ικριωμάτων, οι κλίμακες και άλλου 
εξοπλισμού, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 1.6 των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

100.  Παράλειψη αποθήκευσης των ακατάλληλων ή φθαρμένων υλικών, 
στοιχείων και εξαρτημάτων των ικριωμάτων, κλιμάκων και άλλου 
εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται, σε χώρο μακριά από τα 
κατάλληλα υλικά, στοιχεία και εξαρτήματα, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 1.7 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

101.  Παράλειψη απομάκρυνσης, το συντομότερο δυνατό,  από το χώρο 
του εργοταξίου, των ακατάλληλων ή φθαρμένων υλικών, στοιχείων 
και εξαρτημάτων των ικριωμάτων, κλιμάκων και άλλου εξοπλισμού 
που χρησιμοποιούνται, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 1.7 των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

102.  Παράλειψη σχεδιασμού και κατασκευής των εγκαταστάσεων και του 
εξοπλισμού παροχής και διανομής ενέργειας, πριν από την έναρξη 
των εργασιών, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 2.1(α) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά 
ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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103.  Παράλειψη χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων και του 
εξοπλισμού παροχής και διανομής ενέργειας, έτσι ώστε να μην 
αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 2.1(β) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

104.  Παράλειψη εφοδιασμού των ηλεκτρικών κυκλωμάτων που 
τροφοδοτούν μέσω ρευματοδοτών 13A φορητές ή κινητές συσκευές 
ή και εξοπλισμό εργασίας με αυτόματους διακόπτες διαρροής 
(Residual Current Devices R.C.D.s) ψηλής ευαισθησίας, 
τουλάχιστον 30 mA ή και μικρότερης, ανάλογα με τις ιδιάζουσες 
περιστάσεις ή σχεδιασμού και εφοδιασμού των κυκλωμάτων αυτών 
με άλλες κατάλληλες συσκευές για προστασία από ηλεκτροπληξία 
των προσώπων στην εργασία, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 
και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 2.3 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

105.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι οδοί και έξοδοι κινδύνου να 
διατηρούνται ελεύθερες και να οδηγούν, με το συντομότερο δυνατό 
τρόπο, σε ζώνη ασφαλείας, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 
12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 3.1 των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά 
ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

106.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε σε περίπτωση κινδύνου, όλες οι 
θέσεις εργασίας να εκκενώνονται από τα πρόσωπα στην εργασία 
γρήγορα και υπό συνθήκες μέγιστης ασφάλειας, κατά παράβαση 
των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 
3.2 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

107.  Παράλειψη κατασκευής της αποθήκης με εύφλεκτα υλικά σε τέτοια  
θέση ώστε σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, να μην θέτει σε 
κίνδυνο μέσα διαφυγής από τις θέσεις εργασίας, κατά παράβαση 
των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 
3.3 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 

108.  Παράλειψη επισήμανσης των ειδικών οδών και εξόδων κινδύνου, με 
την τοποθέτηση της απαιτούμενης σήμανσης ασφάλειας και υγείας 
σε κατάλληλα και εμφανή σημεία, η οποία να έχει την απαραίτητη 
αντοχή, σύμφωνα με τους περί Ελαχίστων Προδιαγραφών για τη 
Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 

500 
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2000 και 2015, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, 
Παράγραφος 3.5 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

109.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι θύρες κινδύνου να μην 
κλειδώνονται ή/και οι οδοί και οι έξοδοι κινδύνου, όπως και οι 
διάδρομοι κυκλοφορίας και οι θύρες πρόσβασης σε αυτούς, να μην 
φράσσονται από αντικείμενα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ανεμπόδιστα ανά πάσα στιγμή, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 
και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 3.6 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

110.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε σε περίπτωση βλάβης του 
φωτισμού, οι οδοί και οι έξοδοι κινδύνου που χρειάζονται φωτισμό, 
να διαθέτουν εφεδρικό φωτισμό επαρκούς έντασης, τουλάχιστον 20 
Lux, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, 
Μέρος Α, Παράγραφος 3.7 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

111.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι θύρες κινδύνου να ανοίγουν προς 
τα έξω και να συντηρούνται κατάλληλα, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 3.8 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

112.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι θύρες κινδύνου να μην είναι 
κλειστές ή στερεωμένες με τέτοιο τρόπο που να εμποδίζουν κάθε 
πρόσωπο που θα χρειαστεί να τις χρησιμοποιήσει σε περίπτωση 
ανάγκης, να τις ανοίξει εύκολα και αμέσως από την εσωτερική 
πλευρά, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, 
Μέρος Α, Παράγραφος 3.9 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

113.  Παράλειψη εφοδιασμού του χώρου του εργοταξίου με επαρκή 
αριθμό κατάλληλων πυροσβεστικών μέσων κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 4.1 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 
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114.  Παράλειψη εφοδιασμού του χώρου του εργοταξίου (εφόσον 
χρειάζεται) με ανιχνευτές πυρκαγιάς και συστήματα συναγερμού, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος 
Α, Παράγραφος 4.1 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

115.  Παράλειψη τακτικού ελέγχου και συντήρησης των πυροσβεστικών 
μέσων, των ανιχνευτών πυρκαγιάς και των συστημάτων 
συναγερμού, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 4.2 των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

116.  Παράλειψη πραγματοποίησης δοκιμών και ασκήσεων κατά τακτά 
χρονικά διαστήματα ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα 
των πυροσβεστικών μέσων, των ανιχνευτών πυρκαγιάς και των 
συστημάτων συναγερμού κατά τη χρήση τους, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 4.3 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

117.  Παράλειψη τοποθέτησης του μη αυτόματου εξοπλισμού κατάσβεσης 
της πυρκαγιάς (π.χ. φορητοί πυροσβεστήρες), σε τέτοια θέση, ώστε 
να είναι ευπρόσιτος και εύχρηστος, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 4.4 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

118.  Παράλειψη επισήμανσης του μη αυτόματου εξοπλισμού 
κατάσβεσης της πυρκαγιάς (π.χ. φορητοί πυροσβεστήρες), με την 
τοποθέτηση της απαιτούμενης σήμανσης ασφάλειας και υγείας σε 
κατάλληλα και εμφανή σημεία, η οποία να έχει την απαραίτητη 
αντοχή, σύμφωνα με τους περί Ελαχίστων Προδιαγραφών για τη 
Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 
2000 και 2015, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, 
Παράγραφος 4.4 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

119.  Παράλειψη παροχής επαρκούς ποσότητας καθαρού αέρα, 
λαμβανομένων υπόψη των μεθόδων εργασίας και της σωματικής 
προσπάθειας που καταβάλλουν οι εργοδοτούμενοι, κατά παράβαση 
των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 

500 
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5.1 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

120.  Παράλειψη διατήρησης σε κατάσταση καλής λειτουργίας, της  
εγκατάστασης αερισμού που χρησιμοποιείται, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 5.2 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 

121.  Παράλειψη ύπαρξης συστήματος ελέγχου που θα προειδοποιεί σε 
ενδεχόμενη περίπτωση βλάβης της εγκατάστασης αερισμού, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, 
Παράγραφος 5.2 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται.  

500 

122.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε τα πρόσωπα στην εργασία να μην 
εκτίθενται σε ηχοστάθμες βλαβερές για την υγεία τους, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, 
Παράγραφος 6.1(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

123.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε τα πρόσωπα στην εργασία να μην 
εκτίθενται σε εξωτερικές βλαβερές επιδράσεις, όπως αέρια, ατμούς 
και σκόνες, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα 
IV, Μέρος Α, Παράγραφος 6.1(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

124.  Παράλειψη ελέγχου του αέρα, εντός των ζωνών όπου πρόσωπα 
στην εργασία είναι υποχρεωμένα να εισέρχονται και ο αέρας 
ενδέχεται να περιέχει τοξικές ή βλαβερές ουσίες, να έχει χαμηλή 
περιεκτικότητα σε οξυγόνο ή να είναι εύφλεκτος και λήψης όλων των 
αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη κάθε κινδύνου, κατά παράβαση 
των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 
6.2(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

125.  Παράλειψη ελέγχου του αέρα, εντός των ζωνών όπου πρόσωπα 
στην εργασία είναι υποχρεωμένα να εισέρχονται και ο αέρας 
ενδέχεται να περιέχει τοξικές ή βλαβερές ουσίες, να έχει χαμηλή 
περιεκτικότητα σε οξυγόνο ή να είναι εύφλεκτος και εφαρμογής 
συστήματος γραπτής άδειας εργασίας που εκδίδεται από αρμόδιο 

500 
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πρόσωπο, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα 
IV, Μέρος Α, Παράγραφος 6.2(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

126.  Παράλειψη ελέγχου του αέρα, εντός των ζωνών όπου πρόσωπα 
στην εργασία είναι υποχρεωμένα να εισέρχονται και ο αέρας 
ενδέχεται να περιέχει τοξικές ή βλαβερές ουσίες, να έχει χαμηλή 
περιεκτικότητα σε οξυγόνο ή να είναι εύφλεκτος και 
παρακολούθησης της ακαταλληλότητας της ατμόσφαιρας με 
τακτικές μετρήσεις, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 6.2(γ) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά 
ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

127.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε τα πρόσωπα στην εργασία να μην 
εκτίθενται σε επικίνδυνη ατμόσφαιρα κλειστού ή περιορισμένου 
χώρου, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, 
Μέρος Α, Παράγραφος 6.3 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

128.  Παράλειψη χρησιμοποίησης κατάλληλου εξοπλισμού συλλογής των 
αναθυμιάσεων και απομάκρυνσής τους από το χώρο εργασίας για 
την αποφυγή των κινδύνων από αναθυμιάσεις που παράγονται κατά 
την εκτέλεση των εργασιών, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 
και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 6.4(α) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

129.  Παράλειψη χρησιμοποίησης κατάλληλου εξοπλισμού και εφαρμογής 
κατάλληλων και αποτελεσματικών μέτρων καταστολής της σκόνης ή 
συλλογής της και απομάκρυνσής της από το χώρο εργασίας για την 
αποφυγή των κινδύνων από σκόνες που παράγονται κατά την 
εκτέλεση των εργασιών, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 6.4(β) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά 
ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

130.  Παράλειψη χρησιμοποίησης κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής 
προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ελαχίστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία 
Εξοπλισμού Ατομικής Προστασίας) Κανονισμών του 2001, όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, για την αποφυγή των 
κινδύνων από αναθυμιάσεις και σκόνες που παράγονται κατά την 

500 



 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2020  - Ανεπίσημη Ενοποίηση  

 

152 

εκτέλεση των εργασιών, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 6.4(γ) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά 
ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

131.  Παράλειψη λήψης κατάλληλων και επαρκών μέτρων για την 
καταστολή της σκόνης κατά την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών 
και εργασιών κατεδάφισης ή αποξήλωσης, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 6.5 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

132.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε η Διορθωμένη Ενεργός 
Θερμοκρασία στους εσωτερικούς χώρους εργασίας, όπου εκτελείται 
συνεχής εργασία, να μην υπερβαίνει τα ανώτατα Όρια Ασφαλούς 
Εκθέσεως σε θερμότητα όπως αυτά καθορίζονται ανάλογα και με 
τον φόρτο εργασίας, στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος IV των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, 
Παράγραφος 7.2(α)(i) των πιο πάνω Κανονισμών όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

133.  Παράλειψη λήψης μέτρων για την επίτευξη και διατήρηση, στους 
εσωτερικούς χώρους εργασίας όπου εκτελείται συνεχής εργασία, 
της Διορθωμένης Ενεργού Θερμοκρασίας εντός των ορίων ανέσεως 
όπως αυτά καθορίζονται, στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος IV των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές 
για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, 
Παράγραφος 7.2(α)(ii) των πιο πάνω Κανονισμών όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

134.  Παράλειψη λήψης πρακτικά εφικτών μέτρων είτε με τη χρήση 
παραπετάσματος από πυράντοχο υλικό για την κάλυψη των πηγών 
ακτινοβολίας της θερμότητας είτε με τη διατήρηση επαρκούς 
ταχύτητας αέρα περιμετρικά είτε με τη χρήση άλλης 
αποτελεσματικής μεθόδου για την προστασία των προσώπων στην 
εργασία όταν η διορθωμένη ενεργός θερμοκρασία υπερβαίνει τα 
όρια ασφαλούς έκθεσης σε θερμότητα όπως αυτά καθορίζονται στον 
Πίνακα 1 του Παραρτήματος IV των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015, κατά παράβαση των Κανονισμών 
11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 7.2(α)(iii) των πιο 
πάνω Κανονισμών όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

135.  Παράλειψη ελέγχου της λειτουργίας και της συντήρησης των 
συστημάτων και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για την 

500 
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εξασφάλιση και διατήρηση ικανοποιητικών κλιματικών συνθηκών με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να μην προκαλούν τη διαφυγή μέσα στην 
ατμόσφαιρα του χώρου εργασίας οποιωνδήποτε ουσιών ή 
μικροοργανισμών τέτοιας φύσης ή συγκέντρωσης που πιθανόν να 
καθίστανται βλαβερές ή ενοχλητικές για τα πρόσωπα στην εργασία, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος 
Α, Παράγραφος 7.2(α)(iv) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

136.  Παράλειψη λήψης μέτρων τους εξωτερικούς χώρους που 
περιλαμβάνουν την οργάνωση του χρόνου εργασίας, την εναλλαγή 
της εργασίας, τα συχνά διαλείμματα, την παροχή δροσερού πόσιμου 
νερού, την τοποθέτηση αντιηλιακών στεγάστρων ή την εφαρμογή και 
άλλων μέτρων για τη μείωση των επιπτώσεων της έκθεσης σε 
θερμικό φορτίο, λαμβάνοντας υπόψη τις εφαρμοσμένες μεθόδους 
εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που καταβάλλουν τα 
πρόσωπα στην εργασία, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 
12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 7.2(β)(ii) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

137.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι θέσεις εργασίας, οι χώροι και οι 
οδοί κυκλοφορίας να διαθέτουν επαρκή φυσικό φωτισμό και να 
φωτίζονται κατάλληλα και επαρκώς με τεχνητό φωτισμό κατά τη 
διάρκεια της νύχτας και όταν το φως της ημέρας δεν επαρκεί, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, 
Παράγραφος 8.1 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

138.  Παράλειψη εφοδιασμού των χώρων, των θέσεων εργασίας και των 
οδών κυκλοφορίας, όπου τα πρόσωπα στην εργασία είναι ιδιαίτερα 
εκτεθειμένα σε κίνδυνο λόγω βλάβης του τεχνητού φωτισμού, με 
φωτισμό ασφαλείας (εφεδρικό φωτισμό) επαρκούς έντασης, 
τουλάχιστον 20 Lux., κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 8.3 των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

139.  Παράλειψη διάθεσης συστήματος ασφαλείας στις συρόμενες 
πόρτες, ώστε να αποτρέπεται ο εκτροχιασμός και η πτώση τους, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος 
Α, Παράγραφος 9.1 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 

500 
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Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται.  

140.  Παράλειψη εφοδιασμού των θυρών και πυλών που ανοίγουν προς 
τα πάνω, με σύστημα ασφαλείας το οποίο να τις εμποδίζει να 
ξαναπέφτουν κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 9.2 των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

141.  Παράλειψη επισήμανσης των θυρών και των πυλών που βρίσκονται 
πάνω στις οδούς διάσωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί 
Ελαχίστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία Κανονισμών του 2000 και 2015, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται κατά παράβαση των Κανονισμών 
11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 9.3 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 

142.  Παράλειψη εγκατάστασης θυρών κυκλοφορίας των πεζών, δίπλα 
από πύλες που προορίζονται κυρίως για την προσπέλαση 
οχημάτων, οι οποίες να είναι ευκρινώς επισημασμένες και μονίμως 
ελεύθερες, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα 
IV, Μέρος Α, Παράγραφος 9.4 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται.   

500 

143.  Παράλειψη εφοδιασμού των μηχανικών θυρών και πυλών με 
μηχανισμούς ακινητοποίησης, οι οποίοι να είναι εύκολα 
αναγνωρίσιμοι και προσιτοί και να μπορούν, σε περίπτωση 
διακοπής της παροχής ενέργειας να ανοίγουν με χειροκίνητο 
μηχανισμό, εκτός εάν ανοίγουν αυτόματα, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 9.5 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.   

500 

144.  Παράλειψη πρόβλεψης και διατήρησης επαρκούς απόστασης 
ασφάλειας από τις οδούς κυκλοφορίας που διέρχονται μεταφορικά 
μέσα ή λήψης αποτελεσματικών μέσων για την προστασία των 
άλλων χρηστών, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 10.2 των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.   

500 
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145.  Παράλειψη ευκρινούς επισήμανσης των οδών κυκλοφορίας, 
ελέγχου τους σε τακτική βάση και συντήρησή τους, κατά παράβαση 
των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 
10.2 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.   

500 

146.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι οδοί κυκλοφορίας οχημάτων 
βρίσκονται σε επαρκή απόσταση από θύρες, πύλες, διαβάσεις 
πεζών, διαδρόμους και κλιμακοστάσια, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 10.3 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  . 

500 

147.  Παράλειψη εφοδιασμού των ζωνών περιορισμένης πρόσβασης του 
εργοταξίου με συστήματα που να εμποδίζουν την είσοδο μη 
εξουσιοδοτημένων προσώπων στην εργασία, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 10.4 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 

148.  Παράλειψη ευκρινούς επισήμανσης των επικίνδυνων ζωνών, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, 
Παράγραφος 10.4 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

149.  Παράλειψη λήψης καταλλήλων μέτρων για την προστασία των 
προσώπων στην εργασία, στα οποία επιτρέπεται η είσοδος στις 
επικίνδυνες ζώνες, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 10.4 των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

150.  Παράλειψη διατήρησης επαρκούς καθαρού και χωρίς εμπόδια 
χώρου γύρω από κάθε μηχάνημα, που βρίσκεται σε λειτουργία ή 
όταν εκτελείται πάνω σε αυτό ή γύρω από αυτό οποιαδήποτε 
εργασία, ώστε η εργασία να εκτελείται χωρίς κίνδυνο, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, 
Παράγραφος 10.5 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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151.  Παράλειψη ανθεκτικής κατασκευής όλων των κτιρίων, δαπέδων 
σκαλιών, σκαλών, περασμάτων και διαδρόμων, από υλικά τα οποία 
δεν αναδίδουν αναθυμιάσεις και κατάλληλης συντήρησης τους, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, 
Παράγραφος 10.6 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

152.  Παράλειψη διατήρησης των δαπέδων, σκαλιών, σκάλων, 
περασμάτων και διάδρομών ελεύθερων από οποιεσδήποτε ουσίες 
ή υλικά που τα καθιστούν ολισθηρά, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 10.6 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

153.  Παράλειψη πυράντοχης κατασκευής όλων των κτηρίων, δαπέδων, 
σκαλιών, σκαλών, περασμάτων και διάδρομων σε χώρους εργασίας 
όπου χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται ή παράγονται ή 
αναδίδονται εύφλεκτες ή οξειδωτικές ουσίες ή παράγεται ή 
αναδίδεται σκόνη, με τέτοια χαρακτηριστικά και σε τέτοια 
συγκέντρωση που πιθανόν να προκαλεί έκρηξη ή ανάφλεξη, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, 
Παράγραφος 10.7 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

154.  Παράλειψη φύλαξης των εύφλεκτων ουσιών σε κατάλληλες 
αποθήκες πυράντοχης κατασκευής, εκτός οποιουδήποτε 
υποστατικού στο οποίο υπάρχουν πρόσωπα, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 10.8 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

155.  Παράλειψη διάθεσης δύο χειρολισθήρων σε κάθε εσωτερική ή 
εξωτερική σκάλα κτιρίου, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 
12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 10.9 των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά 
ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

156.  Παράλειψη περίφραξης οποιασδήποτε ανοικτής πλευράς σκάλας με 
την τοποθέτηση και συντήρηση στερεού και κατάλληλου 
κιγκλιδώματος ύψους τουλάχιστον 1,10 μέτρα από κάθε σκαλί ή με 
άλλα αποτελεσματικά μέτρα, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 
και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 10.10 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 

500 
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Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

157.  Παράλειψη παροχής κιβωτίων πρώτων βοηθειών στο εργοτάξιο, 
όπου απασχολούνται μέχρι 10 πρόσωπα στην εργασία, τα οποία να 
είναι επαρκή σε αριθμό και σε κατάλληλη θέση κοντά ή εύκολα 
προσιτά στο χώρο όπου εκτελούνται οι εργασίες, κατά παράβαση 
των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 
13.1(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

158.  Παράλειψη λήψης μέτρων (όταν απασχολούνται μέχρι 100 
πρόσωπα στην εργασία), ώστε να υπάρχει διαθέσιμο στο εργοτάξιο 
ή σε χώρο προσιτό στο εργοτάξιο κατάλληλο ασθενοφόρο όχημα 
εφοδιασμένο με κατάλληλο φορείο, εκτός όπου είναι εύλογα εφικτή 
η εξασφάλιση κατάλληλου ασθενοφόρου οχήματος μέσω 
τηλεφωνικής επικοινωνίας από νοσοκομείο ή άλλο ιατρικό κέντρο 
που βρίσκεται σε χώρο πλησίον του εργοταξίου, κατά παράβαση 
των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 
13.1(β)(i) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

159.  Παράλειψη παροχής κατάλληλου χώρου πρώτων βοηθειών, όπου 
απασχολούνται μέχρι 100 πρόσωπα στην εργασία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κανονισμού 5 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Πρώτες Βοήθειες) Κανονισμών του 2009, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 
13.1(β)(ii) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

160.  Παράλειψη επισήμανσης του χώρου και των υλικών πρώτων 
βοηθειών, σύμφωνα με τους περί Ελάχιστων Προδιαγραφών για τη 
Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 
2000 και 2015, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, 
Παράγραφος 13.2 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

161.  Παράλειψη ευκρινούς επισήμανσης της διεύθυνσης και του αριθμού 
τηλεφώνου της τοπικής υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος 
Α, Παράγραφος 13.2 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 

500 
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Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

162.  Παράλειψη διάθεσης κατάλληλων αποδυτηρίων στους 
εργοδοτούμενους που είναι υποχρεωμένοι να φορούν ειδικά ρούχα 
εργασίας και δεν μπορεί, για λόγους υγείας ή ευπρέπειας, να τους 
ζητηθεί να αλλάζουν σε άλλο χώρο, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 14.1 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

163.  Παράλειψη εφοδιασμού του χώρου των αποδυτηρίων με καθίσματα 
κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος 
Α, Παράγραφος 14.2 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

400 

164.  Παράλειψη διάθεσης ατομικών ερμαριών σε αποδυτήρια ή/και 
χώρους εναπόθεσης ενδυμάτων, χωρητικότητας ενός τουλάχιστο 
τετάρτου του κυβικού μέτρου, τα οποία να αερίζονται επαρκώς και 
να επιτρέπουν σε κάθε εργοδοτούμενο να κλειδώνει τα ρούχα 
εργασίας του, καθώς και τα προσωπικά του ρούχα και αντικείμενα, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος 
Α, Παράγραφος 14.3 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

400 

165.  Παράλειψη διάθεσης ξεχωριστών αποδυτηρίων για άντρες και 
γυναίκες, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα 
IV, Μέρος Α, Παράγραφος 14.5 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

166.  Παράλειψη διάθεσης στους εργοδοτούμενους, καταλλήλων ντους τα 
οποία να είναι επαρκή σε αριθμό, εφόσον επιβάλλεται από το είδος 
εργασίας ή για λόγους υγιεινής, κατά παράβαση των Κανονισμών 
11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 15.1 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

167.  Παράλειψη ύπαρξης χωριστών αιθουσών ντους για άνδρες και 
γυναίκες, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα 
IV, Μέρος Α, Παράγραφος 15.2 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 

500 
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Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

168.  Παράλειψη παροχής ζεστού και κρύου τρεχούμενου νερού στα 
ντους, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, 
Μέρος Α, Παράγραφος 15.3 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

169.  Παράλειψη τοποθέτησης επαρκούς αριθμού κατάλληλων νιπτήρων 
με τρεχούμενο νερό κρύο και εφόσον είναι απαραίτητο ζεστό, κοντά 
στις θέσεις εργασίας και τα αποδυτήρια, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 15.4 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

170.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε στο χώρο διευκολύνσεων 
καθαρισμού να είναι άμεσα διαθέσιμα, σαπούνι ή άλλο 
απορρυπαντικό υλικό καθαρισμού, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 15.6 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

400 

171.  Παράλειψη διασφάλισης της ύπαρξης χωριστών νιπτήρων για 
άντρες και γυναίκες κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 15.7 των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

172.  Παράλειψη διασφάλισης ότι ο χώρος διευκολύνσεων καθαρισμού, 
εξαερίζεται με πέντε (5) τουλάχιστον αλλαγές αέρα ανά ώρα, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, 
Παράγραφος 15.9 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

173.  Παράλειψη διασφάλισης ότι ο χώρος διευκολύνσεων καθαρισμού 
φωτίζεται επαρκώς (τουλάχιστον 100 lux), κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 15.9 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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174.  Παράλειψη διασφάλισης ότι ο χώρος διευκολύνσεων καθαρισμού 
συντηρείται κανονικά και καθαρίζεται τουλάχιστο μια φορά την 
ημέρα, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, 
Μέρος Α, Παράγραφος 15.9 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

175.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε στο χώρο διευκολύνσεων 
καθαρισμού, να είναι άμεσα διαθέσιμα κατάλληλα μέσα ξηράνσεως 
όπως προσόψια και ατομικά χειρόμακτρα μιας χρήσης ή άλλα 
κατάλληλα μέσα στεγνώματος ή συσκευές στεγνώματος των χεριών 
με θερμό αέρα (μία ανά 4 ή λιγότερα πρόσωπα που διακόπτουν την 
εργασία ταυτόχρονα), κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 15.10 των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά 
ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

400 

176.  Παράλειψη διασφάλισης της ύπαρξης, στο χώρο διευκολύνσεων 
καθαρισμού, ειδικών δοχείων για την απόρριψη των 
μεταχειρισμένων χειρόμακτρων κατά παράβαση των Κανονισμών 
11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 15.11 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

400 

177.  Παράλειψη παροχής προσιτών και κοντά στις θέσεις εργασίας 
ξεχωριστών χώρων υγειονομικών διευκολύνσεων εφοδιασμένων με 
επαρκή αριθμό αποχωρητηρίων, κατά παράβαση των Κανονισμών 
11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 16.1 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

178.  Παράλειψη ύπαρξης του ελάχιστου αριθμού αποχωρητηρίων και 
ουρητηρίων που προβλέπονται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος 
ΙV, ανάλογα με τον αριθμό των εργοδοτουμένων, κατά παράβαση 
των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 
16.2 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

179.  Παράλειψη παροχής χωριστών αποχωρητηρίων για άνδρες και 
γυναίκες, με κατάλληλη σήμανση, κατά παράβαση των Κανονισμών 
11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 16.3 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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180.  Παράλειψη εγκατάστασης κάθε λεκάνης αποχωρητηρίου σε 
χωριστό θαλαμίσκο αποχωρητηρίων μέσα στο χώρο υγειονομικών 
διευκολύνσεων κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 16.4 των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

181.  Παράλειψη σύνδεσης της λεκάνης του αποχωρητηρίου με 
υδραυλική εγκατάσταση που να εξασφαλίζει την πλύση του όλου 
συστήματος με πίεση, καθώς και παροχή κατάλληλης αποχέτευσης 
ή  διάθεσης άλλων ισοδύναμων συστημάτων καθαρισμού, όπως 
συστήματα χημικού καθαρισμού, κατά παράβαση των Κανονισμών 
11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 16.5 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

182.  Παράλειψη παροχής διευκολύνσεων καθαρισμού (νιπτήρων) μέσα 
στον χώρο των υγειονομικών διευκολύνσεων ή σε δωμάτιο ή χώρο 
άμεσα παρακείμενο του χώρου αυτού, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 16.7 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

183.  Παράλειψη εγκατάστασης ιδιαίτερη θύρας στο θαλαμίσκο 
αποχωρητηρίου και τοποθέτησης διάταξης μανδάλωσης, όπως 
σύρτης ή κλειδαριά στην εσωτερική πλευρά της θύρας, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, 
Παράγραφος 16.8(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

184.  Παράλειψη παροχής επαρκούς ποσότητας χαρτιού υγείας σε 
θαλαμίσκο αποχωρητηρίου, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 
και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 16.8(β) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

400 

185.  Παράλειψη κατασκευής των δαπέδων και τοίχων του χώρου 
υγειονομικών διευκολύνσεων από αδιαπότιστα υλικά με επιφάνεια 
τέτοια που να καθαρίζεται εύκολα, κατά παράβαση των Κανονισμών 
11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 16.9(α) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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186.  Παράλειψη κατασκευής αποχέτευσης με υδροπαγίδα στο δάπεδο 
του χώρου υγειονομικών διευκολύνσεων ώστε να διευκολύνεται ο 
καθαρισμός, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 16.9(β) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά 
ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

187.  Παράλειψη εφοδιασμού της θύρας του χώρου υγειονομικών 
διευκολύνσεων με σύστημα αυτόματης επαναφοράς (η οποία κλείνει 
αυτόματα με ειδικό μηχανισμό), κατά παράβαση των Κανονισμών 
11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 16.9(γ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

400 

188.  Παράλειψη κατασκευής παραθύρου που να ανοίγει απευθείας στο 
ύπαιθρο ή εγκατάστασης τεχνητού εξαερισμού στο χώρο 
υγειονομικών διευκολύνσεων, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής 
εξαερισμός τουλάχιστον πέντε (5) εναλλαγών την ώρα, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, 
Παράγραφος 16.9(δ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

189.  Παράλειψη διασφάλισης ότι ο χώρος διευκολύνσεων καθαρισμού 
φωτίζεται επαρκώς (τουλάχιστον 100 lux), κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 
16.9(ε) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

190.  Παράλειψη εφοδιασμού του αποχωρητηρίου με δοχείο για τα 
άχρηστα υλικά, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 16.9(στ) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά 
ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

400 

191.  Παράλειψη διασφάλισης ότι ο χώρος διευκολύνσεων καθαρισμού 
καθαρίζεται τουλάχιστο μια φορά την ημέρα, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 16.10 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

192.  Παράλειψη παροχής ευπρόσιτου, επαρκούς και κατάλληλου χώρου 
ανάπαυσης ή/και καταλυμάτων (προστατευτικών υπόστεγων) ή 
άλλων χώρων για χρήση, σε περίπτωση διακοπής της εργασίας 

500 
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λόγω κακοκαιρίας, υψηλού θερμικού φόρτου ή άλλων δυσμενών 
καιρικών συνθηκών ή εφόσον η ασφάλεια ή η υγεία των προσώπων 
στην εργασία το επιβάλλει, κυρίως σε συνάρτηση με το είδος της 
ασκούμενης δραστηριότητας, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 
και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 17.1(α) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

193.  Παράλειψη παροχής ευπρόσιτου, επαρκούς και κατάλληλου χώρου 
λήψης γευμάτων κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 17.1(β) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά 
ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

194.  Παράλειψη εφοδιασμού του χώρου ανάπαυσης ή/και των 
καταλυμάτων με τραπέζια και καθίσματα με ράχη, σε αριθμό που να 
αντιστοιχεί στον αριθμό των προσώπων στην εργασία που 
διακόπτουν ταυτόχρονα την εργασία τους, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 17.2 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

400 

195.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι έγκυες γυναίκες και θηλάζουσες 
μητέρες να έχουν τη δυνατότητα να κατακλίνονται προς ανάπαυση 
σε κατάλληλες συνθήκες, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 
12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 18.1 των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά 
ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

196.  Παράλειψη λήψης μέτρων για τη διαρρύθμιση των χώρων εργασίας, 
έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις των προσώπων 
στην εργασία με ειδικές ανάγκες, ιδίως για τις θύρες, τις οδούς 
επικοινωνίας, τα κλιμακοστάσια, τα ντους, τους νιπτήρες, τα 
αποχωρητήρια και τις θέσεις εργασίας που χρησιμοποιούνται ή 
όπου απασχολούνται άμεσα  

αυτά τα πρόσωπα, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 19.1 των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

197.  Παράλειψη τοποθέτησης ευκρινούς και εμφανούς σήμανσης στον 
περιβάλλοντα χώρο και στην περίμετρο του εργοταξίου, ώστε να 
είναι ευκρινώς ορατοί και αναγνωρίσιμοι κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 
20.1(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές 

500 
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για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

198.  Παράλειψη τοποθέτησης περίφραξης ικανοποιητικής αντοχής, ώστε 
να αποτρέπεται ή εμποδίζεται η θεληματική ή αθέλητη είσοδος στο 
εργοτάξιο προσώπων τα οποία δεν έχουν εργασία, τη σχετική άδεια 
εισόδου ή την εξουσία να εισέλθουν στο εργοτάξιο, κατά παράβαση 
των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 
20.1(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές 
για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

199.  Παράλειψη αποτελεσματικής απομόνωσης του χώρου του 
εργοταξίου, περιλαμβανομένων και των βοηθητικών χώρων 
αποθήκευσης υλικών και αχρήστων καθώς και του χώρου 
αποθήκευσης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού μέσω 
περίφραξης επαρκούς αντοχής, κατά παράβαση των Κανονισμών 
11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 20.1(γ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

200.  Παράλειψη τοποθέτησης περίφραξης του εργοταξίου, η οποία να 
έχει ικανοποιητικό ύψος, τουλάχιστον 1.80 m, εκτός αν 
τεκμηριώνεται με βάση τη γραπτή εκτίμηση του κινδύνου, που 
ετοιμάζεται σύμφωνα με τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ότι λόγω της φύσης των 
εργασιών, τη θέση και τις συνθήκες του εργοταξίου μικρότερο ύψος 
περίφραξης, είναι ικανοποιητικό και επαρκές για ,σκοπούς 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των Κανονισμών των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, 
Παράγραφος 20.2 των πιο πάνω Κανονισμών όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

201.  Παράλειψη τοποθέτησης περίφραξης του εργοταξίου, η οποία να 
έχει ικανοποιητικό ύψος, τουλάχιστον 1.80 m, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 20.2 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

202.  Παράλειψη λήψης μέτρων για την ασφαλή και χωρίς κινδύνους, 
είσοδο και έξοδο προσώπων, οχημάτων και μηχανημάτων στο 
εργοτάξιο χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στην τροχαία 
κυκλοφορία, καθώς και για την ασφαλή και χωρίς κινδύνους 
διακίνηση των πεζών και οχημάτων στον περιβάλλοντα χώρο, εκτός 

500 
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του εργοταξίου, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 20.3 των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

203.  Παράλειψη τοποθέτησης κατάλληλων και επαρκών συστημάτων 
αναχαίτισης, όπως στηθαίων ασφαλείας ή άλλων ισοδύναμων 
μέτρων, με ανάλογη ρύθμιση του ορίου ταχύτητας, σε συνεργασία 
με την Αστυνομία ή/και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για αποτροπή του 
κινδύνου για τα πρόσωπα που βρίσκονται στο χώρο του εργοταξίου, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος 
Α, Παράγραφος 20.4 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

204.  Παράλειψη διάθεσης επαρκών και κατάλληλων ποσοτήτων πόσιμου 
δροσερού νερού, και, ενδεχομένως ενός άλλου κατάλληλου μη 
αλκοολούχου ποτού σε επαρκή ποσότητα, τόσο στους χώρους 
εργασίας όσο και κοντά στις θέσεις εργασίας των εργοδοτουμένων 
στο εργοτάξιο, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 21.1 των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

205.  Παράλειψη, στο σημείο παροχής του πόσιμου νερού, ευκρινούς 
σήμανσης στην ελληνική γλώσσα και, εφόσον είναι απαραίτητο, και 
σε άλλη γλώσσα που είναι κατανοητή από τα πρόσωπα στην 
εργασία, με τη φράση «πόσιμο νερό», κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 21.2 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

206.  Παράλειψη ύπαρξης στο χώρο του εργοταξίου και διάθεσης τους 
στον αρμόδιο Επιθεωρητή, του σχεδίου ασφάλειας και υγείας μαζί 
με τις γραπτές εκτιμήσεις κινδύνου, των πιστοποιητικών και άλλων 
αποδεικτικών στοιχείων των προσόντων των συντονιστών,  των 
εκθέσεων επιθεώρησης γερανών, μηχανημάτων και άλλου 
εξοπλισμού, άλλων εκθέσεων ή/και άλλων εγγράφων που 
απαιτούνται από το Νόμο και τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμούς του 2015, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 22(α) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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207.  Παράλειψη ύπαρξης στο χώρο του εργοταξίου και διάθεσης του 
στον αρμόδιο Επιθεωρητή, του βιβλίου ημερολογίου του έργου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 
Νόμου, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, 
Μέρος Α, Παράγραφος 22(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

208.  Παράλειψη ύπαρξης στο χώρο του εργοταξίου και διάθεσης του 
στον αρμόδιο Επιθεωρητή, πιστού αντίγραφου της εκδοθείσας 
άδειας οικοδομής, των όρων και των εγκεκριμένων μελετών που τη 
συνοδεύουν, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 22(γ) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

209.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι χώροι αποθήκευσης υλικών και 
άχρηστων υλικών να βρίσκονται εντός του περιφραγμένου χώρου 
του εργοταξίου ή να περιφράσσονται κατάλληλα κατά παράβαση 
των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 
23.2 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

210.  Παράλειψη διασφάλισης της ευστάθειας και της επαρκούς αντοχής 
των προσωρινών κατασκευών και άλλων κατασκευών ή/και 
τμημάτων αυτών, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δάπεδα 
εργασίας, στέγες και εναέριους διαδρόμους, αυτών ή/και των 
τμημάτων τους, στις περιπτώσεις όπου υλικά και άχρηστα υλικά 
τοποθετούνται πάνω σε αυτές / αυτά, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 
23.3(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

211.  Παράλειψη λήψης μέτρων για τη αποτροπή της συσσώρευσης 
υλικών και αχρήστων υλικών σε δάπεδα εργασίας, στέγες, 
εναέριους διαδρόμους, προσωρινές κατασκευές και άλλες 
κατασκευές ή/και τμήματα των κατασκευών αυτών, στις περιπτώσεις 
όπου ενδέχεται να προκληθεί κίνδυνος ή/και υπερφόρτωση αυτών, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος 
Α, Παράγραφος 23.3(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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212.  Παράλειψη λήψης μέτρων για την αποτροπή της έκθεσης 
προσώπων σε υλικά και αντικείμενα με αιχμηρά άκρα ή στοιχεία με 
τρόπο που δημιουργούν κίνδυνο τραυματισμού των προσώπων 
που εργάζονται ή διακινούνται στο εργοτάξιο, όπως ξυλεία ή άλλα 
υλικά με εξέχουσες καρφοβελόνες, κιγκλιδώματα με αιχμηρές άκρες 
και άκρα μεταλλικών ράβδων οπλισμού, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Α, Παράγραφος 23.4 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

213.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι κατασκευές να έχουν δομή και 
σταθερότητα ανάλογα με το είδος της χρήσης τους, κατά παράβαση 
των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα Ι, 
Παράγραφος 1 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

214.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι θύρες κινδύνου να ανοίγουν προς 
τα έξω κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, 
Μέρος Β, Τμήμα Ι, Παράγραφος 2.1 των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

215.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι θύρες κινδύνου να μην είναι 
κλειστές με τέτοιο τρόπο που να μην μπορεί να τις ανοίξει 
οιοσδήποτε, εύκολα και αμέσως, σε περίπτωση ανάγκης, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα Ι, Παράγραφος 2.2 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

216.  Παράλειψη λήψης μέτρων για τον έλεγχο και τη συντήρηση των 
εγκαταστάσεων κλιματισμού ή μηχανικού εξαερισμού ώστε να 
εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα Ι, 
Παράγραφος 3.1 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

217.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε η θερμοκρασία των χώρων 
ανάπαυσης, των χώρων διαμονής του προσωπικού επιφυλακής, 
των εγκαταστάσεων υγιεινής, των κυλικείων καθώς και των χώρων 
παροχής πρώτων βοηθειών, να ανταποκρίνεται στον ειδικό 
προορισμό των χώρων αυτών, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 
και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα Ι, Παράγραφος 4.1 των περί 

500 
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Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

218.  Παράλειψη εφοδιασμού του χώρου εργασίας, περιλαμβανομένων 
και των προσβάσεων, με διατάξεις που να επιτρέπουν τον 
κατάλληλο τεχνητό φωτισμό για την ασφάλεια και την προστασία της 
υγείας των προσώπων στην εργασία, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα Ι, 
Παράγραφος 5 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

219.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε τα δάπεδα των χώρων να μην 
παρουσιάζουν ανωμαλίες, τρύπες ή επικίνδυνα κεκλιμένα επίπεδα 
και να είναι σταθερά, στερεά και αντιολισθητικά, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα Ι, 
Παράγραφος 6.1 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

220.  Παράλειψη ευκρινούς επισήμανσης των διαφανών ή διαφώτιστων 
τοιχωμάτων, ιδιαίτερα των υαλωτών τοιχωμάτων που βρίσκονται 
μέσα σε χώρους ή  κοντά σε θέσεις εργασίας και σε οδούς 
κυκλοφορίας, ώστε τα πρόσωπα στην εργασία να μην έρχονται σε 
επαφή με τα τοιχώματα αυτά, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 
και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα Ι, Παράγραφος 6.3 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

221.  Παράλειψη κατασκευής με υλικά ασφαλείας των διαφανών ή 
διαφώτιστων τοιχωμάτων και  ιδιαίτερα των υαλωτών τοιχωμάτων 
που βρίσκονται μέσα σε χώρους ή κοντά σε θέσεις εργασίας και σε 
οδούς κυκλοφορίας, ώστε τα πρόσωπα στην εργασία να μην 
τραυματίζονται από τυχόν θραύσματά τους, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα Ι, 
Παράγραφος 6.3 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

222.  Παράλειψη αποτελεσματικής κάλυψης ή περίφραξης των 
ανοιγμάτων στα δάπεδα για την παρεμπόδιση πτώσεως 
προσώπων, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα Ι, Παράγραφος 6.4 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 

500 
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Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

223.  Παράλειψη παροχής και συντήρησης αποτελεσματικού μέσου 
αποχέτευσης για την αφαίρεση υγρών που μπορεί να  
συσσωρευτούν στο δάπεδο λόγω  της διεξαγόμενης διεργασίας, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος 
Β, Τμήμα Ι, Παράγραφος 6.6 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

224.  Παράλειψη τοποθέτησης στερεών κιγκλιδωμάτων με επαρκές ύψος, 
τουλάχιστον 1,10m από το δάπεδο που διαθέτουν τουλάχιστον 
θωράκιο (παραπέτο, εμπόδιο στη στάθμη του δαπέδου), ένα 
χειρολισθήρα και ενδιάμεσο οριζόντιο στοιχείο ή τοποθέτησης και 
στερέωσης κατάλληλου καλύμματος, το οποίο να είναι επαρκούς 
αντοχής, ώστε να εμποδίζεται η πτώση προσώπων από ανοίγματα, 
γωνίες ή άκρα τα οποία είναι προσιτά από οποιοδήποτε πρόσωπο 
στην εργασία ή πλησίον ή διαμέσου των οποίων οποιοδήποτε 
πρόσωπο είναι δυνατό να διέλθει καθώς και η πτώση υλικών ή 
αντικειμένων κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα Ι, Παράγραφος 6.7(β) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

225.  Παράλειψη τοποθέτησης επισήμανσης, σε ύψος οφθαλμών, στις 
θύρες που είναι διαφανείς θύρες κατά παράβαση των Κανονισμών 
11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα Ι, Παράγραφος 8.2 των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές 
για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

226.  Παράλειψη λήψης μέτρων για την προστασία των διαφανών ή 
διαφώτιστων επιφανειών των θυρών και πυλών που δεν είναι 
κατασκευασμένες από υλικά ασφάλειας, από χτυπήματα που 
μπορούν να προκαλέσουν τη θραύση αυτών των επιφανειών, ώστε 
να αποτρέπεται ο κίνδυνος τραυματισμού προσώπων στην εργασία 
από τα θραύσματά τους, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 
12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα Ι, Παράγραφος 8.4 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

227.  Παράλειψη παροχής επαρκούς νωπού αέρα σε κλειστό χώρο 
εργασίας, λαμβανομένων υπόψη των μεθόδων εργασίας, της 
χρονικής διάρκειας της εργασίας και της σωματικής προσπάθειας 
που καταβάλλουν οι εργοδοτούμενοι, κατά παράβαση των 

500 
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Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα Ι, 
Παράγραφος 12.1 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

228.  Παράλειψη διατήρησης σε κατάσταση καλής λειτουργίας, της  
εγκατάστασης του τεχνητού εξαερισμού που χρησιμοποιείται, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα Ι, Παράγραφος 12.4 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

229.  Παράλειψη ύπαρξης συστήματος ελέγχου που θα προειδοποιεί σε 
ενδεχόμενη περίπτωση βλάβης του τεχνητού εξαερισμού, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα Ι, Παράγραφος 12.4 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

230.  Παράλειψη ύπαρξης θυρών ή και παραθύρων που να ανοίγουν 
κατευθείαν στο ύπαιθρο και να έχουν εμβαδόν όχι μικρότερο του 
1/10 του εμβαδού του χώρου εργασίας, όπου ο αερισμός γίνεται 
μόνο με φυσικά μέσα, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα Ι, Παράγραφος 12.7 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

231.  Παράλειψη κατακράτησης ή/και απαγωγής των σκονών, καπνών, 
ατμών και αερίων που δημιουργούνται στους χώρους εργασίας, στο 
σημείο παραγωγής, με τα κατάλληλα μέσα ή συστήματα, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα Ι, Παράγραφος 12.8 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

232.  Παράλειψη διατήρησης σε κατάσταση καλής λειτουργίας των μέσων 
ή συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την κατακράτηση ή/και 
απαγωγή των σκονών, καπνών, ατμών και αερίων που 
δημιουργούνται στους χώρους εργασίας, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα Ι, 
Παράγραφος 12.8 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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233.  Παράλειψη ελέγχου από αρμόδιο πρόσωπο, της σταθερότητας και 
της ευστάθειας των κινητών ή σταθερών θέσεων εργασίας καθώς 
και των μέσων προσπέλασης, περιλαμβανομένων των εναέριων 
διόδων και διαδρόμων, που βρίσκονται σε ύψος ή σε βάθος, ιδίως 
μετά από ενδεχόμενη αλλαγή του ύψους ή του βάθους της θέσης 
εργασίας ή την αφαίρεση οποιασδήποτε διάταξης ή κακοκαιρία ή 
σεισμική δόνηση ή μετά από οποιεσδήποτε περιστάσεις που 
μπορούν να επηρεάσουν την αντοχή ή τη σταθερότητά τους, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 1.3 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

234.  Παράλειψη κατασκευής εξέδρας ή δαπέδου εργασίας που βρίσκεται 
σε ύψος ή σε βάθος ή κάθε εναέριας δίοδος ή εναέριου διάδρομου 
ώστε να έχει τις δέουσες διαστάσεις, να προστατεύεται και να 
χρησιμοποιείται, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πτώση 
προσώπων ή η έκθεσή τους σε πτώσεις αντικειμένων ή υλικών, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 1.4(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

235.  Παράλειψη κατασκευής εξέδρας ή δαπέδου εργασίας που βρίσκεται 
σε ύψος ή σε βάθος ή κάθε εναέριας δίοδος ή εναέριου διάδρομου 
ώστε να έχει πλάτος ανάλογα με τη χρήση του / της, σύμφωνα με 
τον Πίνακα 5 του Παραρτήματος IV των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015, κατά παράβαση των Κανονισμών 
11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 1.4(γ) 
των πιο πάνω Κανονισμών όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

236.  Παράλειψη κατασκευής εξέδρας ή δαπέδου εργασίας που βρίσκεται 
σε ύψος ή σε βάθος ή κάθε εναέριας δίοδος ή εναέριου διάδρομου 
που αποτελείται από κατάλληλα και ικανοποιητικής αντοχής στοιχεία 
τα οποία τοποθετούνται με τρόπο ώστε η απόσταση μεταξύ 
διαφόρων τμημάτων ή στοιχείων να είναι μέχρι 0,025 μέτρα, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 1.4(ε)(i) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

237.  Παράλειψη κατασκευής εξέδρας ή δαπέδου εργασίας που βρίσκεται 
σε ύψος ή σε βάθος ή κάθε εναέριας δίοδος ή εναέριου διάδρομου 
που αποτελείται από κατάλληλα και ικανοποιητικής αντοχής στοιχεία 
τα οποία στερεώνονται ή εξασφαλίζονται με κατάλληλα εξαρτήματα, 

500 



 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2020  - Ανεπίσημη Ενοποίηση  

 

172 

ώστε να εμποδίζεται η τυχαία μετατόπιση τους ή ανύψωση τους από 
την ανεμοπίεση, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 1.4(ε)(ii) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

238.  Παράλειψη κατασκευής εξέδρας ή δαπέδου εργασίας που βρίσκεται 
σε ύψος ή σε βάθος ή κάθε εναέριας δίοδος ή εναέριου διάδρομου 
που αποτελείται από κατάλληλα και ικανοποιητικής αντοχής στοιχεία 
τα οποία έχουν αντιολισθητική επιφάνεια, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 
Παράγραφος 1.4(ε)(iii) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

239.  Παράλειψη κατασκευής εξέδρας ή δαπέδου εργασίας που βρίσκεται 
σε ύψος ή σε βάθος ή κάθε εναέριας δίοδος ή εναέριου διάδρομου 
που αποτελείται από κατάλληλα και ικανοποιητικής αντοχής στοιχεία 
τα οποία τοποθετούνται, στερεώνονται και εξασφαλίζονται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η μη έκθεση προσώπων που τα 
χρησιμοποιούν σε κίνδυνο να σκοντάψουν και να διασφαλίζεται η 
διευκόλυνση της ασφαλούς διακίνησης χειραμαξών, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 1.4(ε)(iv) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

240.  Παράλειψη κατασκευής εξέδρας ή δαπέδου εργασίας που βρίσκεται 
σε ύψος ή σε βάθος ή κάθε εναέριας δίοδος ή εναέριου διάδρομου 
που αποτελείται από κατάλληλα και ικανοποιητικής αντοχής στοιχεία 
τα οποία, σε περίπτωση που είναι κατασκευασμένα με διάκενα 
(σχάρα), τα διάκενα να μην έχουν εμβαδόν μεγαλύτερο από 0,40 
τετραγωνικά μέτρα ή διάσταση μεγαλύτερη από 0,10 μέτρα, 
νοουμένου ότι τα πρόσωπα που τυχόν βρίσκονται κάτω από το 
δάπεδο εργασίας δεν εκτίθενται σε κίνδυνο από την πτώση 
εργαλείων ή άλλων αντικειμένων διαμέσου αυτών, κατά παράβαση 
των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 
Παράγραφος 1.4(ε)(v) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

241.  Παράλειψη διασφάλισης ώστε κάθε σανίδα ή μαδέρι, που αποτελεί 
μέρος δαπέδου ή εξέδρας ή εναέριας δίοδος ή διάδρομου, να μην 
εξέχει από το ακραίο υποστήριγμα σε απόσταση μεγαλύτερη από 
τέσσερεις φορές το πάχος της/του εκτός αν ληφθούν κατάλληλα και 
ικανοποιητικά μέτρα για αποφυγή ανατροπής και διασφάλιση ότι 

500 
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αυτό/αυτή είναι ικανοποιητικής αντοχής για κάθε φορτίο το οποίο 
πιθανόν να εναποτεθεί σε αυτό, κατά παράβαση των Κανονισμών 
11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 1.5(γ) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

242.  Παράλειψη, σε περίπτωση που διεξάγεται εργασία σε άκρον τοίχου 
ή κατασκευής, διασφάλισης του δαπέδου εργασίας, που πρόσκειται 
στο τοίχο ή την κατασκευή, να επεκτείνεται σε απόσταση 
τουλάχιστον 0,60 μέτρα πέραν του άκρου αυτού, κατά παράβαση 
των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 
Παράγραφος 1.6 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

243.  Παράλειψη τοποθέτησης των δαπέδων εργασίας σε όψεις κτιρίου ή 
κατασκευής σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 0,30 μέτρα από την 
όψη του κτιρίου ή της κατασκευής, κατά παράβαση των Κανονισμών 
11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 1.7 των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές 
για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

244.  Παράλειψη χρήσης εξοπλισμού συλλογικής προστασίας και από τις 
δύο πλευρές του δαπέδου εργασίας για προστασία από πτώση σε 
δάπεδα εργασίας σε όψεις κτιρίου ή κατασκευής τοποθετημένα σε 
απόσταση μεγαλύτερη από 0,30 μέτρα από την όψη του κτιρίου ή 
της κατασκευής, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 1.7 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

245.  Παράλειψη της αποφυγής της πτώσης από ύψος σε δάπεδα ή 
εξέδρες εργασίας σε ύψος ή σε βάθος, εναέριους διόδους, 
πλατύσκαλα και διαδρόμους μέσω στερεών κιγκλιδωμάτων με 
επαρκές ύψος τουλάχιστον 1,10 μέτρα που να διαθέτουν 
τουλάχιστον ένα θωράκιο (παραπέτο, εμπόδιο στη στάθμη του 
δαπέδου), ένα χειρολισθήρα και ενδιάμεσο οριζόντιο στοιχείο, ή 
εγκατάστασης άλλου ισοδύναμου μέσου για την πρόληψη πτώσεων 
από ύψος, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα 
IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφοι 1.9 και 5 των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά 
ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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246.  Παράλειψη της αποφυγής της πτώσης από ύψος σε κλίμακες και 
κλιμακοστάσια, μέσω στερεών κιγκλιδωμάτων με επαρκές ύψος 
τουλάχιστον 1,10 μέτρα που να διαθέτουν τουλάχιστον ένα 
χειρολισθήρα και ενδιάμεσο οριζόντιο στοιχείο, ή εγκατάστασης 
άλλου ισοδύναμου μέσου για την πρόληψη πτώσεων από ύψος, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος 
Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφοι 1.9 και 5 των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

247.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε εναέρια 
δίοδος και εναέριος διάδρομος σε ύψος ή βάθος έχει επαρκές 
πλάτος (τουλάχιστον 0,65m) για τη διακίνηση προσώπων, υλικών 
και εξοπλισμού για τους σκοπούς που χρησιμοποιείται, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 1.8 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

248.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε κάθε εξέδρα / δάπεδο εργασίας, 
εναέριος δίοδος, διάδρομος, κλιμακοστάσιο ή κλίμακα να διατηρείται 
καθαρός/ή/ο, ελεύθερος/η/ο από άχρηστα εμπόδια και υλικά, 
απαλλαγμένος/η/ο από ακαθαρσίες και προεξέχουσες 
καρφοβελόνες και άλλα αιχμηρά αντικείμενα κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 
Παράγραφος 1.10 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

249.  Παράλειψη τακτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων διανομής 
ενέργειας του εργοταξίου, ιδίως των εγκαταστάσεων που υπόκεινται 
σε εξωτερικές επιδράσεις, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 
12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 2.1 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

250.  Παράλειψη εντοπισμού, ελέγχου και ευκρινούς επισήμανσης των 
προϋπάρχουσων της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
εγκαταστάσεων διανομής ενέργειας, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 
Παράγραφος 2.2 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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251.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι εναέριοι ηλεκτροφόροι αγωγοί να 
εκτρέπονται έξω από το εργοτάξιο είτε να τίθενται εκτός τάσης 
(όποτε είναι δυνατό και σε συνεργασία με τον φορέα λειτουργίας και 
συντήρησης του ηλεκτρικού δικτύου), κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 
Παράγραφος 2.3.1.1 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

252.  Παράλειψη κατάλληλης μόνωσης των ηλεκτροφόρων αγωγών και 
τοποθέτησης φραγμάτων, εμπόδιων ή προειδοποιητικών σημάτων 
(σε συνεννόηση με τον φορέα λειτουργίας και συντήρησης του 
ηλεκτρικού δικτύου), προκειμένου τα οχήματα, τα μηχανήματα και οι 
εγκαταστάσεις να παραμένουν σε απόσταση, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 
Παράγραφος 2.3.1.2 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

253.  Παράλειψη λήψης μέτρων για τον προσδιορισμό των υπόγειων 
ηλεκτροφόρων αγωγών σε συνεργασία με τον φορέα λειτουργίας και 
συντήρησης του ηλεκτρικού δικτύου, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 
Παράγραφος 2.3.2 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

254.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις 
ασφαλείας που καθορίζονται στα σχετικά Κυπριακά ή Ευρωπαϊκά ή 
άλλα ισότιμα αναγνωρισμένα πρότυπα για την παρεμπόδιση 
οποιασδήποτε τυχαίας επαφής με τους ηλεκτροφόρους αγωγούς, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος 
Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 2.5 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

255.  Παράλειψη εγκατάστασης αυτόματου διακόπτη διαρροής (Residual 
Current Devices R.C.D.) ψηλής ευαισθησίας, τουλάχιστον 30mA ή 
και μικρότερης για προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων που 
τροφοδοτούν μέσω ρευματοδότων 13A, φορητές ή κινητές συσκευές 
ή και εξοπλισμό εργασίας, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 
12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 2.6 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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256.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε τα ηλεκτροφόρα καλώδια 
τροφοδοσίας πινάκων διανομής ή ελέγχου καθώς και τα καλώδια 
φορητών ή κινητών συσκευών και εξοπλισμού εργασίας να 
προστατεύονται με κατάλληλα και επαρκή μέσα από νερό και 
υγρασία, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα 
IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 2.7 των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

257.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε τα ηλεκτροφόρα καλώδια 
τροφοδοσίας πινάκων διανομής ή ελέγχου καθώς και τα καλώδια 
φορητών ή κινητών συσκευών και εξοπλισμού εργασίας να 
προστατεύονται από μηχανική καταπόνηση, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 
Παράγραφος 2.7 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

258.  Παράλειψη τοποθέτησης των αγωγών τροφοδοσίας των φορητών ή 
κινητών συσκευών ή του εξοπλισμού εργασίας σε ύψος, πάνω από 
το δάπεδο εργασίας ώστε να μην εμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση 
προσώπων, μηχανημάτων ή οχημάτων κάτω από αυτά, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 2.8 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

259.  Παράλειψη εγκατάστασης πινάκων διανομής και ρευματοδοτών 
εγκατεστημένων μόνιμα για σκοπούς τροφοδοσίας των φορητών ή 
κινητών συσκευών ή του εξοπλισμού εργασίας, ώστε να 
αποφεύγεται η χρήση ευκάμπτων καλωδίων μεγάλου μήκους, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 2.9 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

260.  Παράλειψη χρησιμοποίησης κατάλληλου τύπου ρευματοδοτών και 
ρευματοληπτών οι οποίοι να είναι κατασκευασμένοι από μη 
εύθραυστο υλικό, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 2.10 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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261.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε πίνακες διανομής και ελέγχου να 
είναι κατάλληλου τύπου, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο 
βρίσκονται, για να προστατεύονται από ουσίες, σκόνες, νερό, 
υγρασία και άλλα επικίνδυνα υλικά, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 
Παράγραφος 2.11 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

262.  Παράλειψη λήψης μέτρων για την προφύλαξη των εργοδοτούμενων 
από τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις που μπορούν να βλάψουν την 
ασφάλεια και την υγεία τους, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 
και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 3 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

263.  Παράλειψη λήψης τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την 
προστασία όλων των προσώπων που ευρίσκονται ή διέρχονται από 
ή πλησίον του εργοταξίου από τις πτώσεις υλικών ή αντικειμένων, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος 
Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 4.1 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

264.  Παράλειψη φύλαξης ή στοίβαξης των υλικών και του εξοπλισμού με 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η κατάρρευση ή ανατροπή τους, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος 
Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 4.2(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

265.  Παράλειψη πρόβλεψης και παροχής στεγασμένων διαδρόμων στο 
εργοτάξιο ή αποτροπής της πρόσβασης στις επικίνδυνες ζώνες για 
την προστασία όλων των προσώπων που ευρίσκονται ή διέρχονται 
από ή πλησίον του εργοταξίου από τις πτώσεις υλικών ή 
αντικειμένων, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 4.2(γ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

266.  Παράλειψη λήψης μέτρων για την καταβίβαση και απομάκρυνση 
όλων των υλικών και αντικειμένων με τη χρήση κατάλληλων μέσων, 
όπως με τη χρήση αγωγών απόρριψης ή άλλου κατάλληλου 
εξοπλισμού, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 4.2(δ) των περί 

500 
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Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

267.  Παράλειψη  λήψης μέτρων για την απαγόρευση της απόρριψης, 
εκκένωσης ή κατακρήμνισης από ύψος ικριωμάτων, εργαλείων και 
άλλων αντικειμένων ή υλικών, περιλαμβανομένων αχρήστων 
υλικών, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, 
Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 4.3 των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

268.  Παράλειψη παροχής και συντήρησης κατάλληλων ικριωμάτων ή 
άλλου κατάλληλου εξοπλισμού για την εργασία σε ύψος, όταν είναι 
αδύνατο η εργασία να εκτελεστεί με ασφάλεια στο ή από το έδαφος, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος 
Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 5.1 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

269.  Παράλειψη εγκατάστασης στερεών κιγκλιδωμάτων με επαρκές ύψος 
τουλάχιστον 1.10 μέτρα από το δάπεδο, που να διαθέτουν 
τουλάχιστον ένα θωράκιο (παραπέτο, εμπόδιο στη στάθμη του 
δαπέδου), ένα χειρολισθήρα και ενδιάμεσο οριζόντιο στοιχείο, ή 
εγκατάστασης άλλου ισοδύναμου μέσου για την πρόληψη πτώσεων 
από ύψος, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα 
IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 5.2 των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

270.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε το κιγκλίδωμα να έχει ύψος 
τουλάχιστο 1,10 μέτρα από το δάπεδο, και η απόσταση μεταξύ 
θωρακίου ή άλλου εμποδίου και χειρολισθήρα ή άλλου οριζόντιου 
στοιχείου να μην υπερβαίνει τα 0,45 μέτρα, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 
Παράγραφος 5.2(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

271.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε τα θωράκια (παραπέτα, εμπόδιο 
στη στάθμη του δαπέδου) να έχουν ύψος τουλάχιστον 0,15m κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 5.2(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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272.  Παράλειψη ασφαλούς στερέωσης των θωρακίων και των 
χειρολισθήρων πάνω στους ορθοστάτες καθώς και τοποθέτησης 
τους στο εσωτερικό μέρος των ορθοστατών ή λήψης άλλων 
κατάλληλων και επαρκών μέτρων, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή και του σχεδίου διαμόρφωσης, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 
Παράγραφος 5.2(γ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

273.  Παράλειψη άμεσης επανατοποθέτησης των χειρολισθήρων, των 
θωρακίων και άλλων εμποδίων, μετά την ολοκλήρωση της 
διακίνησης υλικών ή της εργασίας για την οποία αφαιρέθηκαν, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 5.2(δ)(iii) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

274.  Παράλειψη πραγματοποίησης εργασιών σε ύψος με τη βοήθεια του 
κατάλληλου εξοπλισμού ή με μηχανισμούς συλλογικής προστασίας 
όπως ικριώματα, κινητές ανυψωτικές εξέδρες ή άλλες κατάλληλες 
εξέδρες, κιγκλιδώματα, δίχτυα προστασίας ή άλλους ισοδύναμους 
μηχανισμούς, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 5.3(α) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

275.  Παράλειψη πρόβλεψης και παροχής καταλλήλων μέσων 
πρόσβασης για την εκτέλεση εργασιών σε ύψος, κατά παράβαση 
των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 
Παράγραφος 5.3(β)(i) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

276.  Παράλειψη χρήσης εξαρτισμών ή άλλων μέσων ασφαλείας με 
αγκύρωση όπως ζώνης ασφαλείας με ιμάντες ασφαλείας επαρκούς 
αντοχής και εφοδιασμένης με μηχανισμό κατά των πτώσεων ή 
συσκευής απορρόφησης ενέργειας και άλλων κατάλληλων 
προσαρτημάτων, ώστε να αποτρέπουν τραυματισμό του 
προσώπου που τα χρησιμοποιεί σε περίπτωση πτώσης, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 5.3(β)(ii) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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277.  Παράλειψη σχεδιασμού, κατασκευής, ανέγερσης και συντήρησης 
ικριωμάτων έτσι ώστε να μην μπορούν να καταρρεύσουν ή να 
μετατοπισθούν ή να υποχωρήσουν τυχαία, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Mέρος Β, Τμήμα II, 
Παράγραφος 6.2 των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

278.  Παράλειψη κατασκευής των εξεδρών εργασίας, των γεφυρών και 
των κλιμάκων των ικριωμάτων ώστε να έχουν τις δέουσες 
διαστάσεις, να προστατεύονται και να χρησιμοποιούνται με τρόπο 
που να αποφεύγεται η πτώση προσώπων ή η έκθεσή τους σε 
πτώσεις αντικειμένων, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, Παράγραφος 6.3 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

279.  Παράλειψη εφοδιασμού των ικριωμάτων με κατάλληλα 
κλιμακοστάσια επαρκών διαστάσεων ή με άλλα ισοδύναμα μέσα για 
ασφαλή πρόσβαση στις εξέδρες εργασίας τους, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Mέρος Β, Τμήμα II, 
Παράγραφος 6.4 των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

280.  Παράλειψη συναρμολόγησης / αποσυναρμολόγησης, ικριωμάτων 
μόνο από πρόσωπα στην εργασία με επαρκή ειδική εκπαίδευση και 
πείρα, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, 
Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 6.5 των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

281.  Παράλειψη τήρησης των οδηγιών του κατασκευαστή ή του αρμόδιου 
προσώπου που ετοιμάζει τη μελέτη υπολογισμού αντοχής και 
ευστάθειας και το σχέδιο διαμόρφωσης συναρμολόγησης, χρήσης 
και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων, όσον αφορά την 
εγκατάσταση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση ή άλλη 
εργασία κατά την χρήση ικριώματος, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12,Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 
Παράγραφος 6.6 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

282.  Παράλειψη χρήσης από τα πρόσωπα που εκτελούν την εργασία, 
κατάλληλων εξαρτισμών ή άλλων μέσων ασφάλειας με αγκύρωση 
όπως ζώνης ασφάλειας με μηχανισμό κατά των πτώσεων ή 
συσκευής απορρόφησης ενέργειας και άλλων κατάλληλων 

500 
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προσαρτημάτων, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 6.6(δ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

283.  Παράλειψη στήριξης του κάθε ορθοστάτη σε κατάλληλο πέλμα ή 
βάση ώστε να παρεμποδίζεται η ολίσθηση ή βύθιση του στο έδαφος 
ή η μετατόπιση του σύμφωνα με το σχέδιο διαμόρφωσης, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 6.7(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

284.  Παράλειψη διασφάλισης ώστε κάθε ικρίωμα να έχει επαρκή και 
κατάλληλα αντερείσματα ή αντηρίδες (σταυρώματα), σύμφωνα με το 
σχέδιο διαμόρφωσης και τις οδηγίες του κατασκευαστή, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 6.7(στ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

285.  Παράλειψη ακλόνητης σύνδεσης των ικριωμάτων με την οικοδομή ή 
άλλη κατασκευή με τη χρήση καταλλήλων εξαρτημάτων, σύμφωνα 
με το σχέδιο διαμόρφωσης και τις οδηγίες του κατασκευαστή ή του 
αρμόδιου προσώπου που ετοίμασε τη μελέτη υπολογισμού αντοχής 
και ευστάθειας, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 6.7(ζ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

286.  Παράλειψη αποτελεσματικής σταθεροποίησης κινητού ικριώματος 
το οποίο δύναται να κινηθεί πάνω σε τροχούς ή ολισθητήρες, με τη 
χρήση φρένων σε όλους τους τροχούς στη βάση του ή με άλλα 
κατάλληλα και επαρκή μέσα, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 
και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 6.8(α) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές 
για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

287.  Παράλειψη  χρησιμοποίησης κινητού ικριώματος μόνο σε σταθερή 
και ομαλή επιφάνεια, οριζόντια ή με πολύ μικρή κλίση η οποία δεν 
επηρεάζει την ευστάθεια του ικριώματος ή οποιουδήποτε φορτίου 
αυτού, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, 
Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 6.8(β) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 

500 
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Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

288.  Παράλειψη παρεμπόδισης της κίνησης του κινητού ικριώματος με 
κατάλληλα και επαρκή εξαρτήματα και μέσα ενώ πρόσωπο στην 
εργασία το χρησιμοποιεί ως θέση εργασίας ή αυτό χρησιμοποιείται 
ως μέσον στήριξης κλίμακας ή άλλου μέσου ή εξάρτησης, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 6.8(γ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

289.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε κατά τη μετακίνηση του κινητού 
ικριώματος να μην βρίσκεται πάνω σε αυτό οποιοδήποτε πρόσωπο, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος 
Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 6.8(δ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

290.  Παράλειψη διασφάλισης ότι η εξέδρα εργασίας κινητού ικριώματος 
δεν βρίσκεται σε κατακόρυφη απόσταση μέχρι 4.5 μέτρα από το 
επίπεδο στήριξης του ή σε περίπτωση που η εξέδρα εργασίας 
βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 4.5 μέτρα από το επίπεδο 
στήριξης του, σταθεροποίησης του ικριώματος με κατάλληλες 
βάσεις ή κατάλληλα στηρίγματα επαρκούς αντοχής, κατά παράβαση 
των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 
Παράγραφοι 6.8.1 και 6.8.2 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

291.  Παράλειψη επιθεώρησης των ικριωμάτων από αρμόδιο πρόσωπο  
πριν από την έναρξη της χρήσης τους και σε χρονική περίοδο 
μικρότερη από 3 ημέρες πριν τη χρήση τους και ετοιμασία έκθεσης 
επιθεώρησης τους, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, Παράγραφος 6.10(α) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

292.  Παράλειψη επιθεώρησης των ικριωμάτων από αρμόδιο πρόσωπο  
κατά τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τις επτά (7) ημερολογιακές ημέρες και ετοιμασία 
έκθεσης επιθεώρησης τους, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 
και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, Παράγραφος 6.10(β) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές 

500 
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για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

293.  Παράλειψη επιθεώρησης των ικριωμάτων από αρμόδιο πρόσωπο 
και ετοιμασία έκθεσης επιθεώρησης τους, μετά από κάθε 
μετατροπή, περίοδο αχρησίας, κατάρρευση, κακοκαιρία ή σεισμική 
δόνηση ή μετά από οποιεσδήποτε περιστάσεις που μπορούν να 
επηρεάσουν την αντοχή ή τη σταθερότητά τους, κατά παράβαση 
των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, 
Παράγραφος 6.10(γ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

294.  Παράλειψη θεώρησης της έκθεσης επιθεώρησης των ικριωμάτων 
από τον συντονιστή εκτέλεσης, ή τον επιβλέποντα ή άλλο αρμόδιο 
πρόσωπο και φύλαξής της στο αρχείο ασφάλειας του εργοταξίου, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος 
Β, Τμήμα II, Παράγραφος 6.11 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

295.  Παράλειψη χρησιμοποίησης κλιμάκων οι οποίες να έχουν επαρκή 
αντοχή, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, 
Μέρος Β, Τμήμα II, Παράγραφος 6.12 των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

296.  Παράλειψη δέουσας συντήρησης των κλιμάκων, κατά παράβαση 
των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, 
Παράγραφος 6.12 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

297.  Παράλειψη απαγόρευσης της χρήσης φορητής κλίμακας, της οποίας 
λείπει βαθμίδα ή έχει ελαττωματική βαθμίδα, καθώς και άμεσης 
απομάκρυνσης της από το χώρο εργασίας μέχρι και την 
επιδιόρθωσή της, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, Παράγραφος 6.13(α) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 

298.  Παράλειψη τοποθέτησης των βαθμίδων των ξύλινων κλιμάκων μέσα 
σε εγκοπές ορθοστάτες ή ασφαλούς στερέωσης τους με άλλα 
κατάλληλα μέσα στους ορθοστάτες, κατά παράβαση των 

500 
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Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, 
Παράγραφος 6.13(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

299.  Παράλειψη σταθεροποίησης των φορητών και πτυσσόμενων 
κλιμάκων που χρησιμοποιούνται ως μέσα προσπέλασης, εξόδου ή 
συγκοινωνίας ή υποστήριξης προσώπου στην εργασία, πριν τη 
χρήση τους, σε επίπεδη και σταθερή βάση με κλίση 1:4 ή γωνία 75°, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος 
Β, Τμήμα II, Παράγραφος 6.14(α)(i) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

300.  Παράλειψη κατάλληλης στερέωσης των φορητών και πτυσσόμενων 
κλιμάκων που χρησιμοποιούνται ως μέσα προσπέλασης, εξόδου ή 
συγκοινωνίας ή υποστήριξης προσώπου στην εργασία, στο πάνω 
μέρος στήριξης τους καθώς και στη βάση τους, ώστε να 
παρεμποδίζεται η ολίσθηση ή ακούσια μετακίνησή τους, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα II, Παράγραφος 6.14(α)(iv) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

301.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι φορητές και πτυσσόμενες 
κλίμακες που χρησιμοποιούνται ως μέσα προσπέλασης, εξόδου ή 
συγκοινωνίας ή υποστήριξης προσώπου στην εργασία, να εξέχουν 
τουλάχιστον ένα μέτρο υπεράνω του πλατύσκαλου ή της ψηλότερης 
βαθμίδας η οποία υποστηρίζει τα πόδια οποιουδήποτε προσώπου 
χρησιμοποιεί τη φορητή κλίμακα ή στην περίπτωση που αυτό δεν 
είναι εφικτό να υπάρχει άλλη ικανοποιητική χειρολαβή, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα II, Παράγραφος 6.14(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

302.  Παράλειψη ανάρτησης ευδιάκριτης και εμφανούς πινακίδας που να 
απαγορεύει τη χρήση του ικριώματος ή τμήματος του, εφόσον αυτό 
ανεγείρεται ή αποσυναρμολογείται μερικώς και παραμένει στην 
κατάσταση αυτή, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, Παράγραφος 6.16(β) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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303.  Παράλειψη λήψης μέτρων για το αποτελεσματικό κλείσιμο  των 
προσβάσεων προς το ικρίωμα ή μέρος τούτου ώστε να εμποδίζεται 
η χρησιμοποίηση τους, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, Παράγραφος 6.16(γ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

304.  Παράλειψη λήψης μέτρων για την αποφυγή της υπερφόρτωσης των 
ικριωμάτων πέραν του επιτρεπτού φορτίου που καθορίζεται από τον 
κατασκευαστή ή το αρμόδιο πρόσωπο που ετοίμασε το σημείωμα 
υπολογισμού για τη δομική διαμόρφωσή του, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, 
Παράγραφος 6.18 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

305.  Παράλειψη διασφάλισης λήψης μέτρων ώστε η εναπόθεση και 
μετακίνηση των υλικών πάνω στα ικριώματα να γίνεται χωρίς βίαια 
δόνηση, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, 
Μέρος Β, Τμήμα II, Παράγραφος 6.19 των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

306.  Παράλειψη αποθήκευσης σε κατάλληλους χώρους των στοιχείων 
και εξαρτημάτων των ικριωμάτων καθώς και των κλιμάκων, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα II, Παράγραφος 6.21 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

307.  Παράλειψη συντήρησης των στοιχείων και εξαρτημάτων των 
ικριωμάτων καθώς και των κλιμάκων, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, 
Παράγραφος 6.21 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

308.  Παράλειψη εγκατάστασης και σωστής χρησιμοποίησης των 
συσκευών ή εξαρτημάτων ανύψωσης, περιλαμβανομένων των 
συστατικών στοιχείων τους, των συνδέσμων, των αγκυρώσεων και 
των στηριγμάτων τους, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, Παράγραφος 7.1(β) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 



 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2020  - Ανεπίσημη Ενοποίηση  

 

186 

309.  Παράλειψη διατήρησης σε καλή κατάσταση λειτουργίας των 
συσκευών ή εξαρτημάτων ανύψωσης, περιλαμβανομένων των 
συστατικών στοιχείων τους, των συνδέσμων, των αγκυρώσεων και 
των στηριγμάτων τους, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, Παράγραφος 7.1(γ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

310.  Παράλειψη ύπαρξης ευκρινούς ένδειξης του ανώτατου 
επιτρεπόμενου φορτίου σε κάθε συσκευή και εξάρτημα ανύψωσης, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος 
Β, Τμήμα II, Παράγραφος 7.2 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

311.  Παράλειψη διατήρησης σε καλή κατάσταση λειτουργίας, όλων των 
οχημάτων, των χωματουργικών ή άλλων μηχανημάτων που 
χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο καθώς και των μηχανημάτων 
διακίνησης υλικών, περιλαμβανομένων των ρυμουλκούμενων 
τροχοφόρων και των συρόμενων με μηχανικά μέσα, κατά παράβαση 
των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, 
Παράγραφος 8.1(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

312.  Παράλειψη σωστής χρησιμοποίησης, όλων των οχημάτων, των 
χωματουργικών ή άλλων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στο 
εργοτάξιο καθώς και των μηχανημάτων διακίνησης υλικών, 
περιλαμβανομένων των ρυμουλκούμενων τροχοφόρων και των 
συρόμενων με μηχανικά μέσα, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 
και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, Παράγραφοι 8.1(γ) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές 
για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

313.  Παράλειψη κατάλληλης φόρτωσης και με φορτίο τέτοιου βάρους που 
να μην επηρεάζει την ασφαλή οδήγηση, μετακίνηση και λειτουργία 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, όλων των οχημάτων, 
των χωματουργικών ή άλλων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται 
στο εργοτάξιο καθώς και των μηχανημάτων διακίνησης υλικών, 
περιλαμβανομένων των ρυμουλκούμενων τροχοφόρων και των 
συρόμενων με μηχανικά μέσα, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 
και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, Παράγραφος 8.1(δ) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές 
για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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314.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι οδηγοί και χειριστές των 
οχημάτων και των χωματουργικών μηχανημάτων καθώς και των 
μηχανημάτων διακίνησης υλικών να κατέχουν σχετική άδεια 
σύμφωνα με τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Νόμους του 1972 μέχρι (Αρ. 3) του 2015, κατά παράβαση 
των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, 
Παράγραφος στην Εργασία 8.2 των περί Ασφάλειας και Υγείας 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

315.  Παράλειψη λήψης προληπτικών μέτρων ώστε να αποφεύγεται η 
πτώση των οχημάτων και των χωματουργικών μηχανημάτων καθώς 
και των μηχανημάτων διακίνησης υλικών σε χώρο εκσκαφής ή σε 
φρέατα ή άλλα ανοίγματα ή σε ανάχωμα ή σε άλλο χωματουργικό 
έργο ή στο νερό, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, Παράγραφος 8.3 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

316.  Παράλειψη τοποθέτησης κατάλληλων εμποδίων ή λήψης άλλων 
αποτελεσματικών μέτρων για την αποφυγή της πτώσης μέσα σε 
εκσκαφή, σε φρεάτιο, ανάχωμα ή χωματουργικό έργο,  οπουδήποτε 
οχήματος ή μηχανήματος, που χρησιμοποιείται στο χώρο για την 
εναπόθεση υλικών, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, Παράγραφος 8.4 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

317.  Παράλειψη εφοδιασμού των χωματουργικών μηχανημάτων και των  
μηχανημάτων διακίνησης υλικών με κατάλληλο σύστημα ώστε  να 
εμποδίζεται τυχόν ανατροπή τους, κατά παράβαση των Κανονισμών 
11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, Παράγραφος 8.5(α) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

318.  Παράλειψη εφοδιασμού των χωματουργικών μηχανημάτων και των  
μηχανημάτων διακίνησης υλικών με κατάλληλο σύστημα ώστε  να 
συγκρατείται ο χειριστής στο κάθισμα του σε περίπτωση ανατροπής 
του μηχανήματος, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, Παράγραφος 8.5(β) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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319.  Παράλειψη εφοδιασμού των χωματουργικών μηχανημάτων και των 
μηχανημάτων διακίνησης υλικών με κατάλληλο σύστημα ώστε ο 
οδηγός να προστατεύεται κατά της σύνθλιψης σε περίπτωση 
ανατροπής του μηχανήματος, καθώς και κατά της πτώσης 
αντικειμένων, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, Παράγραφος στην Εργασία 
8.5(γ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

320.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε στα οχήματα, χωματουργικά 
μηχανήματα και μηχανήματα διακίνησης υλικών να επιβαίνουν οι 
οδηγοί και άλλα πρόσωπα μόνο στις κατάλληλες θέσεις που 
προνοούνται από τον κατασκευαστή, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, 
Παράγραφος 8.6 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

321.  Παράλειψη ύπαρξης κατάλληλων διευθετήσεων και λήψης 
κατάλληλων μέτρων ώστε κατά τη διάρκεια φορτώσεως των 
οχημάτων και μηχανημάτων υλικών με τη χρήση μηχανικής 
αρπάγης ή φορτωτή ή εκσκαφέα ή άλλου παρόμοιου μηχανήματος 
να μην παραμένουν πρόσωπα μέσα ή κοντά στα οχήματα και 
μηχανήματα εάν τα πρόσωπα αυτά εκτίθενται σε κίνδυνο, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα II, Παράγραφος 8.7 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

322.   Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι εγκαταστάσεις, οι μηχανές και ο 
εξοπλισμός, περιλαμβανομένων των μηχανοκινήτων ή μη 
εργαλείων χειρός να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος 
Β, Τμήμα II, Παράγραφοι 9.1(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

323.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι εγκαταστάσεις, οι μηχανές και ο 
εξοπλισμός, περιλαμβανομένων των μηχανοκινήτων ή μη 
εργαλείων χειρός να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την 
εργασία για την οποία προορίζονται από τον κατασκευαστή, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα II, Παράγραφος 9.1(γ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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324.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι εγκαταστάσεις, οι μηχανές και ο 
εξοπλισμός, περιλαμβανομένων των μηχανοκινήτων ή μη 
εργαλείων χειρός να χρησιμοποιούνται από αρμόδια πρόσωπα που 
έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, 
Παράγραφος 9.1(δ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

325.  Παράλειψη παρακολούθησης και υποβολής των εγκαταστάσεων και 
των οργάνων υπό πίεση, σε δοκιμές και ελέγχους κατά τακτά 
χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα II, Παράγραφοι 9.2 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

326.  Παράλειψη λήψης των απαραίτητων προφυλάξεων με την 
κατάλληλη υποστήριξη και διαμόρφωση των πρανών στις εκσκαφές, 
στα φρέατα, στις υπόγειες εργασίες ή στις σήραγγες, σύμφωνα με 
σχετική μελέτη ή γραπτές οδηγίες από αρμόδιο πρόσωπο, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 10.1(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

327.  Παράλειψη λήψης των απαραίτητων προφυλάξεων για την 
πρόληψη των κινδύνων από την πτώση προσώπων, εξοπλισμού ή 
αντικειμένων, καθώς και εισροής ύδατος στις εκσκαφές, στα φρέατα, 
στις υπόγειες εργασίες ή στις σήραγγες, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 
Παράγραφος 10.1(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

328.  Παράλειψη λήψης των απαραίτητων προφυλάξεων ώστε να 
υπάρχει επαρκής εξαερισμός σε όλες τις θέσεις εργασίας και να 
διατηρείται ατμόσφαιρα κατάλληλη για την αναπνοή, χωρίς να 
παρουσιάζει κινδύνους στις εκσκαφές, στα φρέατα, στις υπόγειες 
εργασίες ή στις σήραγγες, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 
12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 10.1(γ) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές 
για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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329.  Παράλειψη λήψης των απαραίτητων προφυλάξεων προκειμένου να 
μπορούν τα πρόσωπα στην εργασία να προφυλάσσονται σε χώρο 
ασφαλή σε περίπτωση πυρκαγιάς, εισροής ύδατος ή υλικών στις 
εκσκαφές, στα φρέατα, στις υπόγειες εργασίες ή στις σήραγγες,  
κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος 
Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 10.1(δ) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

330.  Παράλειψη λήψης μέτρων, πριν από την έναρξη χωματουργικών 
εργασιών, για τον προσδιορισμό και τη μείωση στο ελάχιστο των 
κινδύνων από υπόγεια καλώδια και άλλα συστήματα διανομής ή 
μεταφοράς όπως νερού, φυσικού αερίου, λυμάτων, όμβριων 
υδάτων, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, 
Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 10.2 των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

331.  Παράλειψη πρόβλεψης ασφαλών μέσων πρόσβασης και 
προσπέλασης περιλαμβανομένων ασφαλών οδών εισόδου και 
εξόδου στο χώρο της εκσκαφής καθώς και ασφαλών μέσων 
προσπέλασης πάνω από την εκσκαφή, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 
Παράγραφος 10.3 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

332.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε τα προϊόντα της εκσκαφής, ο 
εξοπλισμός και τα κινούμενα οχήματα ή μηχανήματα να τηρούνται 
σε απόσταση από τις εκσκαφές, και κατασκευής, εφόσον είναι 
απαραίτητο, κατάλληλων περιφράξεων, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 
Παράγραφος 10.4 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

333.  Παράλειψη εκτέλεσης όλων των χωματουργικών εργασιών, 
περιλαμβανομένων των εργασιών υποστήριξης και διαμόρφωσης 
των πρανών, υπό την επίβλεψη αρμοδίου προσώπου,  κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 10.5 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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334.  Παράλειψη επιθεώρησης και συντήρησης του εξοπλισμού και των 
υλικών που χρησιμοποιείται για την αντιστήριξη των πρανών πριν 
από την έναρξη των εργασιών από αρμόδιο πρόσωπο, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 10.6 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

335.  Παράλειψη απομάκρυνσης ακατάλληλου ή ελαττωματικού 
εξοπλισμού, καθώς και των ελαττωματικών υλικών από το χώρο των 
εργασιών, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα 
IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 10.6 των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

336.  Παράλειψη στερέωσης και εξασφάλισης του εξοπλισμού και των 
υλικών που χρησιμοποιούνται για την αντιστήριξη των πρανών, 
ώστε να αποφεύγεται η τυχαία μετατόπιση ή πτώση τους, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 10.7 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

337.  Παράλειψη ελέγχου από αρμόδιο πρόσωπο, τουλάχιστον μια φορά 
την ημέρα, κάθε μέρους εκσκαφής, φρέατος, σήραγγας ή άλλης 
υπόγειας εργασίας, πριν από την απασχόληση οποιουδήποτε 
προσώπου, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 10.9.1 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

338.  Παράλειψη ελέγχου από αρμόδιο πρόσωπο, πριν από την έναρξη 
κάθε βάρδιας, κάθε μέρους εκσκαφής, φρέατος, σήραγγας βάθους 
πέραν των 2m, πριν από την απασχόληση οποιουδήποτε 
προσώπου, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 10.9.2 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

339.  Παράλειψη ελέγχου από αρμόδιο πρόσωπο κάθε μέρους εκσκαφής, 
φρέατος, σήραγγας ή άλλης υπόγειας εργασίας, μετά από χρήση 
εκρηκτικών υλών κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 10.10(α) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 

500 
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Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

340.  Παράλειψη ελέγχου από αρμόδιο πρόσωπο κάθε μέρους εκσκαφής, 
φρέατος, σήραγγας ή άλλης υπόγειας εργασίας, μετά από θεομηνία 
κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος 
Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 10.10(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

341.  Παράλειψη ελέγχου από αρμόδιο πρόσωπο κάθε μέρους εκσκαφής, 
φρέατος, σήραγγας ή άλλης υπόγειας εργασίας, μετά από τυχόν 
εκτεταμένη ζημιά από πτώση υλικών ή άλλη αστοχία ή κακοκαιρία ή 
σεισμική δόνηση ή μετά από οποιεσδήποτε περιστάσεις που 
μπορούν να επηρεάσουν την αντοχή ή τη σταθερότητά της, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 10.10(γ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

342.  Παράλειψη ελέγχου από αρμόδιο πρόσωπο, τουλάχιστον μέσα σε 
χρονική περίοδο 15 ημερών, κάθε μέρους εκσκαφής, φρέατος, 
σήραγγας ή άλλης υπόγειας εργασίας, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 
Παράγραφος 10.10(δ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

343.  Παράλειψη λήψης κατάλληλων και επαρκών προληπτικών και 
προστατευτικών μέτρων από κινδύνους σε σχέση με την ασφάλεια 
ή ευστάθεια οποιουδήποτε τμήματος, οποιουδήποτε κτιρίου ή 
κατασκευής προσωρινής ή μόνιμης, πριν από την έναρξη ή 
συνέχιση εργασιών εκσκαφής ή εργασιών σηράγγων ή άλλων 
χωματουργικών εργασιών, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 
12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 10.14.1(α) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές 
για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

344.  Παράλειψη λήψης κατάλληλων και επαρκών προληπτικών και 
προστατευτικών μέτρων για την αποφυγή της έκθεσης των 
προσώπων στην εργασία σε κίνδυνο από κατάρρευση κτιρίου ή 
κατασκευής ή από πτώση οποιουδήποτε τμήματός τους, πριν από 
την έναρξη ή συνέχιση εργασιών εκσκαφής ή εργασιών σηράγγων ή 
άλλων χωματουργικών εργασιών, κατά παράβαση των Κανονισμών 
11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 

500 
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10.14.1(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

345.  Παράλειψη περίφραξης της εκσκαφής ή φρέατος ή ανοίγματος πάνω 
στο έδαφος όπου υπάρχει ενδεχόμενο πτώσης προσώπων, υλικών 
ή αντικειμένων, με κατάλληλη και ικανοποιητικής αντοχής περίφραξη 
ή φραγμό, ύψους τουλάχιστον 110 cm ή λήψης άλλων ισοδύναμων, 
κατάλληλων και επαρκών μέτρων, κατά παράβαση των Κανονισμών 
11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 10.15 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

346.  Παράλειψη τοποθέτησης και διακίνησης των υλικών ή των 
μηχανημάτων ή άλλου εξοπλισμού σε απόσταση ασφαλείας από το 
χείλος της εκσκαφής, φρέατος, ή άλλου ανοίγματος στο έδαφος, για 
την αποφυγή έκθεσης σε κίνδυνο προσώπων που βρίσκονται μέσα 
στην εκσκαφή από την πτώση υλικών, εξοπλισμού ή άλλων 
αντικειμένων, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 10.16(α) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

347.  Παράλειψη τοποθέτησης και διακίνησης των υλικών ή των 
μηχανημάτων ή άλλου εξοπλισμού σε απόσταση ασφαλείας από το 
χείλος της εκσκαφής, φρέατος, ή άλλου ανοίγματος στο έδαφος, για 
την αποφυγή υποχώρησης του πρανούς της εκσκαφής και έκθεση 
σε κίνδυνο προσώπων στην εργασία ή άλλων προσώπων ή 
δημιουργίας προβλημάτων σε γειτονικά κτίρια ή άλλες κατασκευές, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος 
Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 10.16(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

348.  Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλων προστατευτικών μέτρων, 
καθώς και κατάλληλων μεθόδων και διαδικασιών, υπό την συνεχή 
επίβλεψη αρμοδίου προσώπου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
εργασιών κατεδάφισης για την προστασία των προσώπων στην 
εργασία ή άλλων προσώπων, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 
και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 11.1, των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές 
για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

349.  Παράλειψη ορισμού αρμοδίου προσώπου για τις εργασίες 
κατεδάφισης, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 11.1(γ) των περί 

500 
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Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

350.  Παράλειψη ενημέρωσης του συντονιστή εκτέλεσης ή άλλου ορισμού 
αρμοδίου προσώπου για το γενικό συντονισμό των εργασιών 
προτού αρχίσει η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας κατεδάφισης, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος 
Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 11.2 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

351.  Παράλειψη λήψης κατάλληλων και επαρκών μέτρων πριν την 
έναρξη των εργασιών κατεδάφισης (ενός κτιρίου ή έργου ή μέρος 
αυτών) για την αποφυγή πλημμύρας ή/και πυρκαγιάς, έκρηξης από 
διαρροή ή συσσώρευση αερίων ή ατμών, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 
Παράγραφος 11.3(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

352.  Παράλειψη αποφυγής υπερφόρτωσης οποιουδήποτε μέρους του 
υπό κατεδάφιση κτηρίου ή κατασκευής από μηχανήματα, 
εξοπλισμό, άχρηστα υλικά ή άλλα αντικείμενα σε βαθμό που εκθέτει 
σε κίνδυνο τα πρόσωπα στην εργασία ή άλλα πρόσωπα που τυχόν 
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών,  κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 
Παράγραφος 11.3(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

353.  Παράλειψη εκτέλεσης, από αρμόδια πρόσωπα με επαρκή κατάρτιση 
και πείρα, των εργασιών που ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους, όπως 
οι εργασίες που εκθέτουν τα πρόσωπα στην εργασία και άλλα 
πρόσωπα σε κίνδυνο από κατάρρευση του κτηρίου ή της 
κατασκευής ή μέρους αυτών, οι εργασίες κοπής ενισχυμένου 
σκυροδέματος ή μεταλλικής κατασκευής, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 
Παράγραφος 11.3(γ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

354.  Παράλειψη λήψης κατάλληλων και επαρκών μέτρων κατά την 
αφαίρεση των δομικών στοιχείων του φέροντα οργανισμού του 
κτιρίου ή της κατασκευής υπό κατεδάφιση, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 

500 
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Παράγραφος 11.3(δ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

355.  Παράλειψη λήψης επαρκών και κατάλληλων μέτρων πριν την 
έναρξη των εργασιών κατεδάφισης, για την αποφυγή κατάρρευσης 
οποιουδήποτε μέρους κτιρίου, ή άλλης κατασκευής που πιθανό να 
εκθέσει σε κίνδυνο τα πρόσωπα στην εργασία ή άλλα πρόσωπα, 
κατά παράβαση, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 11.3(ε) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

356.  Παράλειψη συναρμολόγησης ή αποσυναρμολόγησης των  
φερόντων οργανισμών από μέταλλο ή σκυρόδεμα ή ξύλο και των 
στοιχείων τους, των ξυλότυπων, των προκατασκευασμένων 
στοιχείων ή των προσωρινών στηριγμάτων και των  αντιστηρίξεων 
υπό την επίβλεψη αρμοδίου προσώπου, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 
Παράγραφος 12.1 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

357.  Παράλειψη λήψης επαρκών προληπτικών μέτρων για την 
προστασία των προσώπων στην εργασία από τους κινδύνους που 
οφείλονται στο εύθραυστο ή στην προσωρινή αστάθεια ενός έργου, 
μιας κατασκευής ή τμήματος τους, περιλαμβανομένων 
αντιστηρίξεων, αντηρίδων, σχοινιών, υποστηριγμάτων και άλλων 
μέσων στήριξης, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 12.2 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

358.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι ξυλότυποι, τα προσωρινά 
στηρίγματα, οι αντιστηρίξεις και οι προσωρινές κατασκευές να είναι 
επαρκούς αντοχής για το σκοπό που χρησιμοποιούνται και να 
αντέχουν χωρίς κίνδυνο στις καταπονήσεις που μπορεί να τους 
επιβληθούν, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 12.3(α) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

359.  Παράλειψη σχεδιασμού και υπολογισμού από αρμόδιο πρόσωπο 
των ξυλοτύπων, των προσωρινών στηριγμάτων, των αντιστηρίξεων 
και των προσωρινών κατασκευών, κατά παράβαση των 

500 
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Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 
Παράγραφος 12.3(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

360.  Παράλειψη κατασκευής και συντήρησης των ξυλοτύπων, των 
προσωρινών στηριγμάτων, των αντιστηρίξεων και των προσωρινών 
κατασκευών, έτσι ώστε να είναι καλής κατασκευής, από υγιή υλικά 
και επαρκούς αντοχής για το σκοπό που χρησιμοποιούνται και να 
αντέχουν χωρίς κίνδυνο στις καταπονήσεις που μπορεί να τους 
επιβληθούν, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, Παράγραφος 12.3(γ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

361.  Παράλειψη λήψης συλλογικών προληπτικών μέτρων για την 
αποτροπή πτώσης των εργαλείων ή άλλων αντικειμένων ή υλικών, 
καθώς και την αποτροπή πτώσης των προσώπων στην εργασίας, 
ιδίως από κατακόρυφη απόσταση ή όταν η κλίση των στεγών 
υπερβαίνει το 10%, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, Παράγραφος 14.2 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

362.  Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε οι εργασίες σε στέγη με γωνιά 30ο 
ή μικρότερη και επιφάνεια στην οποία ή από την οποία υπάρχει 
κίνδυνος για τα πρόσωπα στην εργασία λόγω της φύσης ή της 
κατάστασης της επιφάνειας ή λόγω των καιρικών συνθηκών να 
ολισθήσουν ή να πέσουν από το άκρο της οροφής, να εκτελούνται 
από αρμόδια πρόσωπα με επαρκή εκπαίδευση και με κατάλληλο 
εξοπλισμό ατομικής προστασίας, κατά παράβαση των Κανονισμών 
11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, Παράγραφος 14.3 των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές 
για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

363.  Παράλειψη παροχής, κατάλληλων και σε ικανοποιητικό αριθμό 
κλιμάκων ασφαλείας και σανίδων ασφαλείας πάνω σε οποιαδήποτε 
επικλινή στέγη η οποία χρησιμοποιείται ως μέσον προσπέλασης 
προς ή απομάκρυνσης από εργασίες σε στέγη ή μέρους στέγης, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος 
Β, Τμήμα II, Παράγραφος 14.4 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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364.  Παράλειψη παροχής εμποδίων στο χαμηλότερο άκρο επικλινούς 
στέγης κατά την εκτέλεση εργασιών επί ή από της στέγης αυτής,  
κατάλληλα σχεδιασμένων και κατασκευασμένων ώστε να 
παρεμποδίζουν την πτώση οπουδήποτε προσώπου από το εν λόγω 
άκρο, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, 
Μέρος Β, Τμήμα II, Παράγραφος 14.5(α) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

365.  Παράλειψη παροχής του αναγκαίου εξοπλισμού ή των κατάλληλων 
μέσων για την πρόσβαση στις στέγες ή σε οποιαδήποτε άλλη 
επιφάνεια κατασκευασμένη από υλικά μη επαρκούς αντοχής, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα II, Παράγραφος 15.2 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

366.  Παράλειψη λήψης προληπτικών μέτρων ώστε τα πρόσωπα στην 
εργασία που εργάζονται επί ή πλησίον στέγης ή οποιασδήποτε 
άλλης επιφάνειας από εύθραυστο υλικό δια μέσου του οποίου 
κινδυνεύουν να πέσουν, να μην βαδίσουν από απροσεξία στην 
επιφάνεια των εύθραυστων υλικών ή να μην πέσουν, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα II, Παράγραφος 15.3 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

367.  Παράλειψη τοποθέτησης σε κατάλληλες θέσεις επαρκών 
προειδοποιητικών πινακίδων για την ύπαρξη ευθραύστων υλικών 
και ειδικά στους χώρους όπου εκτελείται εργασία ή 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς προσπέλασης εκτός και αν το υλικό 
αυτό αποτελείται εξολοκλήρου από γυαλί, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, 
Παράγραφος 15.6, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

368.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων προφυλάξεων, ώστε να 
διατηρείται ατμόσφαιρα επαρκής και κατάλληλη για την αναπνοή, σε 
κάθε χώρο εργασίας μέσα σε εκσκαφή, φρεάτιο, άνοιγμα, σήραγγα, 
προσωρινό ανάχωμα ή κιβώτιο ή άλλο περιορισμένο ή κλειστό χώρο 
καθώς και στους χώρους προσπέλασης, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, 
Παράγραφος 17.1(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 

500 



 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2020  - Ανεπίσημη Ενοποίηση  

 

198 

Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

369.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων προφυλάξεων, ώστε να 
λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή έκθεσης των προσώπων στην 
εργασία σε αναθυμιάσεις, σκόνη ή άλλες επικίνδυνες ουσίες, σε 
κάθε χώρο εργασίας μέσα σε εκσκαφή, φρεάτιο, άνοιγμα, σήραγγα, 
προσωρινό ανάχωμα ή κιβώτιο ή άλλο περιορισμένο ή κλειστό χώρο 
καθώς και στους χώρους προσπέλασης, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, 
Παράγραφος 17.1(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

370.  Παράλειψη διενέργειας ελέγχου της ατμόσφαιρας, προτού επιτραπεί 
η είσοδος προσώπου και η χρήση σε κάθε χώρο εργασίας μέσα σε 
εκσκαφή, φρεάτιο, άνοιγμα, σήραγγα, προσωρινό ανάχωμα ή 
κιβώτιο ή άλλο περιορισμένο ή κλειστό χώρο καθώς και στους 
χώρους προσπέλασης, με μετρήσεις από αρμόδιο πρόσωπο, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα II, Παράγραφος 17.2(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

371.  Παράλειψη έκδοσης γραπτής άδειας εργασίας από αρμόδιο 
πρόσωπο, προτού επιτραπεί η είσοδος προσώπου και η χρήση σε 
κάθε χώρο εργασίας μέσα σε εκσκαφή, φρεάτιο, άνοιγμα, σήραγγα, 
προσωρινό ανάχωμα ή κιβώτιο ή άλλο περιορισμένο ή κλειστό χώρο 
καθώς και στους χώρους προσπέλασης, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, 
Παράγραφος 17.2(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

372.  Παράλειψη παρακολούθησης της καταλληλότητας της ατμόσφαιρας 
με τακτικές μετρήσεις, προτού επιτραπεί η είσοδος προσώπου και η 
χρήση, σε κάθε χώρο εργασίας μέσα σε εκσκαφή, φρεάτιο, άνοιγμα, 
σήραγγα, προσωρινό ανάχωμα ή κιβώτιο ή άλλο περιορισμένο ή 
κλειστό χώρο καθώς και στους χώρους προσπέλασης, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα II, Παράγραφος 17.2(γ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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373.  Παράλειψη τοποθέτησης κατάλληλης περίφραξης ύψους 
τουλάχιστον 1.10 μέτρα, ή άλλων κατάλληλων εμποδίων για την 
προστασία των προσώπων από πτώση μέσα σε νερό και λήψης 
κατάλληλων μέτρων για την προσπέλαση προσώπων ή/ και τη 
διακίνηση υλικών, για την προστασία των προσώπων στην εργασία 
από πνιγμό κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα 
IV, Μέρος Β, Τμήμα II, Παράγραφος 18.1(α) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

374.  Παράλειψη ύπαρξης διαθέσιμου προς χρήση κατάλληλου και καλά 
συντηρημένου εξοπλισμού διάσωσης, για την προστασία των 
προσώπων στην εργασία από πνιγμό, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, 
Παράγραφος 18.1(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

375.  Παράλειψη ύπαρξης κατάλληλων διευθετήσεων για την άμεση 
διάσωση οποιουδήποτε προσώπου τυχόν κινδυνεύσει από πνιγμό, 
όπως η διάθεση εκπαιδευμένου προσώπου διάσωσης, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα II, Παράγραφος 18.1(γ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

376.  Παράλειψη εκτέλεσης των εργασιών μέσα ή κοντά σε νερό, από 
πρόσωπα με ειδική εκπαίδευση, για την προστασία των προσώπων 
στην εργασία από πνιγμό, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 
12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, Παράγραφος 18.1(δ) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές 
για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

377.  Παράλειψη παροχής κατάλληλων και συντηρημένων μέσων 
ατομικής προστασίας για χρήση από τα πρόσωπα στην εργασία, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος 
Β, Τμήμα II, Παράγραφος 19.1 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

378.  Παράλειψη ανακοίνωσης με κατάλληλες πινακίδες της υποχρέωσης 
χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας σύμφωνα με τους περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία Κανονισμούς του 2000 και 2015, όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, κατά παράβαση των 

500 
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Κανονισμών 11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, 
Παράγραφος 19 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

379.  Παράλειψη παροχής κατάλληλης ειδικής εκπαίδευσης στα 
πρόσωπα στην εργασία για τη χρήση των μέσων ατομικής 
προστασίας, κατά παράβαση των Κανονισμών 11 και 12, 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, Παράγραφος 19.3 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για 
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

380.  Παράλειψη έκδοσης κατάλληλων γραπτών οδηγιών για τη χρήση 
των μέσων ατομικής προστασίας, κατά παράβαση των Κανονισμών 
11 και 12, Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα II, Παράγραφος 19.3 των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές 
για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

 
 
 
 

VI 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) 

Κανονισμοί του 2006 

1.  Παράλειψη εκτίμησης ή/και μέτρησης των επιπέδων του θορύβου στα 
οποία εκτίθενται οι εργοδοτούμενοι, κατά παράβαση του Κανονισμού 
5(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από 
το Θόρυβο) Κανονισμών του 2006 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

2.  Παράλειψη φύλαξης, σε κατάλληλη μορφή, των στοιχείων που 
προέκυψαν από την εκτίμηση ή/και τη μέτρηση των επιπέδων του 
θορύβου στα οποία εκτίθενται οι εργοδοτούμενοι, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(4) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Προστασία από το Θόρυβο) Κανονισμών του 2006 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

3.  Παράλειψη ύπαρξης γραπτής εκτίμησης των κινδύνων που να 
επισημαίνει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των 
εργοδοτουμένων από το θόρυβο, κατά παράβαση του Κανονισμού 
5(7) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από 
το Θόρυβο) Κανονισμών του 2006 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

4.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο 
και τα διαθέσιμα μέτρα ελέγχου του κινδύνου στην πηγή, οι κίνδυνοι 

500 
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που προκύπτουν από την έκθεση σε θόρυβο εξαλείφονται στην πηγή 
προέλευσής τους ή περιορίζονται στο ελάχιστο, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 6(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Προστασία από το Θόρυβο) Κανονισμών του 2006 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

5.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εάν η έκθεση υπερβεί τις ανώτερες τιμές 
για ανάληψη δράσης, καταρτίζεται και εφαρμόζεται πρόγραμμα το 
οποίο συνίσταται σε τεχνικά ή/και οργανωτικά μέτρα, με σκοπό τη 
μείωση της έκθεσης στο θόρυβο, κατά παράβαση του Κανονισμού 
6(2) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από 
το Θόρυβο) Κανονισμών του 2006 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

6.  Παράλειψη επισήμανσης με κατάλληλη σήμανση θέσεων εργασίας 
στις οποίες οι εργοδοτούμενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε επίπεδα 
θορύβου που υπερβαίνουν τις ανώτερες τιμές για ανάληψη δράσης, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 6(3) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) Κανονισμών του 2006 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

7.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στις περιπτώσεις που, λόγω της φύσης 
της δραστηριότητας, οι εργοδοτούμενοι διαθέτουν χώρους 
ανάπαυσης υπό την ευθύνη του εργοδότη, ο θόρυβος στους χώρους 
αυτούς μειώνεται σε επίπεδο συμβατό με τον προορισμό και τις 
συνθήκες χρήσης τους, κατά παράβαση του Κανονισμού 6(4) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το 
Θόρυβο) Κανονισμών του 2006 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

8.  Παράλειψη παροχής στους εργοδοτούμενους κατάλληλων ατομικών 
μέσων προστασίας της ακοής, κατά παράβαση του Κανονισμού 7(1) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το 
Θόρυβο) Κανονισμών του 2006 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

9.  Παράλειψη διασφάλισης της ορθής χρήσης των μέσων προστασίας 
της ακοής και εξακρίβωση της αποτελεσματικότητας από τη χρήση 
τους, κατά παράβαση του Κανονισμού 7(2) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) Κανονισμών του 
2006 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

10.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ουδέποτε η έκθεση του εργοδοτούμενου 
υπερβαίνει τις οριακές τιμές έκθεσης, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 8(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Προστασία από το Θόρυβο) Κανονισμών του 2006 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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11.  Παράλειψη, σε περιπτώσεις που σημειώνονται εκθέσεις άνω των 
οριακών τιμών έκθεσης, ανάληψης αμέσως δράσης για να μειωθεί η 
έκθεση σε θόρυβο κάτω των οριακών τιμών έκθεσης, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 8(2)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Προστασία από το Θόρυβο) Κανονισμών του 2006 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

12.  Παράλειψη, σε περιπτώσεις που σημειώνονται εκθέσεις άνω των 
οριακών τιμών έκθεσης, εντοπισμού των λόγων που προκάλεσαν την 
υπέρβαση, κατά παράβαση του Κανονισμού 8(2)(β) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) 
Κανονισμών του 2006 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

13.  Παράλειψη, σε περιπτώσεις που σημειώνονται εκθέσεις άνω των 
οριακών τιμών έκθεσης, τροποποίησης των μέτρων προστασίας και 
πρόληψης προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν επανάληψη 
υπέρβασης των οριακών τιμών έκθεσης, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 8(2)(γ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Προστασία από το Θόρυβο) Κανονισμών του 2006 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

14.  Παράλειψη παροχής ενημέρωσης και εκπαίδευσης στους 
εργοδοτούμενους ή/και στους εκπροσώπους τους, σχετικά με τους 
κινδύνους που εκτίθενται κατά την εργασία σε θόρυβο που ισούται με 
ή υπερβαίνει τις κατώτερες τιμές για ανάληψη δράσης, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 9 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) Κανονισμών του 2006 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

15.  Παράλειψη διαβούλευσης και συμμετοχής των εργοδοτουμένων ή/και 
των εκπροσώπων τους σχετικά με τα θέματα: α) εκτίμηση των 
κινδύνων και καθορισμός των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για να 
μειωθεί η έκθεση σε θόρυβο, β) μέτρα που αποβλέπουν στην 
αποφυγή ή στη μείωση των κινδύνων που προκύπτουν από την 
έκθεση στο θόρυβο και γ) μέτρα που αποβλέπουν στην αποφυγή ή 
στη μείωση των κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση στο 
θόρυβο, κατά παράβαση του Κανονισμού 10 των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) Κανονισμών του 
2006 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

16.  Παράλειψη εξασφάλισης κατάλληλης επίβλεψης της υγείας των 
εργοδοτουμένων, όταν τα αποτελέσματα της εκτίμησης και των 
μετρήσεων, δείχνουν ότι υπάρχει κίνδυνος για την υγεία τους, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην  
Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) Κανονισμών του 2006 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

17.  Παράλειψη λήψης κατάλληλων διευθετήσεων ώστε κάθε 
εργοδοτούμενος, του οποίου η έκθεση στο θόρυβο υπερβαίνει τις 
ανώτερες τιμές για ανάληψη δράσης, να έχει δικαίωμα να ελεγχθεί η 

500 
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ακουστική του λειτουργία από ιατρό ή κατάλληλο πρόσωπο που 
διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, υπό την ευθύνη ιατρού, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11(2)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) Κανονισμών του 2006 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

18.  Παράλειψη λήψης κατάλληλων διευθετήσεων ώστε να γίνεται 
προληπτική δοκιμή μέτρησης της ακοής για τους εργοδοτούμενους 
των οποίων η έκθεση στο θόρυβο υπερβαίνει τις κατώτερες τιμές 
έκθεσης για ανάληψη δράσης, όταν από την εκτίμηση και μέτρηση 
προκύπτουν ενδείξεις κινδύνου για την υγεία, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11(2)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην  Εργασία 
(Προστασία από το Θόρυβο) Κανονισμών του 2006 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

19.  Παράλειψη τήρησης και ενημέρωσης ατομικού ιατρικού φακέλου για 
κάθε εργοδοτούμενο, ο οποίος υπόκειται σε επίβλεψη της υγείας, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11(3) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) Κανονισμών του 2006 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

20.  Παράλειψη ενημέρωσης εργοδοτουμένου που πάσχει από 
συγκεκριμένη ακουστική βλάβη, από τον ειδικό ιατρό ή άλλο 
πρόσωπο με τα κατάλληλα προσόντα, για το κατά πόσον η βλάβη 
είναι πιθανώς αποτέλεσμα της έκθεσης σε θόρυβο κατά την εργασία, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11(4)(α) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) Κανονισμών του 
2006 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

21.  Παράλειψη, έπειτα από διαπίστωση ότι εργοδοτούμενος πάσχει από 
συγκεκριμένη ακουστική βλάβη η οποία είναι πιθανώς αποτέλεσμα 
της έκθεσης σε θόρυβο κατά την εργασία, επανεξέτασης της 
εκτίμησης των κινδύνων, κατά παράβαση του Κανονισμού 11(4)(β)(i) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το 
Θόρυβο) Κανονισμών του 2006 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

22.  Παράλειψη, έπειτα από διαπίστωση ότι εργοδοτούμενος πάσχει από 
συγκεκριμένη ακουστική βλάβη η οποία είναι πιθανώς αποτέλεσμα 
της έκθεσης σε θόρυβο κατά την εργασία, επανεξέτασης των μέτρων 
που προβλέπονται για την εξάλειψη ή τη μείωση των κινδύνων, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11(4)(β)(ii) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) Κανονισμών του 
2006 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

23.  Παράλειψη, έπειτα από διαπίστωση ότι εργοδοτούμενος πάσχει από 
συγκεκριμένη ακουστική βλάβη η οποία είναι πιθανώς αποτέλεσμα 
της έκθεσης σε θόρυβο κατά την εργασία, να λαμβάνει υπόψη τη 
γνώμη ειδικού στον τομέα της επαγγελματικής υγείας ή κάθε άλλου 
προσώπου με τα κατάλληλα προσόντα ή του Αρχιεπιθεωρητή ή 
εκπροσώπου του για να θέσει σε εφαρμογή οποιαδήποτε μέτρα 

500 
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απαιτούνται για την εξάλειψη ή τη μείωση των κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένης της μετάθεσης του εργοδοτουμένου σε άλλη 
θέση εργασίας όπου δεν υπάρχει κίνδυνος έκθεσής του, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11(4)(β)(iii) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) Κανονισμών του 
2006 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

24.  Παράλειψη, έπειτα από διαπίστωση ότι εργοδοτούμενος πάσχει από 
συγκεκριμένη ακουστική βλάβη η οποία είναι πιθανώς αποτέλεσμα 
της έκθεσης σε θόρυβο κατά την εργασία, συστηματικής επίβλεψης 
της υγείας και επανεξέτασης της κατάστασης της υγείας 
οποιουδήποτε άλλου εργοδοτουμένου έχει υποστεί παρόμοια έκθεση 
σε θόρυβο, κατά παράβαση του Κανονισμού 11(4)(β)(iv) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην  Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) 
Κανονισμών του 2006 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

 
 

VII 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) 

Κανονισμοί του 2001 

1.  Παράλειψη διάθεσης γραπτής εκτίμησης των κινδύνων για κάθε 
δραστηριότητα που ενδέχεται να συνεπάγεται κίνδυνο έκθεσης σε 
βιολογικούς παράγοντες, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(1) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

2.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στην εκτίμηση προσδιορίζονται η φύση, 
ο βαθμός και η διάρκεια έκθεσης των προσώπων στην εργασία ώστε 
να είναι δυνατόν να αξιολογούνται όλοι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια ή 
την υγεία των προσώπων στην εργασία και να καθορίζονται τα ληπτέα 
μέτρα, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(2) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

3.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, για τις δραστηριότητες που συνεπάγονται 
έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες διαφόρων ομάδων, ο κίνδυνος 
αξιολογείται με βάση τον κίνδυνο που παρουσιάζουν όλοι οι 
επικίνδυνοι βιολογικοί παράγοντες που είναι παρόντες, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(3) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

4.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η αξιολόγηση του κινδύνου 
επαναλαμβάνεται τακτικά και, οπωσδήποτε, όταν μεταβάλλονται καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο οι συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των 
προσώπων στην εργασία σε βιολογικούς παράγοντες, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(4) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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5.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, παρέχονται στον επιθεωρητή, όταν το 
ζητά, τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η αξιολόγηση του κινδύνου, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(5) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

6.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η αξιολόγηση του κινδύνου 
πραγματοποιείται βάσει όλων των διαθέσιμων στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάταξης των βιολογικών παραγόντων, 
οι οποίοι συνιστούν ή ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο για την υγεία 
του ανθρώπου, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(6)(α) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

7.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η αξιολόγηση του κινδύνου 
πραγματοποιείται βάσει όλων των διαθέσιμων στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων του επιθεωρητή οι οποίες 
αναφέρουν ότι ο βιολογικός παράγοντας πρέπει να ελέγχεται για να 
προστατεύεται η υγεία των προσώπων στην εργασία, στην 
περίπτωση που τα πρόσωπα στην εργασία εκτίθενται ή ενδέχεται να 
εκτεθούν στον βιολογικό αυτό παράγοντα, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(6)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

8.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η αξιολόγηση του κινδύνου 
πραγματοποιείται βάσει όλων των διαθέσιμων στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τις ασθένειες οι οποίες 
ενδέχεται να προσβάλλουν τα πρόσωπα στην εργασία λόγω της 
εργασίας τους, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(6)(γ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

9.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η αξιολόγηση του κινδύνου 
πραγματοποιείται βάσει όλων των διαθέσιμων στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων των αλλεργικών ή τοξικών συνεπειών που 
είναι δυνατόν να έχει η εργασία τους, κατά παράβαση του Κανονισμού 
5(6)(δ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί 
Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

10.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η αξιολόγηση του κινδύνου 
πραγματοποιείται βάσει όλων των διαθέσιμων στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένης της γνώσης μιας ασθένειας που έχει 
διαγνωσθεί σε έναν πρόσωπο στην εργασία και η οποία συνδέεται 
άμεσα με την εργασία του, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(6)(ε) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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11.  Παράλειψη διασφάλισης αποφυγής της χρήσης επιβλαβών 
βιολογικών παραγόντων, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη φύση της 
δραστηριότητας, αντικαθιστώντας τους από βιολογικούς παράγοντες 
οι οποίοι, υπό τις συνθήκες χρήσης τους και βάσει των υπαρχουσών 
γνώσεων, είναι ακίνδυνοι ή λιγότερο επικίνδυνοι για την υγεία των 
προσώπων στην εργασία, κατά παράβαση του Κανονισμού 7 των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

12.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες των 
προσώπων στην εργασία προλαμβάνεται όταν, από τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης του κινδύνου, προκύπτει ότι υπάρχει κίνδυνος για την 
υγεία ή την ασφάλειά τους, κατά παράβαση του Κανονισμού 8(1) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

13.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εάν η αποφυγή της έκθεσης δεν είναι 
τεχνικώς εφικτή, λόγω της δραστηριότητας και της αξιολόγησης του 
κινδύνου, ο κίνδυνος έκθεσης μειώνεται σε τόσο χαμηλό επίπεδο 
ώστε να προστατεύεται επαρκώς η υγεία και η ασφάλεια των 
προσώπων στην εργασία, ιδίως με, κατά παράβαση του Κανονισμού 
8(2)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί 
Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

14.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εάν η αποφυγή της έκθεσης δεν είναι 
τεχνικώς εφικτή, λόγω της δραστηριότητας και της αξιολόγησης του 
κινδύνου, ο κίνδυνος έκθεσης μειώνεται σε τόσο χαμηλό επίπεδο 
ώστε να προστατεύεται επαρκώς η υγεία και η ασφάλεια των 
προσώπων στην εργασία, ιδίως με μείωση, στο ελάχιστο δυνατόν, του 
αριθμού των προσώπων στην εργασία που εκτίθενται ή ενδέχεται να 
εκτεθούν, κατά παράβαση του Κανονισμού 8(2)(α) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

15.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εάν η αποφυγή της έκθεσης δεν είναι 
τεχνικώς εφικτή, λόγω της δραστηριότητας και της αξιολόγησης του 
κινδύνου, ο κίνδυνος έκθεσης μειώνεται σε τόσο χαμηλό επίπεδο 
ώστε να προστατεύεται επαρκώς η υγεία και η ασφάλεια των 
προσώπων στην εργασία, ιδίως με πρόληψη ή ελαχιστοποίηση της 
απελευθέρωσης βιολογικών παραγόντων στο χώρο εργασίας μέσω 
του κατάλληλου σχεδιασμού των μεθόδων εργασίας και του 
προγραμματισμού των μέσων ελέγχου, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 8(2)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

16.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εάν η αποφυγή της έκθεσης δεν είναι 
τεχνικώς εφικτή, λόγω της δραστηριότητας και της αξιολόγησης του 
κινδύνου, ο κίνδυνος έκθεσης μειώνεται σε τόσο χαμηλό επίπεδο 

500 
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ώστε να προστατεύεται επαρκώς η υγεία και η ασφάλεια των 
προσώπων στην εργασία, ιδίως με μέτρα συλλογικής προστασίας ή, 
όταν δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί η έκθεση με άλλον τρόπο, 
μέτρα ατομικής προστασίας, κατά παράβαση του Κανονισμού 8(2)(γ) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

17.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εάν η αποφυγή της έκθεσης δεν είναι 
τεχνικώς εφικτή, λόγω της δραστηριότητας και της αξιολόγησης του 
κινδύνου, ο κίνδυνος έκθεσης μειώνεται σε τόσο χαμηλό επίπεδο 
ώστε να προστατεύεται επαρκώς η υγεία και η ασφάλεια των 
προσώπων στην εργασία, ιδίως με μέτρα υγιεινής για την πρόληψη ή 
τη μείωση της λόγω λάθους μεταφοράς ή απελευθέρωσης κάποιου 
βιολογικού παράγοντα από τον χώρο εργασίας, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 8(2)(δ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

18.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εάν η αποφυγή της έκθεσης δεν είναι 
τεχνικώς εφικτή, λόγω της δραστηριότητας και της αξιολόγησης του 
κινδύνου, ο κίνδυνος έκθεσης μειώνεται σε τόσο χαμηλό επίπεδο 
ώστε να προστατεύεται επαρκώς η υγεία και η ασφάλεια των 
προσώπων στην εργασία, ιδίως με χρήση του σήματος βιολογικού 
κινδύνου, κατά παράβαση του Κανονισμού 8(2)(ε) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

19.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εάν η αποφυγή της έκθεσης δεν είναι 
τεχνικώς εφικτή, λόγω της δραστηριότητας και της αξιολόγησης του 
κινδύνου, ο κίνδυνος έκθεσης μειώνεται σε τόσο χαμηλό επίπεδο 
ώστε να προστατεύεται επαρκώς η υγεία και η ασφάλεια των 
προσώπων στην εργασία, ιδίως με εκπόνηση σχεδίων για την 
αντιμετώπιση ατυχημάτων στα οποία ενέχονται βιολογικοί 
παράγοντες, κατά παράβαση του Κανονισμού 8(2)(στ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

20.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εάν η αποφυγή της έκθεσης δεν είναι 
τεχνικώς εφικτή, λόγω της δραστηριότητας και της αξιολόγησης του 
κινδύνου, ο κίνδυνος έκθεσης μειώνεται σε τόσο χαμηλό επίπεδο 
ώστε να προστατεύεται επαρκώς η υγεία και η ασφάλεια των 
προσώπων στην εργασία, ιδίως με έλεγχο, όπου απαιτείται και είναι 
τεχνικά εφικτό, της παρουσίας βιολογικών παραγόντων εκτός του 
χώρου του πρωτογενούς φυσικού περιορισμού, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 8(2)(ζ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

21.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εάν η αποφυγή της έκθεσης δεν είναι 
τεχνικώς εφικτή, λόγω της δραστηριότητας και της αξιολόγησης του 

500 
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κινδύνου, ο κίνδυνος έκθεσης μειώνεται σε τόσο χαμηλό επίπεδο 
ώστε να προστατεύεται επαρκώς η υγεία και η ασφάλεια των 
προσώπων στην εργασία, ιδίως με μέσα για την ασφαλή συλλογή, 
αποθήκευση και αποκομιδή των αποβλήτων από τα πρόσωπα στην 
εργασία, ύστερα από τυχόν απαιτούμενη κατάλληλη επεξεργασία  
περιλαμβανομένης της χρήσης ασφαλών και αναγνωρίσιμων 
δοχείων, κατά παράβαση του Κανονισμού 8(2)(η) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 
2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

22.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εάν η αποφυγή της έκθεσης δεν είναι 
τεχνικώς εφικτή, λόγω της δραστηριότητας και της αξιολόγησης του 
κινδύνου, ο κίνδυνος έκθεσης μειώνεται σε τόσο χαμηλό επίπεδο 
ώστε να προστατεύεται επαρκώς η υγεία και η ασφάλεια των 
προσώπων στην εργασία, ιδίως με μέτρα για τον ασφαλή χειρισμό και 
μεταφορά των βιολογικών παραγόντων στο χώρο εργασίας, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 8(2)(θ) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

23.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όταν, από τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης του κινδύνου, προκύπτει ότι υπάρχει κίνδυνος για την 
υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων στην εργασία, τίθενται στη 
διάθεση του Αρχιεπιθεωρητή, εάν τούτο ζητηθεί, όλες οι πληροφορίες 
σχετικά με: 

 (α)   τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

 (β)  τις δραστηριότητες κατά τις οποίες πρόσωπα στην εργασία 
έχουν εκτεθεί ή ενδέχεται να έχουν εκτεθεί σε βιολογικούς 
παράγοντες 

 (γ)  τον αριθμό των προσώπων που εκτέθηκαν 

 (δ)  το ονοματεπώνυμο και τις ικανότητες του υπευθύνου για την 
ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας 

 (ε)  τα προστατευτικά και προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών και μεθόδων εργασίας 

 (στ)  ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την προστασία των 
προσώπων στην εργασία από έκθεση σε βιολογικό παράγοντα 
των ομάδων 3 ή 4, η οποία θα μπορούσε να προκληθεί από 
βλάβη του φυσικού περιορισμού, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 9(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

24.  Παράλειψη πληροφόρησης του Αρχιεπιθεωρητή για ατύχημα που 
ενδέχεται να οδηγήσει σε απελευθέρωση κάποιου βιολογικού 
παράγοντα που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή μόλυνση ή 
ασθένεια του ανθρώπου κατά παράβαση του Κανονισμού 9(2) των 

500 
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περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

25.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κατά την άσκηση δραστηριοτήτων, οι 
οποίες συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των 
προσώπων στην εργασία λόγω της εργασίας τους με βιολογικούς 
παράγοντες, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν 
ότι πρόσωπα στην εργασία δεν τρώγουν και δεν πίνουν στους χώρους 
εργασίας, στους οποίους υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης από 
βιολογικούς παράγοντες, κατά παράβαση του Κανονισμού 10(1)(α) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

26.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κατά την άσκηση δραστηριοτήτων, οι 
οποίες συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των 
προσώπων στην εργασία λόγω της εργασίας τους με βιολογικούς 
παράγοντες, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν 
ότι χορηγείται στους εργοδοτούμενους κατάλληλος προστατευτικός 
ιματισμός ή άλλος κατάλληλος ειδικός ιματισμός, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 10(1)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

27.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κατά την άσκηση δραστηριοτήτων, οι 
οποίες συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των 
προσώπων στην εργασία λόγω της εργασίας τους με βιολογικούς 
παράγοντες, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν 
ότι τίθενται στη διάθεση των προσώπων στην εργασία επαρκείς και 
κατάλληλες εγκαταστάσεις λουτρών και αποχωρητηρίων, καθώς και, 
ενδεχομένως, συστήματα για την πλύση των ματιών ή αντισηπτικά του 
δέρματος, κατά παράβαση του Κανονισμού 10(1)(γ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

28.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κατά την άσκηση δραστηριοτήτων, οι 
οποίες συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των 
προσώπων στην εργασία λόγω της εργασίας τους με βιολογικούς 
παράγοντες, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν 
ότι ο αναγκαίος προστατευτικός εξοπλισμός: 

(i) διατηρείται κατάλληλα σε καθορισμένο χώρο, 

(ii)  ελέγχεται και καθαρίζεται, εάν αυτό είναι δυνατό, πριν και, 
 οπωσδήποτε, μετά από κάθε χρήση, 

(iii)  επιδιορθώνεται, αν είναι ελαττωματικός, ή αντικαθίσταται πριν 
 από νέα χρήση, κατά παράβαση του Κανονισμού 10(1)(δ) των 
 περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί 
 Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται 
 ή αντικαθίστανται. 

500 
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29.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κατά την άσκηση δραστηριοτήτων, οι 
οποίες συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των 
προσώπων στην εργασία λόγω της εργασίας τους με βιολογικούς 
παράγοντες, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν 
ότι έχουν καθοριστεί διαδικασίες για τη λήψη, το χειρισμό και την 
επεξεργασία δειγμάτων ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 10(1)(ε) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

30.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα ενδύματα εργασίας και ο 
προστατευτικός εξοπλισμός που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί από 
βιολογικούς παράγοντες, αφαιρούνται κατά την αποχώρηση από τον 
χώρο εργασίας και αποθηκεύονται χωριστά από τον υπόλοιπο 
ιματισμό, κατά παράβαση του Κανονισμού 10(2)(α) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

31.  Παράλειψη φροντίδας για την απολύμανση και τον καθαρισμό και, 
εφόσον είναι απαραίτητο, την καταστροφή του ιματισμού και 
προστατευτικού εξοπλισμού, κατά παράβαση του Κανονισμού 
10(2)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί 
Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

32.  Παράλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης των προσώπων στην 
εργασία σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία, τις προφυλάξεις, τις 
απαιτήσεις υγιεινής, τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού και 
ιματισμού και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι εργοδοτούμενοι 
σε περίπτωση ατυχήματος, κατά παράβαση του Κανονισμού 11 των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

33.  Παράλειψη παροχής γραπτών οδηγιών στο χώρο εργασίας και, 
εφόσον απαιτείται, ανάρτησης αφισών στις οποίες ορίζεται 
τουλάχιστον η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση 
σοβαρού ατυχήματος ή περιστατικού που σχετίζεται με το χειρισμό 
βιολογικού παράγοντα, κατά παράβαση του Κανονισμού 12(1)(α) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

34.  Παράλειψη παροχής γραπτών οδηγιών στο χώρο εργασίας και, 
εφόσον απαιτείται, ανάρτησης αφισών στις οποίες ορίζεται 
τουλάχιστον η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση 
χειρισμού βιολογικού παράγοντα της ομάδας 4, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 12(1)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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35.  Παράλειψη ενημέρωσης αμέσως των εργοδοτουμένων ή των 
εκπροσώπων τους για κάθε ατύχημα ή περιστατικό, το οποίο 
ενδέχεται να προκάλεσε απελευθέρωση βιολογικού παράγοντα και το 
οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή μόλυνση ή ασθένεια, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 12(3) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

36.  Παράλειψη ενημέρωσης των εργοδοτουμένων ή των εκπροσώπων 
τους στην επιχείρηση ή στην εγκατάσταση το ταχύτερο δυνατόν για τα 
σοβαρά ατυχήματα ή περιστατικά, για τις αιτίες τους και για τα μέτρα 
που λαμβάνονται ή που θα ληφθούν για να επανορθωθεί η 
κατάσταση, κατά παράβαση του Κανονισμού 12(4) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

37.  Παράλειψη τήρησης καταλόγου των εργοδοτουμένων που εκτίθενται 
σε βιολογικούς παράγοντες της ομάδας 3 ή 4, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 13(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

38.  Παράλειψη τήρησης καταλόγου των εργοδοτουμένων που εκτίθενται 
σε βιολογικούς παράγοντες της ομάδας 3 ή 4 που να αναφέρει: 

(α)  το είδος της εκτελούμενης εργασίας, 

(β) το βιολογικό παράγοντα στον οποίον έχουν εκτεθεί οι  
εργοδοτούμενοι, εφόσον αυτό είναι δυνατό, και 

(γ) τα στοιχεία σχετικά με την έκθεση, τα ατυχήματα και τα 
περιστατικά, ανάλογα με την περίπτωση, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 13(2) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

39.  Παράλειψη γνωστοποίησης εκ των προτέρων στον Αρχιεπιθεωρητή 
της χρήσης για πρώτη φορά των βιολογικών παραγόντων των 
ομάδων 2,3 ή 4 τουλάχιστο 30 ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών 
κατά παράβαση του Κανονισμού 15 των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

40.  Παράλειψη χειρισμού δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν βιολογικό 
παράγοντα σε εργαστήρια που οφείλει να εφαρμόζεται το κατάλληλο 
επίπεδο περιορισμού κατά παράβαση του Κανονισμού 18 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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VIII. 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και 
Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) Κανονισμοί του 2001 έως 2015 

1.  Παράλειψη διασφάλισης ότι για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται 
να συνεπάγεται κίνδυνο έκθεσης σε καρκινογόνους ή 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες, διαθέτει μια γραπτή αξιολόγηση 
των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 4(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) Κανονισμών του 
2001 έως 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

2.  Παράλειψη διασφάλισης ότι στην αξιολόγηση των κινδύνων 
προσδιορίζονται η φύση, ο βαθμός και η διάρκεια της έκθεσης των 
προσώπων στην εργασία, ώστε να είναι δυνατό να αξιολογούνται 
όλοι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια ή την υγεία των προσώπων στην 
εργασία, κατά παράβαση του Κανονισμού 4(2)(α) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και 
Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2015 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

3.  Παράλειψη διασφάλισης ότι στην αξιολόγηση των κινδύνων 
καθορίζονται τα ληπτέα μέτρα, κατά παράβαση του Κανονισμού 
4(2)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι 
και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2015 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

4.  Παράλειψη διασφάλισης ότι στην αξιολόγηση των κινδύνων 
λαμβάνονται υπόψη όλοι οι άλλοι τρόποι έκθεσης, όπως η 
απορρόφηση μέσα στο δέρμα ή/και διά του δέρματος, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 4(2)(γ) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 έως 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

5.  Παράλειψη μείωσης της χρήσης ενός καρκινογόνου ή 
μεταλλαξιογόνου παράγοντα στο χώρο εργασίας, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 5 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) Κανονισμών του 
2001 έως 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

6.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εάν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
του κινδύνου καταδεικνύουν κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία 
των προσώπων στην εργασία, η έκθεση των προσώπων στην 
εργασία αποφεύγεται, κατά παράβαση του Κανονισμού 6(1) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και 
Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2015 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

7.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εάν δεν είναι τεχνικά δυνατή η 
αντικατάσταση του καρκινογόνου ή μεταλλαξιογόνου παράγοντα 

500 
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από ουσία, παρασκεύασμα ή μέθοδο, τα οποία, υπό τις συνθήκες 
χρήσης τους, είναι ακίνδυνα ή λιγότερο επικίνδυνα για την 
ασφάλεια ή την υγεία, η παραγωγή και η χρήση του καρκινογόνου 
παράγοντα πραγματοποιούνται σε κλειστό σύστημα, στο μέτρο 
που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, κατά παράβαση του Κανονισμού 6(2) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και 
Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2015 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

8.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εάν δεν είναι τεχνικά δυνατή η 
χρησιμοποίηση κλειστού συστήματος, η έκθεση των προσώπων 
στην εργασία μειώνεται στο χαμηλότερο επίπεδο που είναι τεχνικά 
εφικτό, κατά παράβαση του Κανονισμού 6(3) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι 
Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

9.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η έκθεση δεν υπερβαίνει την οριακή 
τιμή καρκινογόνου παράγοντα η οποία ορίζεται στο Δεύτερο Πίνακα 
των Κανονισμών, κατά παράβαση του Κανονισμού 6(4) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και 
Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2015 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

10.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, σε όλες τις περιπτώσεις 
χρησιμοποίησης καρκινογόνου ή μεταλλαξιογόνου παράγοντα, 
εφαρμόζονται όλα τα ακόλουθα μέτρα:  

(α) Περιορισμός των ποσοτήτων του καρκινογόνου ή 
μεταλλαξιογόνου παράγοντα στο χώρο εργασίας  

(β)  περιορισμός του αριθμού των προσώπων στην εργασία που 
εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν στο χαμηλότερο δυνατό 
επίπεδο  

(γ)  σχεδιασμός των μεθόδων εργασίας και των μέτρων 
μηχανικού ελέγχου, έτσι ώστε να αποφεύγεται ή να 
ελαχιστοποιείται η έκλυση καρκινογόνων ή μεταλλαξιογόνων 
παραγόντων στο χώρο εργασίας  

(δ)  δέσμευση του καρκινογόνου ή μεταλλαξιογόνου παράγοντα 
στην πηγή του, τοπική απορρόφηση ή γενικός εξαερισμός, 
που γίνονται κατάλληλα και σύμφωνα με την ανάγκη 
προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος  

(ε)  χρήση των υπαρχουσών κατάλληλων μεθόδων μέτρησης 
των καρκινογόνων ή μεταλλαξιογόνων παραγόντων, ιδίως 
για την έγκαιρη ανίχνευση ασυνήθους έκθεσης οφειλόμενης 
σε απρόβλεπτο συμβάν ή σε ατύχημα 

(στ)  εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών και μεθόδων εργασίας 

500 
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(ζ)  μέτρα συλλογικής προστασίας ή/και μέτρα ατομικής 
προστασίας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η έκθεση δεν 
μπορεί να αποφευχθεί με άλλα μέσα 

(η)  μέτρα υγιεινής, ιδίως τακτικό καθαρισμό των δαπέδων, των 
τοίχων και των λοιπών επιφανειών  

(θ)  ενημέρωση των εργοδοτουμένων  

(ι)   οριοθέτηση των επικίνδυνων ζωνών και χρήση κατάλληλων 
σημάτων προειδοποίησης και ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων των σημάτων "απαγορεύεται το 
κάπνισμα" σε χώρους στους οποίους πρόσωπα στην 
εργασία εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε καρκινογόνους 
ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες  

(ια) εκπόνηση σχεδίων και εγκατάσταση συστημάτων για την 
αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης, που 
ενδέχεται να προκαλέσουν συνήθως υψηλή έκθεση 

(ιβ)  μέσα για την ασφαλή αποθήκευση, χειρισμό και μεταφορά, 
ιδίως με τη χρήση δοχείων σφραγισμένων και 
επισημασμένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με 
τρόπο ευανάγνωστο, σαφή και ευδιάκριτο  

(ιγ)  μέσα για την ασφαλή συλλογή, αποθήκευση και 
απομάκρυνση των αποβλήτων από τα πρόσωπα στην 
εργασία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης δοχείων 
σφραγισμένων και επισημασμένων, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, με τρόπο ευανάγνωστο, σαφή και 
ευδιάκριτο, 

κατά παράβαση του Κανονισμού 6(5) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι 
Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

11.  Παράλειψη ενημέρωσης Αρχιεπιθεωρητή σχετικά με στοιχεία για 
τους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες και όσα 
προβλέπονται σχετικά με αυτούς και τον βαθμό έκθεσης 
εργοδοτουμένων, κατά παράβαση του Κανονισμού 7 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και 
Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2015 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

12.  Παράλειψη πληροφόρησης προσώπων στην εργασία σχετικά με 
συμβάντα ή ατυχήματα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ασυνήθη 
έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 8 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 έως 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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13.  Παράλειψη παροχής κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας για 
όσο διάστημα διαρκεί ασυνήθης έκθεση  σε καρκινογόνους ή 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες, κατά παράβαση του Κανονισμού 9 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και 
Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2015 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

14.  Παράλειψη λήψης των κατάλληλων μέτρων ώστε οι ζώνες στις 
οποίες διεξάγονται οι δραστηριότητες ως προς τις οποίες τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης του κινδύνου καταδεικνύουν 
κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία των προσώπων στην εργασία 
να μην είναι προσπελάσιμες για πρόσωπα στην εργασία άλλα από 
εκείνα που αναγκαστικά εισέρχονται λόγω της εργασίας ή των 
καθηκόντων τους, κατά παράβαση του Κανονισμού 10 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και 
Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2015 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

15.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, για κάθε δραστηριότητα, κατά την 
άσκηση της οποίας υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης από 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες, λαμβάνονται 
κατάλληλα μέτρα για τους ακόλουθους σκοπούς: 

(α)  Τα πρόσωπα στην εργασία να μην τρώνε, πίνουν ή 
καπνίζουν στις ζώνες εργασίας στις οποίες υπάρχει κίνδυνος 
μόλυνσης από καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες  

(β) να παρέχεται στους εργοδοτουμένους κατάλληλος 
προστατευτικός ιματισμός ή άλλος κατάλληλος ειδικός 
ιματισμός και να προβλέπεται η ύπαρξη χωριστών χώρων 
εναπόθεσης του ιματισμού εργασίας ή προστασίας, αφενός, 
και του κανονικού ιματισμού, αφετέρου  

(γ)  να τίθενται στη διάθεση των προσώπων στην εργασία 
κατάλληλες και πλήρεις εγκαταστάσεις λουτρών και χώρων 
υγιεινής  

(δ)  ο εξοπλισμός προστασίας να είναι σωστά τοποθετημένος σε 
καθορισμένο χώρο, να ελέγχεται και να καθαρίζεται, αν είναι 
δυνατό, πριν και, οπωσδήποτε, μετά από κάθε χρήση, και ο 
ελαττωματικός εξοπλισμός να επισκευάζεται ή να 
αντικαθίσταται πριν από νέα χρήση, 

κατά παράβαση του Κανονισμού 11 των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 έως 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

16.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα 
ώστε οι εργοδοτούμενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση 
ή την εγκατάσταση, να λαμβάνουν κατάλληλη και επαρκή 

500 



 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2020  - Ανεπίσημη Ενοποίηση  

 

216 

εκπαίδευση, βάσει όλων των διαθέσιμων πληροφοριών ιδίως με τη 
μορφή ενημέρωσης και γραπτών οδηγιών, σχετικά  

με-  

(α) Τους ενδεχόμενους κινδύνους για την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων κινδύνων που 
οφείλονται στο κάπνισμα  

(β)  τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για την 
πρόληψη της έκθεσης  

(γ)  τις απαιτήσεις υγιεινής  

(δ)  τη χρήση του προστατευτικού εξοπλισμού και ιματισμού 

(ε)  τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τα πρόσωπα στην 
εργασία, και ιδίως από το προσωπικό επέμβασης, σε 
περίπτωση ατυχήματος και για την πρόληψη ατυχημάτων, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 12 των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία ((Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι 
Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

17.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τηρείται ενημερωμένος κατάλογος των 
εργοδοτουμένων που είναι επιφορτισμένοι με την άσκηση των 
δραστηριοτήτων ως προς τις οποίες τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης του κινδύνου καταδεικνύουν κίνδυνο για την ασφάλεια 
ή την υγεία των εργοδοτουμένων, με μνεία, εφόσον οι σχετικές 
πληροφορίες υπάρχουν, της έκθεσης στην οποία υποβλήθηκαν, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 13 των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 έως 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

18.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης του κινδύνου δεικνύουν κίνδυνο για 
την ασφάλεια ή την υγεία των εργοδοτουμένων λαμβάνονται μέτρα 
ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη παρακολούθηση της υγείας 
των εργοδοτουμένων αυτών, κατά παράβαση του Κανονισμού 15 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και 
Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2015 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

 
 

IX. 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) 

Κανονισμοί του 2001 έως 2019 

1.  Παράλειψη αξιολόγησης κάθε κίνδυνου για την ασφάλεια και υγεία 
των προσώπων στην εργασία ο οποίος οφείλεται στην παρουσία 
χημικών παραγόντων, κατά παράβαση των Κανονισμών 5(1)(α) και 
5(1)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί 

500 
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Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

2.  Παράλειψη κατοχής γραπτής αξιολόγησης του κινδύνου και 
καθορισμού των μέτρων που έχουν ληφθεί, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(2) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

3.  Παράλειψη περίληψης στην αξιολόγηση του κινδύνου 
δραστηριοτήτων μέσα στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση, όπως η 
συντήρηση, σχετικά με τις οποίες μπορεί να προβλεφθεί ότι υπάρχει 
ενδεχόμενο σημαντικής έκθεσης ή οι οποίες ενδέχεται να έχουν 
επιβλαβή αποτελέσματα για την ασφάλεια και την υγεία για άλλους 
λόγους, ακόμη και μετά τη λήψη όλων των τεχνικών μέτρων, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(3) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

4.  Παράλειψη αξιολόγησης του κινδύνου βάσει του κινδύνου που 
παρουσιάζει ο συνδυασμός πολλών επιβλαβών χημικών 
παραγόντων, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(4) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

5.  Παράλειψη αξιολόγησης του κινδύνου που έχει νέα δραστηριότητα 
όπου υπεισέρχονται επιβλαβείς χημικοί παράγοντες και εφαρμογής 
όλων των προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων, προτού αρχίσει η 
εργασία, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(5) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 
έως 2019 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

6.  Παράλειψη διασφάλισης ότι οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια 
των προσώπων στην εργασία κατά την εργασία όπου υπεισέρχονται 
επιβλαβείς χημικοί παράγοντες εξαλείφονται ή περιορίζονται στο 
ελάχιστο με: 

(α)    το σχεδιασμό και την οργάνωση εργασίας στο χώρο εργασίας, 

(β)  την πρόβλεψη κατάλληλου εξοπλισμού για την εργασία με 
χημικούς παράγοντες και διαδικασιών συντήρησης που 
διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων στην 
εργασία κατά την εργασία, 

(γ)   τη μείωση στο ελάχιστο του αριθμού των προσώπων στην 
εργασία που υφίστανται ή είναι πιθανόν να υποστούν έκθεση, 

(δ)   τον περιορισμό στο ελάχιστο της διάρκειας και της έντασης της 
έκθεσης, 

(ε)     κατάλληλα μέτρα υγιεινής, 

500 
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(στ)   περιορισμό της ποσότητας χημικών παραγόντων που 
υπάρχουν στο χώρο εργασίας στο ελάχιστο που απαιτείται για 
το συγκεκριμένο τύπο εργασίας, 

(ζ)     κατάλληλες διαδικασίες εργασίας που περιλαμβάνουν 
ρυθμίσεις για τον ασφαλή χειρισμό, αποθήκευση και μεταφορά, 
εντός του χώρου εργασίας, επιβλαβών χημικών παραγόντων 
και αποβλήτων που περιέχουν τέτοιους χημικούς παράγοντες, 

κατά παράβαση του Κανονισμού 6(2) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2019 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

7.  Παράλειψη διασφάλισης ότι ο κίνδυνος από επιβλαβή χημικό 
παράγοντα για την ασφάλεια και την υγεία των προσώπων στην 
εργασία κατά την εργασία εξαλείφεται ή μειώνεται στο ελάχιστο, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 8(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

8.  Παράλειψη αντικατάστασης, δηλαδή αποφυγής χρησιμοποίησης ενός 
επιβλαβούς χημικού παράγοντα και αντικατάστασης του με χημικό 
παράγοντα ή διεργασία που, υπό τις συνθήκες χρήσης, δεν είναι 
επιβλαβής ή, κατά περίπτωση, είναι λιγότερο επιβλαβής για την 
ασφάλεια και την υγεία των προσώπων στην εργασία, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 8(2)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2019 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

9.  Παράλειψη διασφάλισης ότι ο κίνδυνος περιορίζεται στο ελάχιστο, 
μέσω της εφαρμογής προστατευτικών και προληπτικών μέτρων, τα 
οποία συνάδουν με την αξιολόγηση του κινδύνου, κατά την εξής σειρά 
προτεραιότητας: 

i) σχεδιασμό των κατάλληλων εργασιακών διαδικασιών και 
μηχανικών ελέγχων και χρησιμοποίηση κατάλληλου 
εξοπλισμού και υλικών, ούτως ώστε να αποφεύγεται ή να 
ελαχιστοποιείται η έκλυση επιβλαβών χημικών παραγόντων οι 
οποίοι ενδέχεται να παρουσιάζουν κίνδυνο για την ασφάλεια και 
την υγεία των προσώπων στην εργασία στο χώρο εργασίας, 

ii) εφαρμογή μέτρων συλλογικής προστασίας στην πηγή του 
κινδύνου, όπως επαρκούς αερισμού και κατάλληλων 
οργανωτικών μέτρων, 

iii) όταν η έκθεση δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί με άλλα μέσα, 
εφαρμογή μέτρων ατομικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένου προσωπικού προστατευτικού 
εξοπλισμού, 

κατά παράβαση των Κανονισμών 8(2)(β) και 8(2)(γ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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10.  Παράλειψη πραγματοποίησης τακτικά, και όποτε επέρχεται 
οιαδήποτε μεταβολή στις συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσει την 
έκθεση των προσώπων στην εργασία σε χημικούς παράγοντες, των 
αναγκαίων μετρήσεων των χημικών παραγόντων που ενδέχεται να 
παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των προσώπων στην εργασία 
στο χώρο εργασίας, ιδίως σε σχέση με τις οριακές τιμές 
επαγγελματικής έκθεσης, εκτός αν αποδεικνύεται σαφώς με άλλα 
μέσα ότι έχει επιτευχθεί κατάλληλη πρόληψη και προστασία, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 8(4) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

11.  Παράλειψη λήψης προληπτικών και προστατευτικών μέτρων ώστε να 
μη σημειώνεται υπέρβαση μιας οριακής τιμής επαγγελματικής 
έκθεσης, κατά παράβαση του Κανονισμού 8(5)(β) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

12.  Παράλειψη λήψης αμέσως μέτρων για να διόρθωση της κατάστασης 
όταν σημειώθηκε υπέρβαση μιας οριακής τιμής επαγγελματικής 
έκθεσης, κατά παράβαση του Κανονισμού 8(5)(β) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

13.  Παράλειψη λήψης τεχνικών ή/και οργανωτικών μέτρων, ανάλογα με 
το χαρακτήρα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 
αποθήκευσης, του χειρισμού και του διαχωρισμού των μη συμβατών 
χημικών παραγόντων, για την προστασία των προσώπων στην 
εργασία από τους εγγενείς κινδύνους που προέρχονται από τις 
φυσικοχημικές ιδιότητες των χημικών παραγόντων, κατά σειρά 
προτεραιότητας, για: 

i) την πρόληψη της παρουσίας, στο χώρο εργασίας, επικινδύνων 
συγκεντρώσεων εύφλεκτων ουσιών ή επικινδύνων ποσοτήτων 
χημικά ασταθών ουσιών ή, στην περίπτωση που το είδος της 
εργασίας δεν το επιτρέπει, 

ii) την αποφυγή της παρουσίας πηγών ανάφλεξης που μπορούν 
να προκαλέσουν πυρκαγιές και εκρήξεις ή της ύπαρξης 
αντίξοων συνθηκών που μπορούν να ενεργοποιήσουν χημικά 
ασταθείς ουσίες ή μίγματα ουσιών με επιβλαβή φυσικά 
αποτελέσματα, και 

iii) το μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία και την 
ασφάλεια των προσώπων στην εργασία σε περίπτωση 
πυρκαγιάς ή έκρηξης οφειλόμενης στην ανάφλεξη εύφλεκτων 
ουσιών ή των επιβλαβών φυσικών αποτελεσμάτων που 
οφείλονται σε χημικά ασταθείς ουσίες ή μείγματα ουσιών, 

κατά παράβαση των Κανονισμών 8(6)(α) και 8(6)(β) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) 

500 
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Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

14.  Παράλειψη διασφάλισης ότι ο εργασιακός εξοπλισμός και τα 
προστατευτικά συστήματα που παρέχονται για την προστασία των 
προσώπων στην εργασία συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις 
ως προς το σχεδιασμό, την κατασκευή και την προμήθεια όσον αφορά 
την υγεία και την ασφάλεια, κατά παράβαση του Κανονισμού 8(6)(γ) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

15.  Παράλειψη λήψης μέτρων για την εξασφάλιση επαρκούς ελέγχου των 
εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των μηχανημάτων ή παροχής 
εξοπλισμού αποτροπής των εκρήξεων ή συστήματα εκτόνωσης των 
εκρηκτικών πιέσεων, κατά παράβαση του Κανονισμού 8(6)(δ) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

16.  Παράλειψη καθορισμού διαδικασιών (σχέδια δράσης) οι οποίες να 
μπορούν να εφαρμόζονται όταν συμβεί ένα ατύχημα, συμβάν ή 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης που συνδέονται με την παρουσία 
επιβλαβών χημικών παραγόντων στο χώρο εργασίας, προκειμένου 
να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για να προστατεύεται η ασφάλεια 
και η υγεία των προσώπων στην εργασία, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 9(1)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

17.  Παράλειψη διασφάλισης ότι οι διαδικασίες (σχέδια δράσης) οι οποίες 
μπορούν να εφαρμόζονται όταν συμβεί ένα ατύχημα, συμβάν ή 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης που συνδέονται με την παρουσία 
επιβλαβών χημικών παραγόντων στο χώρο εργασίας,  
περιλαμβάνουν σχετικές ασκήσεις ασφάλειας, οι οποίες πρέπει να 
πραγματοποιούνται τακτικά, και κατάλληλες εγκαταστάσεις πρώτων 
βοηθειών, κατά παράβαση του Κανονισμού 9(1)(β) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

18.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, σε περίπτωση που συμβεί ένα ατύχημα, 
συμβάν ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης που συνδέονται με την 
παρουσία επιβλαβών χημικών παραγόντων στο χώρο εργασίας, 
λαμβάνονται αμέσως μέτρα για να  

i) μετριαστούν οι επιπτώσεις και  
ii) ενημερωθούν σχετικά τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα στην 

εργασία, 

500 
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κατά παράβαση του Κανονισμού 9(2)(α) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 
έως 2019 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

19.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, σε περίπτωση που συμβεί ένα ατύχημα, 
συμβάν ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης που συνδέονται με την 
παρουσία επιβλαβών χημικών παραγόντων στο χώρο εργασίας, για 
την αποκατάσταση της ομαλότητας: 

i) εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης το συντομότερο δυνατό, 

ii) μόνο τα πρόσωπα στην εργασία που είναι απαραίτητα για τη 
διενέργεια των επισκευών και άλλων αναγκαίων εργασιών 
επιτρέπεται να εργάζονται στην προσβεβλημένη ζώνη, 

κατά παράβαση του Κανονισμού 9(2)(β) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 
έως 2019 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

20.  Παράλειψη διασφάλισης ότι τα πρόσωπα στην εργασία τα οποία 
επιτρέπεται να εργάζονται στην προσβεβλημένη ζώνη πρέπει να 
εφοδιάζονται με κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό, εξοπλισμό 
ατομικής προστασίας, ειδικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις ασφαλείας 
που πρέπει να χρησιμοποιούν ενόσω διαρκεί η κατάσταση αυτή η 
οποία δεν πρέπει να είναι μόνιμη, κατά παράβαση του Κανονισμού 
9(3)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί 
Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

21.  Παράλειψη διασφάλισης ότι τα μη προστατευόμενα πρόσωπα δεν 
επιτρέπεται να παραμένουν στην προσβεβλημένη ζώνη, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 9(3)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2019 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

22.  Παράλειψη διασφάλισης ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλιστούν τα συστήματα προειδοποίησης και άλλα συστήματα 
επικοινωνίας που απαιτούνται για την επισήμανση αυξημένου 
κινδύνου για την ασφάλεια και την υγεία, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η δέουσα αντίδραση και να αναληφθούν ενέργειες 
αντιμετώπισης, παροχής βοήθειας, διαφυγής και διάσωσης, αμέσως 
μόλις παραστεί ανάγκη, κατά παράβαση του Κανονισμού 9(4) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

23.  Παράλειψη διασφάλισης ώστε να είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες 
σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης στις οποίες υπεισέρχονται επιβλαβείς χημικοί παράγοντες, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 9(5) (α) των περί Ασφάλειας και 

500 
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Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 
έως 2019 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

24.  Παράλειψη διασφάλισης ώστε οι αρμόδιες εσωτερικές και εξωτερικές 
υπηρεσίες αντιμετώπισης ατυχημάτων και καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα για 
την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στις οποίες 
υπεισέρχονται επιβλαβείς χημικοί παράγοντες, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 9(5)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

25.  Παράλειψη διασφάλισης ότι στους εργοδοτούμενους ή/και τους 
εκπροσώπους τους παρέχεται τα δεδομένα που λαμβάνονται κατά 
την αξιολόγηση του κινδύνου και περαιτέρω πληροφορίες για κάθε 
σημαντική μεταβολή στο χώρο εργασίας που οδηγεί σε αλλαγή των 
δεδομένων αυτών, κατά παράβαση του Κανονισμού 10(1)(α)(i) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

26.  Παράλειψη διασφάλισης ότι στους εργοδοτούμενους ή/και τους 
εκπροσώπους τους παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τους 
επιβλαβείς χημικούς παράγοντες στο χώρο εργασίας, όπως  

   -  η ταυτότητα αυτών των παραγόντων  

   -  οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία 

   -  οι σχετικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης και 

   -  άλλες νομοθετικές διατάξεις, 

κατά παράβαση του Κανονισμού 10(1)(α)(ii) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 
έως 2019 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

27.  Παράλειψη διασφάλισης ότι στους εργοδοτούμενους ή/και τους 
εκπροσώπους τους παρέχονται κατάρτιση και πληροφορίες σχετικά 
με τις κατάλληλες προφυλάξεις και τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνουν ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους και τα άλλα 
πρόσωπα στην εργασία στο χώρο εργασίας, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 10(1)(α)(iii) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

28.  Παράλειψη διασφάλισης ότι στους εργοδοτούμενους ή/και τους 
εκπροσώπους τους παρέχονται πρόσβαση σε οιοδήποτε δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας που χορηγείται από τον προμηθευτή, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 10(1)(α)(iv) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 
έως 2019 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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29.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στις περιπτώσεις που τα δοχεία και οι 
σωληνώσεις για επιβλαβείς χημικούς παράγοντες που 
χρησιμοποιούνται κατά την εργασία δεν διαθέτουν σήμανση, 
σύμφωνη με τη σχετική νομοθεσία περί επισήμανσης των χημικών 
παραγόντων και περί ενδείξεων ασφαλείας στο χώρο εργασίας, είναι 
δυνατή η σαφής αναγνώριση του περιεχομένου των δοχείων και των 
σωληνώσεων, όπως και η φύση των εν λόγω περιεχομένων και οι 
τυχόν συναφείς εγγενείς κίνδυνοι, κατά παράβαση του Κανονισμού 
10(2) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί 
Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

30.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, βάσει 
των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του κινδύνου, η υγεία των 
εργοδοτουμένων διατρέχει κίνδυνο, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα 
που να εξασφαλίζουν την ενδεδειγμένη επίβλεψη της υγείας των 
εργοδοτουμένων αυτών, κατά παράβαση του Κανονισμού 11(1)(α) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

31.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει 
καθοριστεί βιολογική οριακή τιμή, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα 
που να εξασφαλίζουν υποχρεωτικά την ενδεδειγμένη επίβλεψη της 
υγείας των εργοδοτουμένων, κατά παράβαση του Κανονισμού 
11(1)(γ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί 
Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

32.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει 
καθοριστεί βιολογική οριακή τιμή, ι εργοδοτούμενοι ενημερώνονται 
σχετικά με την απαίτηση ότι η επίβλεψη της υγείας είναι υποχρεωτική 
απαίτηση για την εργασία με το συγκεκριμένο παράγοντα πριν τους 
ανατεθεί η εργασία που συνεπάγεται κίνδυνο έκθεσης στον 
αναφερόμενο επιβλαβή χημικό παράγοντα, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11(1)(δ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

33.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στις περιπτώσεις στις οποίες 
πραγματοποιείται επίβλεψη της υγείας των εργοδοτουμένων, 
τηρούνται ατομικοί φάκελοι υγείας και έκθεσης, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11(2)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

34.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στις περιπτώσεις στις οποίες τηρούνται 
ατομικοί φάκελοι υγείας και έκθεσης, οι ατομικοί φάκελοι υγείας και 
έκθεσης ενημερώνονται, κατά παράβαση του Κανονισμού 11(2)(β)  
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) 

500 
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Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

35.  Παράλειψη διασφάλισης ότι οι φάκελοι υγείας και έκθεσης 
περιλαμβάνουν σύνοψη  

i) των αποτελεσμάτων της διενεργούμενης επίβλεψης της υγείας 
καθώς και 

ii) των τυχόν δεδομένων παρακολούθησης που είναι 
αντιπροσωπευτικά της έκθεσης του συγκεκριμένου 
εργοδοτούμενου,  

κατά παράβαση του Κανονισμού 11(3)(α) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 
έως 2019 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

36.  Παράλειψη διασφάλισης ότι οι φάκελοι υγείας και έκθεσης τηρούνται 
υπό κατάλληλη μορφή, η οποία να επιτρέπει τη μεταγενέστερη 
αναδρομή σ’ αυτούς, λαμβάνοντας υπόψη τον τυχόν απόρρητο 
χαρακτήρα τους, κατά παράβαση του Κανονισμού 11(3)(γ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

37.  Παράλειψη παροχής αντίγραφου των φακέλων υγείας και έκθεσης 
στον Αρχιεπιθεωρητή, όταν αυτός το ζητήσει, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11(3)(δ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

38.  Παράλειψη διασφάλισης ότι κάθε εργοδοτούμενος, κατόπιν σχετικής 
αίτησης, έχει πρόσβαση στον φάκελο υγείας και έκθεσης που τον 
αφορά προσωπικά, κατά παράβαση του Κανονισμού 11(3)(ε) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

39.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, σε περίπτωση παύσης των 
δραστηριοτήτων ή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, οι φάκελοι 
υγείας και έκθεσης διατίθενται στον Αρχιεπιθεωρητή, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 11(3)(στ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

40.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όταν, ως αποτέλεσμα της επίβλεψης της 
υγείας: 

 διαπιστώνεται ότι ένας εργοδοτούμενος πάσχει από διαγνώσιμη 
ασθένεια ή δυσμενή επίπτωση για την υγεία του που 
θεωρούνται από γιατρό ή ειδικό του τομέα της επαγγελματικής 
υγείας, ότι οφείλονται στην έκθεση σε επιβλαβή χημικό 
παράγονται, στον τόπο εργασίας, ή 

500 
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 διαπιστώνεται υπέρβαση δεσμευτικής βιολογικής οριακής τιμής, 
ο εργοδοτούμενος: 

i) ενημερώνεται, από τον γιατρό ή οποιοδήποτε άλλο άτομο 
με τις ενδεδειγμένες γνώσεις, για το αποτέλεσμα που τον 
αφορά προσωπικά 

ii) του παρέχονται, ιδίως, πληροφορίες και συμβουλές σχετικά 
με τυχόν επίβλεψη της υγείας στην οποία θα πρέπει να 
υποβληθεί μετά την έκθεση,  

κατά παράβαση του Κανονισμού 11(4) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2019 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

41.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όταν, ως αποτέλεσμα της επίβλεψης της 
υγείας: 

 διαπιστώνεται ότι ένας εργοδοτούμενος πάσχει από διαγνώσιμη 
ασθένεια ή δυσμενή επίπτωση για την υγεία του που 
θεωρούνται από γιατρό ή ειδικό του τομέα της επαγγελματικής 
υγείας, ότι οφείλονται στην έκθεση σε επιβλαβή χημικό 
παράγονται, στον τόπο εργασίας, ή 

 διαπιστώνεται υπέρβαση δεσμευτικής βιολογικής οριακής τιμής: 

i) αναθεωρείται η αξιολόγηση του κινδύνου,  

ii) αναθεωρούνται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
εξάλειψη ή τη μείωση των κινδύνων, 

iii) λαμβάνεται υπόψη η συμβουλή του ειδικού στον τομέα της 
επαγγελματικής υγείας ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου με 
τις ενδεδειγμένες γνώσεις ή του Επιθεωρητή ή του 
Αρχιεπιθεωρητή, προκειμένου να εφαρμοστούν τα μέτρα 
τα οποία απαιτούνται για την εξάλειψη ή τη μείωση του 
κινδύνου συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
ανάθεσης στον εργοδοτούμενο εναλλακτικής εργασίας 
στην οποία δεν υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω έκθεσης, και 

iv) γίνεται συνεχής επίβλεψη της υγείας και λαμβάνονται 
μέτρα για την επανεξέταση της κατάστασης της υγείας 
κάθε άλλου εργοδοτούμενου ο οποίος έχει υποστεί 
παρόμοια έκθεση,  

κατά παράβαση του Κανονισμού 11(4) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2019 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

42.  Παράλειψη διασφάλισης ότι οι διαβουλεύσεις και η συμμετοχή των 
εργοδοτουμένων ή/και των εκπροσώπων τους όσον αφορά τα θέματα 
που καλύπτονται από τους Κανονισμούς, πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και των Κανονισμών που 
εκδίδονται με βάση το Νόμο, κατά παράβαση του Κανονισμού 12 των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) 

500 
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Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

43.  Παράλειψη παραγωγού ή προμηθευτή επιβλαβούς χημικού 
παράγοντα, να προμηθεύει εργοδότη ή αυτοεργοδοτούμενο 
πρόσωπο, όταν αυτός/αυτό το ζητήσει, με όλες τις πληροφορίες για 
τον επιβλαβή χημικό παράγοντα που είναι απαραίτητες για την 
αξιολόγηση των κινδύνων, κατά παράβαση του Κανονισμού 13 των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) 
Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

44.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η παραγωγή, η παρασκευή ή η χρήση 
κατά την εργασία των χημικών παραγόντων και των δραστηριοτήτων 
που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ των Κανονισμών 
απαγορεύονται, στο βαθμό που ορίζεται στο εν λόγω παράρτημα, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 14(1)  των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 
έως 2019 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

45.  Παράλειψη διασφάλισης ότι η έκθεση των προσώπων στην εργασία 
στους χημικούς παράγοντες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ 
των Κανονισμών προλαμβάνεται, ιδίως με την υποχρέωση να 
πραγματοποιούνται, τόσο η παραγωγή όσο και η σε όσο το δυνατόν 
πρωιμότερο στάδιο χρήση αυτών των χημικών παραγόντων ως 
ενδιάμεσων, σε ένα μόνο κλειστό σύστημα, από το οποίο οι 
προαναφερόμενοι χημικοί παράγοντες μπορούν να αφαιρούνται μόνο 
στο μέτρο που είναι απαραίτητο για την παρακολούθηση της 
διεργασίας ή για τη συντήρηση του συστήματος, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 14(2) (β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2019 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

46.  Παράλειψη υποβολής αίτησης στον Αρχιεπιθεωρητή προκειμένου να 
ληφθεί σχετική άδεια για να εφαρμοστούν οι παρεκκλίσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο (2) του Κανονισμού 14, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 14(3) (α) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2019 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

 
 
 

X. 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον 

Αμίαντο) Κανονισμοί του 2006 και 2015 

1.  Παράλειψη αποστολής ή επίδοσης ειδοποίησης γραπτώς στον 
Αρχιεπιθεωρητή, στην οποία να αναφέρονται τα δεδομένα που 
καθορίζονται στο Παράρτημα Ι των Κανονισμών τουλάχιστον 14 
ημέρες πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας με αμίαντο, 
κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 8 των περί 

500 
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Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον Αμίαντο) 
Κανονισμών του 2006 και 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

2.  Παράλειψη καταρτισμού και υποβολής στον Αρχιεπιθεωρητή για 
έγκριση Σχέδιο Εργασίας για την εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης ή 
απομάκρυνσης αμιάντου ή/και υλικών που περιείχαν αμίαντο από 
υποστατικά, κατασκευές, συσκευές και εγκαταστάσεις πριν την 
έναρξη των προβλεπόμενων εργασιών κατά παράβαση των 
διατάξεων του Κανονισμού 15 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Προστασία από τον Αμίαντο) Κανονισμών του 2006 και 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

3.  Παράλειψη εκτέλεσης των εργασιών κατεδάφισης ή απομάκρυνσης 
υλικών που περιέχουν αμίαντο από υποστατικά ή εγκαταστάσεις 
σύμφωνα με το σχέδιο εργασίας το οποίο υποβλήθηκε και εγκρίθηκε 
πριν την έναρξη των προβλεπόμενων εργασιών, κατά παράβαση των 
διατάξεων των Κανονισμών 8 και 15 των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Προστασία από Αμίαντο) Κανονισμών του 2006 και 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

4.  Παράλειψη διασφάλισης ότι η έκθεση των εργοδοτουμένων σε σκόνη 
αμιάντου ή υλικά που περιέχουν αμίαντο στον χώρο εργασίας έχει 
μειωθεί στο ελάχιστο με τη λήψη των κατάλληλων κάθε φορά 
προληπτικών μέτρων και ειδικότερα την αποθήκευση και μεταφορά 
του αμιάντου ή των υλικών που απελευθερώνουν σκόνη αμιάντου ή 
περιέχουν αμίαντο σε κατάλληλες κλειστές συσκευασίες με σήμανση 
στην οποία να αναφέρεται ότι περιέχουν αμίαντο, κατά παράβαση 
των διατάξεων του Κανονισμού 9(2)(ε) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Προστασία από τον Αμίαντο) Κανονισμών του 2006 
και 2015όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

 
 

ΧI. Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Υπαίθριες ή Υπόγειες Εξορυκτικές Βιομηχανίες) Κανονισμοί του 2002 

1.  Παράλειψη σύνταξης εγγράφου ασφάλειας και υγείας στο οποίο 
μεταξύ άλλων, να καταγράφονται, επισημαίνονται και εκτιμούνται όλοι 
οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν τα 
πρόσωπα στον χώρο εργασίας και καθορίζονται τα μέτρα ασφάλειας 
και υγείας που πρέπει να ληφθούν και εάν χρειάζεται το υλικό / 
εξοπλισμός προστασίας που πρέπει να ληφθεί, κατά παράβαση των 
διατάξεων του Κανονισμού 4(2) και (3) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Υπαίθριες ή 
Υπόγειες Εξορυκτικές Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

2.  Παράλειψη σύνταξης του εγγράφου ασφάλειας και υγείας πριν 
αρχίσει η εργασία κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 
4(4) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην 

500 
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Εργασία (Υπαίθριες ή Υπόγειες Εξορυκτικές Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπου αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

3.  Παράλειψη κατοχής του εγγράφου ασφάλειας και υγείας από τον 
εργοδότη ή το αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο πριν αρχίσει η εργασία 
κατά παράβαση του Κανονισμού 4(4) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Υπαίθριες ή 
Υπόγειες Εξορυκτικές Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπου αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

4.  Παράλειψη αναθεώρησης του εγγράφου ασφάλειας και υγείας όταν 
στο χώρο εργασίας επέρχονται αλλαγές, επεκτάσεις ή σημαντικές 
μετατροπές κατά παράβαση του Κανονισμού 4(4) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Υπαίθριες ή Υπόγειες Εξορυκτικές Βιομηχανίες) Κανονισμών του 
2002 όπου αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

5.  Παράλειψη συνεργασίας με τους άλλους εργοδότες ή τα άλλα 
αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα για την εφαρμογή των διατάξεων 
σχετικά με την ασφάλεια και υγεία και συντονισμό των 
δραστηριοτήτων για την προστασία των προσώπων στην εργασία και 
τη πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων κατά παράβαση των 
Κανονισμών 4(5) και (6) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Υπαίθριες ή Υπόγειες 
Εξορυκτικές Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπου αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 

6.  Παράλειψη διευκρίνησης στο έγγραφο ασφάλειας και υγείας του 
σκοπού, των μέτρων και των λεπτομερειών συντονισμού των 
δραστηριοτήτων για την προστασία των προσώπων στην εργασία και 
την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων κατά παράβαση των 
Κανονισμών 4(5) και (6) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Υπαίθριες ή Υπόγειες 
Εξορυκτικές Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπου αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 

7.  Παράλειψη υποβολής αμέσως στον Επιθεωρητή έκθεσης για σοβαρό 
ή/και θανατηφόρο εργατικό ατύχημα καθώς και για κατάσταση 
σοβαρού κινδύνου στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα αίτια ή 
περιγραφή του ατυχήματος και τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
αποφυγή παρόμοιων συμβάντων και παράβαση του Κανονισμού 4(7) 
των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Υπαίθριες ή Υπόγειες Εξορυκτικές Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπου αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

8.  Παράλειψη ενημέρωσης του εγγράφου ασφάλειας και υγείας 
αναφέροντας τα μέτρα που λήφθηκαν προς αποφυγή επαναλήψεων 
εργατικών ατυχημάτων ή καταστάσεων σοβαρού κινδύνου κατά 
παράβαση του Κανονισμού 4(7) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Υπαίθριες ή Υπόγειες 

500 
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Εξορυκτικές Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπου αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

9.  Παράλειψη λήψης κατάλληλων μέτρων και προφυλάξεων, ανάλογα 
με το είδος του υποστατικού, της επιχείρησης ή της εγκατάστασης 
προκειμένου να αποφεύγεται, να ανιχνεύεται και να καταπολεμάται η 
εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών και εκρήξεων κατά παράβαση 
του Κανονισμού 5 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Υπαίθριες ή Υπόγειες Εξορυκτικές 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπου αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

10.  Παράλειψη λήψης κατάλληλων μέτρων και προφυλάξεων, ανάλογα 
με το είδος του υποστατικού, της επιχείρησης ή της εγκατάστασης 
προκειμένου να εμποδίζεται η δημιουργία εκρηκτικής ατμόσφαιρας 
ή/και ατμόσφαιρας επιβλαβούς για την υγεία των προσώπων στην 
εργασία ή/και άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεαστούν από 
τις δραστηριότητες των προσώπων στην εργασία κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Υπαίθριες ή Υπόγειες Εξορυκτικές 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπου αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

11.  Παράλειψη μέριμνας για την ύπαρξη και τη συντήρηση κατάλληλων 
μέσων εκκένωσης και διάσωσης, έτσι ώστε, σε περίπτωση κινδύνου, 
τα πρόσωπα στην εργασία να μπορούν να εκκενώσουν τους χώρους 
εργασίας κατά τρόπο άνετο, ταχύ και απολύτως ασφαλή κατά 
παράβαση του Κανονισμού 6 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Υπαίθριες ή Υπόγειες 
Εξορυκτικές Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπου αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 

12.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προμήθεια και 
λειτουργία κατάλληλων συστημάτων συναγερμού και άλλων 
απαραίτητων μέσων επικοινωνίας που επιτρέπουν, όταν χρειαστεί, 
την άμεση έναρξη των επιχειρήσεων αμέσου βοήθειας, εκκένωσης και 
διάσωσης κατά παράβαση του Κανονισμού 7 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Υπαίθριες ή 
Υπόγειες Εξορυκτικές Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπου αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

13.  Παράλειψη ενημέρωσης των προσώπων στην εργασία για όλα τα 
μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται όσον αφορά την ασφάλεια και την 
υγεία στο χώρο εργασίας κατά παράβαση του Κανονισμού 8 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Υπαίθριες ή Υπόγειες Εξορυκτικές Βιομηχανίες) Κανονισμών του 
2002 όπου αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 

14.  Παράλειψη διαβούλευσης και διευκόλυνσης της συμμετοχής των 
εργοδοτουμένων ή/και των εκπροσώπων τους αναφορικά με τα 
θέματα ασφάλειας και υγείας κατά παράβαση του Κανονισμού 10 των 

500 



 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2020  - Ανεπίσημη Ενοποίηση  

 

230 

περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Υπαίθριες ή Υπόγειες Εξορυκτικές Βιομηχανίες) Κανονισμών του 
2002 όπου αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

15.  Παράλειψη διασφάλισης ότι οι χώροι εργασίας πληρούν τις ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά παράβαση του Κανονισμού 
11(1) των περί ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Υπαίθριες ή Υπόγειες Εξορυκτικές Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπου αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

16.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων ώστε οι αλλαγές, 
επεκτάσεις ή/και μετατροπές στο χώρο εργασίας είναι σύμφωνα με 
τις αντίστοιχες ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά 
παράβαση των Κανονισμού 11(2) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Υπαίθριες ή 
Υπόγειες Εξορυκτικές Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπου αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

17.  Παράλειψη διατήρησης των χώρων εργασίας σε καλή κατάσταση και 
απομάκρυνση ή ελέγχου των επικίνδυνων ουσιών ή κατάλοιπων 
ώστε να μην δημιουργείται οποιοσδήποτε κίνδυνος για την υγεία και 
την ασφάλεια των προσώπων στην εργασία κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11 (Παράγραφος 1.1.1., Τμήμα Α του Παραρτήματος) 
των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Υπαίθριες ή Υπόγειες Εξορυκτικές Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπου αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

18.  Παράλειψη σχεδιασμού και κατασκευής των θέσεων εργασίας με 
εργονομικά κριτήρια, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να μπορούν 
τα πρόσωπα στην εργασία να παρακολουθούν τις εργασίες που 
εκτελούνται στη θέση εργασίας τους κατά παράβαση του Κανονισμού 
11 (Παράγραφος 1.1.2, Τμήμα Α του Παραρτήματος) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Υπαίθριες ή Υπόγειες Εξορυκτικές Βιομηχανίες) Κανονισμών του 
2002 όπου αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

19.  Παράλειψη κατάλληλης παρακολούθησης ή παροχής της 
δυνατότητάς διατήρησης επαφής μέσω τηλεπικοινωνιακών μέσων 
των μεμονωμένων προσώπων στην εργασία κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11 (παράγραφος 1.1.3, Τμήμα Α του Παραρτήματος) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Υπαίθριες ή Υπόγειες Εξορυκτικές Βιομηχανίες) Κανονισμών του 
2002 όπου αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

20.  Παράλειψη διασφάλισης ώστε κάθε χώρος εργασίας στον οποίο 
υπάρχουν πρόσωπα στην εργασία να βρίσκεται συνεχώς υπό την 
ευθύνη υπεύθυνου, ο οποίος έχει τα προσόντα και τις ικανότητες που 
απαιτούνται για τα καθήκοντα αυτά και ο οποίος έχει ορισθεί από τον 
εργοδότη κατά Παράβαση του Κανονισμού 11 (Παράγραφος 1.2, 
Τμήμα Α του Παραρτήματος) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Υπαίθριες ή Υπόγειες 

500 
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Εξορυκτικές Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπου αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

21.  Παράλειψη εποπτείας, στην διάρκεια όλων των εκτελούμενων 
εργασιών για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας, των 
προσώπων στην εργασία, από πρόσωπα που έχουν τα προσόντα και 
τις ικανότητες και τα οποία έχουν οριστεί από τον εργοδότη κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11 (Παράγραφος 1.3, Τμήμα Α του 
Παραρτήματος) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Υπαίθριες ή Υπόγειες Εξορυκτικές 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπου αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

22.  Παράλειψη ύπαρξης γραπτών οδηγιών με τους κανόνες που πρέπει 
να τηρούνται για την ασφάλεια και την υγεία των προσώπων στην 
εργασία και την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11 (Παράγραφος 1.6, Τμήμα Α του Παραρτήματος) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Υπαίθριες ή Υπόγειες Εξορυκτικές Βιομηχανίες) Κανονισμών του 
2002 όπου αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

23.  Παράλειψη εφαρμογής ασφαλών μεθόδων εργασίας για κάθε χώρο 
εργασίας ή για κάθε δραστηριότητα κατά παράβαση του Κανονισμού 
11 (Παράγραφος 1.7, Τμήμα Α του Παραρτήματος) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Υπαίθριες ή Υπόγειες Εξορυκτικές Βιομηχανίες) Κανονισμών του 
2002 όπου αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

24.  Παράλειψη θέσπισης συστήματος άδειας εργασίας για την εκτέλεση 
επικίνδυνων εργασιών ή ακίνδυνων συνήθως εργασιών οι οποίες 
μπορούν, σε συνδυασμό με άλλες ενέργειες, να προκαλέσουν 
σοβαρούς κινδύνους, σύμφωνα με το έγγραφο ασφάλειας και υγείας 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11 (Παράγραφο 1.8, Τμήμα Α του 
Παραρτήματος) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Υπαίθριες ή Υπόγειες Εξορυκτικές 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπου αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

25.  Παράλειψη προσαρμογής σε εξοπλισμό κατάλληλων 
προστατευτικών διατάξεων και συστημάτων ασφαλείας σε 
περίπτωση βλάβης, όπως π.χ. εγκατάστασης σχοινοδιακοπτών ή και 
άλλων κατάλληλων συστημάτων χειρισμού, που να επιτρέπουν την 
διακοπή λειτουργίας των ηλεκτρικών κινητήρων και των ιμάντων 
μεταφοράς υλικών, κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 
11 (Παράγραφος 2, Τμήμα Α του Παραρτήματος) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Υπαίθριες ή 
Υπόγειες Εξορυκτικές Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

26.  Παράλειψη προσαρμογής σε εξοπλισμό κατάλληλων 
προστατευτικών διατάξεων και συστημάτων ασφαλείας σε 

500 
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περίπτωση βλάβης, όπως π.χ. τοποθέτηση προφυλακτήρων στα 
κινητά στοιχεία των συστημάτων μετάδοσης κίνησης π.χ. κολάνια-
τροχαλίες, μεταφορικές ταινίες-τροχαλίες, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
τα κινητά στοιχεία των εξοπλισμών δεν παρουσιάζουν κίνδυνο 
μηχανικής επαφής κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 
11 (Παράγραφος 2, Τμήμα Α του Παραρτήματος) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Υπαίθριες ή 
Υπόγειες Εξορυκτικές Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

27.  Παράλειψη εγκατάστασης στις θέσεις εργασίας, διαδρόμους, εξέδρες, 
πλατύσκαλα, κεκλιμένα δάπεδα και κάθε άλλο δάπεδο, 
προστατευτικού προπετάσματος όπου έχουν πρόσβαση πρόσωπα 
στην εργασία και βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο των 2 m το οποίο 
προπέτασμα (κιγκλίδωμα) πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 1,10 m 
από το δάπεδο, να είναι συμπαγές στηθαίο ή κιγκλίδωμα, με 
χειρολισθήρα, θωράκιο ύψους τουλάχιστον 0,20 m και ράβδου 
μεσοδιαστήματος ή πλέγμα ή άλλη κατάλληλη κατασκευή που να μην 
επιτρέπει τη διαμέσου χειρολισθήρα και θωρακίου πτώση προσώπου 
στην εργασία κατά παράβαση των προνοιών του Κανονισμού 11 
(Παράγραφος 8(5), Τμήμα Α του Παραρτήματος) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Υπαίθριες ή 
Υπόγειες Εξορυκτικές Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

 
 

ΧIΙ. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την 
Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες 

Ατμόσφαιρες) Κανονισµοί του 2002 

1.  Παράλειψη λήψης τεχνικών ή/και οργανωτικών μέτρων, ανάλογα µε 
το είδος της επιχείρησης, για την πρόληψη της δημιουργίας 
εκρήξιμων ατμοσφαιρών, κατά παράβαση του Κανονισμού 4(1)(α) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις 
για την Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από 
Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

2.  Παράλειψη λήψης τεχνικών ή/και οργανωτικών μέτρων, ανάλογα µε 
το είδος της επιχείρησης, για την αποφυγή της ανάφλεξης εκρήξιμων 
ατμοσφαιρών, κατά παράβαση του Κανονισμού 4(1)(β) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την 
Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από 
Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

3.  Παράλειψη λήψης τεχνικών ή/και οργανωτικών μέτρων, ανάλογα µε 
το είδος της επιχείρησης, για τον μετριασμό των επιβλαβών 
συνεπειών της έκρηξης ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία 

500 
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των προσώπων στην εργασία, κατά παράβαση του Κανονισμού 
4(1)(γ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από 
Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

4.  Παράλειψη λήψης συμπληρωματικών μέτρων κατά της εξάπλωσης 
των εκρήξεων και επανεξέτασης των τεχνικών ή/και οργανωτικών 
μέτρων, έπειτα από σημαντικές αλλαγές, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 4(2) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων στην 
Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

5.  Παράλειψη αξιολόγησης των ειδικών κινδύνων που οφείλονται σε 
εκρήξιμες ατμόσφαιρες, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(1) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για 
την Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από 
Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

6.  Παράλειψη κατά την αξιολόγηση ειδικών κινδύνων που οφείλονται σε 
εκρήξιμες ατμόσφαιρες, λήψης υπόψη χώρων που συνδέονται ή 
μπορεί να συνδεθούν µέσω ανοιγμάτων µε χώρους στους οποίους 
ενδέχεται να δημιουργηθούν εκρήξιμες ατμόσφαιρες, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 5(2) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων στην 
Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

7.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων, ώστε όταν είναι δυνατό να 
δημιουργηθούν εκρήξιμες ατμόσφαιρες σε ποσότητα που να απειλεί 
την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουμένων ή άλλων προσώπων 
στην Εργασία, το περιβάλλον εργασίας να είναι τέτοιο ώστε οι 
εργασίες να μπορούν να εκτελούνται µε ασφάλεια, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 6(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων στην 
Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

8.  Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων, ώστε κατά την παρουσία 
εργοδοτουμένων ή άλλων προσώπων στην εργασία σε περιβάλλον 
εργασίας στο οποίο είναι δυνατό να δημιουργηθεί εκρήξιμη 
ατμόσφαιρα σε ποσότητα που να απειλεί την ασφάλεια και την υγεία 
τους, να διασφαλίζεται κατάλληλη εποπτεία, σύμφωνα µε την 
αξιολόγηση κινδύνων, µε τη χρήση κατάλληλων τεχνικών μέσων, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 6(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των 
Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες 

500 
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Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

9.  Παράλειψη συντονισμού της εφαρμογής όλων των μέτρων για την 
ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουμένων και διασφάλισης ότι στο 
Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις διευκρινίζεται ο σκοπός, τα 
μέτρα και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του συντονισμού αυτού, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 7 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων 
στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

10.  Παράλειψη κατάταξης σε ζώνες τους χώρους στους οποίους είναι 
δυνατό να δημιουργηθούν εκρήξιμες ατμόσφαιρες, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 8(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων στην 
Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

11.  Παράλειψη διασφάλισης ότι εφαρμόζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις 
του Παραρτήματος ΙΙ στις ζώνες εκρήξιμων ατμοσφαιρών, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 8(2) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων 
στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

12.  Παράλειψη σήμανσης σύμφωνα µε το Παράρτημα ΙΙΙ, των σημείων 
εισόδου στους χώρους στους οποίους είναι δυνατό να 
δημιουργηθούν εκρήξιμες ατμόσφαιρες σε βαθμό τέτοιο ώστε να 
θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των προσώπων στην 
εργασία, κατά παράβαση του Κανονισμού 8(3) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία 
των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες 
Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

13.  Παράλειψη κατάρτισης και συνεχούς ενημέρωσης του Εγγράφου 
Προστασίας από Εκρήξεις, κατά παράβαση του Κανονισμού 9(1) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για 
την Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από 
Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

14.  Παράλειψη διασφάλισης ότι στο Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις 
έχουν προσδιορισθεί και αξιολογηθεί οι κίνδυνοι εκρήξεων, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 9(2)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των 
Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες 
Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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15.  Παράλειψη διασφάλισης ότι στο Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις 
αναφέρεται ότι θα ληφθούν τα δέοντα μέτρα για την επίτευξη του 
σκοπού των Κανονισμών, κατά παράβαση του Κανονισμού 9(2)(β) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις 
για την Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από 
Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

16.  Παράλειψη διασφάλισης ότι στο Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις 
αναφέρονται οι χώροι που έχουν ταξινομηθεί σε ζώνες, σύμφωνα µε 
το Παράρτημα Ι, κατά παράβαση του Κανονισμού 9(2)(γ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την 
Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από 
Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

17.  Παράλειψη διασφάλισης ότι στο Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις 
αναφέρονται οι χώροι στους οποίους ισχύουν οι ελάχιστες απαιτήσεις 
του Παραρτήματος ΙΙ, κατά παράβαση του Κανονισμού 9(2)(δ) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για 
την Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από 
Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

18.  Παράλειψη διασφάλισης ότι στο Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις 
αναφέρεται ότι οι χώροι και ο εξοπλισμός εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων συναγερμού, 
διαμορφώνονται, λειτουργούν και συντηρούνται έτσι ώστε να είναι 
ασφαλείς, κατά παράβαση του Κανονισμού 9(2)(ε) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την 
Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από 
Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

19.  Παράλειψη διασφάλισης ότι στο Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις 
αναφέρεται ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την ασφαλή χρησιμοποίηση 
του εξοπλισμού εργασίας, σύμφωνα µε τους περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την 
Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμούς του 2001, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 9(2)(στ) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των 
Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες 
Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

20.  Παράλειψη σύνταξης του Εγγράφου Προστασίας  από Εκρήξεις πριν 
από την έναρξη των εργασιών, κατά παράβαση του Κανονισμού 9(3) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις 
για την Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από 

500 
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Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

21.  Παράλειψη αναθεώρησης του Εγγράφου Προστασίας από Εκρήξεις 
όταν ο χώρος εργασίας, ο εξοπλισμός ή η οργάνωση της εργασίας 
υφίστανται σημαντικές αλλαγές, επεκτάσεις ή μετατροπές, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 9(3) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων 
στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

22.  Παράλειψη διασφάλισης ότι ο εξοπλισμός εργασίας προς χρήση, σε 
χώρους στους οποίους είναι δυνατό να δημιουργηθούν εκρήξιμες 
ατμόσφαιρες, ο οποίος βρίσκεται σε χρήση ή τίθεται για πρώτη φορά 
στη διάθεση της επιχείρησης ή της εγκατάστασης πριν από τις 30 
Ιουνίου 2003, συμμορφώνεται προς τις ελάχιστες απαιτήσεις του 
Μέρους Α του Παραρτήματος ΙΙ, κατά παράβαση του Κανονισμού 
10(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από 
Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

23.  Παράλειψη διασφάλισης ότι ο εξοπλισμός εργασίας προς χρήση σε 
χώρους, στους οποίους είναι δυνατό να δημιουργηθούν εκρήξιμες 
ατμόσφαιρες, ο οποίος τίθεται για πρώτη φορά στη διάθεση της 
επιχείρησης ή της εγκατάστασης μετά τις 30 Ιουνίου 2003, 
συμμορφώνεται προς τις ελάχιστες απαιτήσεις των Μερών Α και Β 
του Παραρτήματος ΙΙ, κατά παράβαση του Κανονισμού 10(1) και 10(2) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις 
για την Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από 
Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

24.  Παράλειψη παροχής στους εργοδοτουμένους που απασχολούνται σε 
χώρους όπου ενδέχεται να προκύψουν εκρήξιμες ατμόσφαιρες, 
επαρκή και κατάλληλη κατάρτιση όσον αφορά την προστασία από 
εκρήξεις, κατά παράβαση του Κανονισμού 8(2) και της Παραγράφου 
1.1 στο Μέρος Α, Παράρτημα ΙΙ, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων 
στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

25.  Παράλειψη ύπαρξης γραπτών οδηγιών για εργασίες σε επικίνδυνους 
χώρους, όταν απαιτείται από το Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 8(2) και της Παραγράφου 1.2(α) στο 
Μέρος Α, Παράρτημα ΙΙ, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων στην 
Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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26.  Παράλειψη εφαρμογής συστήματος χορήγησης αδειών για την 
εκτέλεση τόσο των επικίνδυνων εργασιών όσο και των εργασιών που 
ενδέχεται να αλληλεπιδράσουν με άλλες εργασίες µε αποτέλεσμα τη 
δημιουργία κινδύνου, όταν απαιτείται από το Έγγραφο Προστασίας 
από Εκρήξεις, κατά παράβαση του Κανονισμού 8(2) και της 
Παραγράφου 1.2(β) στο Μέρος Α, Παράρτημα ΙΙ, των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία 
των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες 
Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

27.  Παράλειψη εκτροπής ή μεταφοράς σε ασφαλή χώρο ή συγκράτησης 
με ασφαλή τρόπο ή καθιστώντας ακίνδυνη με άλλο κατάλληλο τρόπο 
κάθε διαρροής ή/και έκλυσης, σκόπιμης ή μη, εύφλεκτων αερίων, 
ατμών, σταγονιδίων ή καύσιμης σκόνης που μπορεί να δημιουργήσει 
κινδύνους έκρηξης, κατά παράβαση του Κανονισμού 9(2)δ και της 
Παραγράφου 2.1 στο Μέρος Α, Παράρτημα ΙΙ, των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία 
των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες 
Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

28.  Παράλειψη λήψης προστατευτικών μέτρων που να αντιστοιχούν στο 
μεγαλύτερο δυνατό κίνδυνο, εάν η εκρήξιμη ατμόσφαιρα περιέχει 
πολλών ειδών εύφλεκτα ή/και καύσιμα αέρια, ατμούς, ομίχλες ή 
σκόνη, κατά παράβαση του Κανονισμού9(2)δ και της Παραγράφου 
2.1 στο Μέρος Α, Παράρτημα ΙΙ, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων 
στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

29.  Παράλειψη συνυπολογισμού των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων, 
κατά την πρόληψη των κινδύνων ανάφλεξης, όταν τα πρόσωπα στην 
εργασία ή το περιβάλλον εργασίας ενεργούν ως φορείς ή γεννήτριες 
φορτίου, κατά παράβαση του Κανονισμού 9(2)δ και της Παραγράφου 
2.3 στο Μέρος Α, Παράρτημα ΙΙ, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων 
στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

30.  Παράλειψη παροχής στους εργοδοτούμενους  κατάλληλης στολής 
εργασίας που αποτελείται από υλικά που δεν προκαλούν 
ηλεκτροστατικές εκκενώσεις οι οποίες μπορούν να αναφλέξουν 
εκρήξιμες ατμόσφαιρες, κατά παράβαση του Κανονισμού 9(2) και της 
Παραγράφου 2.3 στο Μέρος Α, Παράρτημα ΙΙ, των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία 
των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες 
Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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31.  Παράλειψη λειτουργίας εγκαταστάσεων, εξοπλισμών, συστημάτων 
προστασίας, συναφών συνδετήριων συσκευών και άλλων συσκευών 
που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο ανάφλεξης, παρόλο που το 
Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις υποδεικνύει ότι η λειτουργία τους 
συνεπάγεται κίνδυνο έκρηξης, κατά παράβαση του Κανονισμού 10(1) 
και της Παραγράφου 2.4 στο Μέρος Α, Παράρτημα ΙΙ, των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την 
Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από 
Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

32.  Παράλειψη λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε να 
διασφαλίζεται ότι ο χώρος εργασίας, ο εργασιακός εξοπλισμός και 
οποιεσδήποτε συναφείς συνδετήριες συσκευές που τίθενται στη 
διάθεση των εργοδοτουμένων έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί, 
συναρμολογηθεί και εγκατασταθεί, και συντηρούνται και λειτουργούν 
κατά τρόπον ώστε να μειώνονται στο ελάχιστον οι κίνδυνοι εκρήξεως, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 6(α), του Κανονισμού10 και της 
Παραγράφου 2.5 στο Μέρος Α, Παράρτημα ΙΙ, των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία 
των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες 
Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

33.  Παράλειψη λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε σε 
περίπτωση εκρήξεως, να ελέγχεται ή να μειώνεται στο ελάχιστον η 
διάδοσή της στο χώρο εργασίας ή/και, στον εργασιακό εξοπλισμό, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 4(1)γ και της Παραγράφου 2.5 στο 
Μέρος Α, Παράρτημα ΙΙ, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων στην 
Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

34.  Παράλειψη λήψης κατάλληλων μέτρων ώστε να μειώνονται στο 
ελάχιστον οι κίνδυνοι των προσώπων στην εργασία από τις φυσικές 
συνέπειες της έκρηξης, κατά παράβαση του Κανονισμού 6(β) και της 
Παραγράφου 2.5 στο Μέρος Α, Παράρτημα ΙΙ, των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία 
των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες 
Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

35.  Παράλειψη ειδοποίησης των προσώπων στην εργασία με οπτικά 
ή/και ηχητικά μέσα, ώστε να απομακρύνονται προτού συντρέξουν οι 
προϋποθέσεις έκρηξης, κατά παράβαση του Κανονισμού 6(β) και της 
Παραγράφου 2.6 στο Μέρος Α, Παράρτημα ΙΙ, των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία 
των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες 
Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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36.  Παράλειψη ύπαρξης και συντήρησης εξόδων κινδύνου για την ταχεία 
και ασφαλή έξοδο των προσώπων στην εργασία από τους 
απειλούμενους χώρους σε περίπτωση κινδύνου, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 8(2) και της Παραγράφου 2.7 στο Μέρος Α, Παράρτημα 
ΙΙ, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από 
Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

37.  Παράλειψη διενέργειας επαληθεύσεων για τη συνολική ασφάλεια που 
παρέχεται έναντι των εκρήξεων και για το εάν πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις για την προστασία από εκρήξεις, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 8(2) και της Παραγράφου 2.8 στο Μέρος Α, Παράρτημα 
ΙΙ, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 
Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από 
Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

38.  Παράλειψη διατήρησης του εξοπλισμού και των συστημάτων 
προστασίας σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας, σε περίπτωση 
διακοπής της παροχής ενέργειας, κατά παράβαση του Κανονισμού 
8(2) και της Παραγράφου 2.9(α) στο Μέρος Α, Παράρτημα ΙΙ, των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την 
Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από 
Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

39.  Παράλειψη ύπαρξης χειρωνακτικής παρέμβασης προκειμένου να 
διακοπεί η λειτουργία των συσκευών και των συστημάτων 
προστασίας που ενσωματώνονται σε αυτόματες διαδικασίες και τα 
οποία παύουν να λειτουργούν σύμφωνα με τους προκαθορισμένους 
όρους λειτουργίας, εφόσον αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια 
και την υγεία των προσώπων στην εργασία, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 8(2) και της Παραγράφου 2.9(β) στο Μέρος Α, 
Παράρτημα ΙΙ, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων στην 
Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

40.  Παράλειψη διασφάλισης ότι η συσσωρευμένη ενέργεια, όταν 
ενεργοποιείται το σύστημα έκτακτης διακοπής, διαχέεται με τον 
ταχύτερο και ασφαλέστερο δυνατό τρόπο ή απομονώνεται, ώστε να 
μην αποτελεί πλέον πηγή κινδύνου, κατά παράβαση του Κανονισμού 
8(2) και της Παραγράφου 2.9(γ) στο Μέρος Α, Παράρτημα ΙΙ, των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την 
Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από 
Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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41.  Παράλειψη επιλογής εξοπλισμών και συστημάτων προστασίας, σε 
όλους τους χώρους στους οποίους είναι δυνατόν να δημιουργηθούν 
εκρήξιμες ατμόσφαιρες, σύμφωνα με τις κατηγορίες που 
προβλέπονται στους περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμούς του 2001, κατά παράβαση του Κανονισμού 8(2), του 
Κανονισμού 10(2) και του Μέρους Β, Παράρτημα ΙΙ, των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την 
Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από 
Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

 

42.  Παράλειψη διασφάλισης ότι χρησιμοποιείται μόνο εξοπλισμός της 1ης 
κατηγορίας στη ζώνη 0 ή στη ζώνη 20, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 8(2), του Κανονισμού 10(2) και του Μέρους Β, 
Παράρτημα ΙΙ, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων στην 
Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

43.  Παράλειψη διασφάλισης ότι χρησιμοποιείται μόνο εξοπλισμός της 1ης 
ή της 2ης κατηγορίας στη ζώνη 1 ή στη ζώνη 21, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 8(2), του Κανονισμού 10(2) και του Μέρους Β, 
Παράρτημα ΙΙ, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων στην 
Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

44.  Παράλειψη διασφάλισης ότι χρησιμοποιείται μόνο εξοπλισμός της 
1ης, 2ης ή της 3ης κατηγορίας στη ζώνη 2 ή στη ζώνη 22, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 8(2), του Κανονισμού 10(2) και του 
Μέρους Β, Παράρτημα ΙΙ, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων 
στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

45.  Παράλειψη χρησιμοποίησης κατάλληλου προειδοποιητικού σήματος 
για τη σήμανση χώρων, στους οποίους είναι δυνατόν να 
δημιουργηθούν εκρήξιμες ατμόσφαιρες, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 8(3) και του Παραρτήματος ΙΙΙ, των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των 
Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες 
Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

 

ΧIΙΙ. 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων 
Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) 

Κανονισμοί του 2015 
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1.  Παράλειψη λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη 
των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας και τον περιορισμό των 
συνεπειών τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 6(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας 
Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

2.  Παράλειψη υποβολής στην αρμόδια αρχή, πριν την έναρξη της 
κατασκευής οποιασδήποτε μονάδας, γνωστοποίησης στην οποία να 
περιέχονται τουλάχιστον οι πληροφορίες που αναφέρονται στο  
Παράρτημα ΙΙ των Κανονισμών, κατά παράβαση του Κανονισμού 7(1) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση 
Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με 
Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

3.  Παράλειψη υποβολής στην αρμόδια αρχή, πριν την έναρξη 
λειτουργίας οποιασδήποτε μονάδας, γνωστοποίησης στην οποία να 
περιέχονται τουλάχιστον οι πληροφορίες που αναφέρονται στο  
Παράρτημα ΙΙ των Κανονισμών, κατά παράβαση του Κανονισμού 
7(2)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση 
Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με 
Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

4.  Παράλειψη ενημέρωσης, εκ των προτέρων, της αρμόδιας αρχής για 
ουσιαστική αύξηση ή μείωση της ποσότητας ή ουσιαστική μεταβολή 
της φύσης ή της φυσικής μορφής της υπάρχουσας επικίνδυνης 
ουσίας, όπως δήλωσε ο διαχειριστής με τη γνωστοποίηση που 
υπέβαλε ή σημαντική μεταβολή των διεργασιών χρήσης της, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 7(5)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης 
Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

5.  Παράλειψη ενημέρωσης, εκ των προτέρων, της αρμόδιας αρχής για 
μετατροπή μονάδας ή εγκατάστασης, η οποία ενδέχεται να έχει 
σημαντικές συνέπειες όσον αφορά τους κινδύνους ατυχήματος 
μεγάλης κλίμακας, κατά παράβαση του Κανονισμού 7(5)(β) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων 
Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες 
Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

6.  Παράλειψη ενημέρωσης, εκ των προτέρων, της αρμόδιας αρχής για 
οριστική παύση λειτουργίας ή παροπλισμός της μονάδας, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 7(5)(γ) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης 

400 
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Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

7.  Παράλειψη ενημέρωσης, εκ των προτέρων, της αρμόδιας αρχής για 
αλλαγές στις πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία 1, 2 ή 3 του 
Παραρτήματος ΙΙ των Κανονισμών, κατά παράβαση του Κανονισμού 
7(5)(δ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση 
Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με 
Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

8.  Παράλειψη καταρτισμού του εγγράφου πολιτικής πρόληψης 
ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας, κατά παράβαση του Κανονισμού 8(1) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση 
Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με 
Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

9.  Παράλειψη υποβολής στην αρμόδια αρχή του εγγράφου πολιτικής 
πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας εντός των προβλεπόμενων 
προθεσμιών, κατά παράβαση του Κανονισμού 8(2) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων 
Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες 
Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

10.  Παράλειψη επικαιροποίησης του εγγράφου πολιτικής πρόληψης 
ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας, κατά παράβαση του Κανονισμού 
8(4)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση 
Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με 
Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

11.  Παράλειψη υποβολής στην αρμόδια αρχή του επικαιροποιημένου 
εγγράφου πολιτικής πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 8(4)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης 
Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

12.  Παράλειψη εφαρμογής του εγγράφου πολιτικής πρόληψης 
ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας, με κατάλληλα μέσα, δομές και 
σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και ανάλογα προς τους κινδύνους 
ατυχήματος μεγάλης κλίμακας και την πολυπλοκότητα της 
οργάνωσης ή των δραστηριοτήτων της μονάδας, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 8(5) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας 
Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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13.  Παράλειψη κατάρτισης, πριν την έναρξη της κατασκευής, 
προκαταρκτικής έκθεσης ασφάλειας, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 9(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας 
Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

14.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η προκαταρκτική έκθεση ασφάλειας   
περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία και τις πληροφορίες που 
απαριθμούνται στα σημεία 2, 3 και 4 του Παραρτήματος IV των 
Κανονισμών και αναφέρει τους οργανισμούς που συμμετείχαν στην 
εκπόνησή της, κατά παράβαση του Κανονισμού 9(2) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων 
Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες 
Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

15.  Παράλειψη διασφάλισης απαγόρευσης έναρξης κατασκευής της 
μονάδας προτού ο διαχειριστής εξασφαλίσει από την αρμόδια αρχή 
τα συμπεράσματα από την εξέταση της προκαταρκτικής έκθεσης 
ασφάλειας, κατά παράβαση του Κανονισμού 9(3) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων 
Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

16.  Παράλειψη κατάρτισης, πριν την έναρξη της λειτουργίας, 
συμπληρωματικής έκθεσης ασφάλειας, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 9(4) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας 
Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

17.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η συμπληρωματική έκθεση ασφάλειας   
περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία και τις πληροφορίες που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα IV των Κανονισμών και να αναφέρει 
τους οργανισμούς που συμμετείχαν στην εκπόνησή της, κατά 
παράβαση του Κανονισμών 9(4) και 9(5) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης 
Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

18.  Παράλειψη διασφάλισης της απαγόρευσης έναρξης λειτουργίας της 
μονάδας προτού ο διαχειριστής εξασφαλίσει από την αρμόδια αρχή 
τα συμπεράσματα από την εξέταση της έκθεσης ασφάλειας, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 9(7) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας 
Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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19.  Παράλειψη διασφάλισης αποστολής της προκαταρκτικής έκθεσης 
ασφάλειας στην αρμόδια αρχή εντός των καθορισμένων προθεσμιών, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 9(8) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης 
Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 

20.  Παράλειψη διασφάλισης αποστολής της συμπληρωματικής έκθεσης 
ασφάλειας αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή εντός των 
καθορισμένων προθεσμιών, κατά παράβαση του Κανονισμού 9(8) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση 
Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με 
Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.   

500 

21.  Παράλειψη διασφάλισης υποβολής των τροποποιούμενων μερών της 
έκθεσης ασφάλειας στη μορφή που καθορίζει η αρμόδια αρχή, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 9(9) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας 
Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

22.  Παράλειψη περιοδικής επανεξέτασης και, όταν χρειάζεται, 
επικαιροποίησης της έκθεσης ασφάλειας, τουλάχιστον ανά πενταετία, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 9(10)(α) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης 
Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

23.  Παράλειψη επανεξέτασης και, όταν χρειάζεται, επικαιροποίησης της 
έκθεσης ασφάλειας μετά από ατύχημα μεγάλης κλίμακας στη μονάδα 
του, και οποιαδήποτε άλλη στιγμή, με πρωτοβουλία του διαχειριστή ή 
μετά από αίτημα της αρμόδιας αρχής, όταν το δικαιολογούν νέα 
δεδομένα ή νέες τεχνολογικές γνώσεις σχετικά με την ασφάλεια, 
περιλαμβανομένης της γνώσης που προκύπτει από την ανάλυση των 
ατυχημάτων ή, στο μέτρο του δυνατού, των "παρ’ ολίγον 
ατυχημάτων", και της εξέλιξης των γνώσεων σχετικά με την εκτίμηση 
των κινδύνων, κατά παράβαση του Κανονισμού 9(10)(β) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων 
Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες 
Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

24.  Παράλειψη αποστολής στην αρμόδια αρχή χωρίς καθυστέρηση 
επικαιροποιημένης έκθεσης ασφάλειας ή των επικαιροποιημένων 
μερών της, κατά παράβαση του Κανονισμού 9(10)(γ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων 
Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες 
Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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25.  Παράλειψη καταβολής του προβλεπόμενου τέλους με την υποβολή 
της έκθεσης ασφάλειας, κατά παράβαση του Κανονισμού 10 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων 
Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες 
Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

400 

26.  Παράλειψη παροχής στην αρμόδια αρχή επαρκών πληροφοριών 
σχετικά με την επικινδυνότητα της μονάδας οι οποίες απαιτούνται για 
το σχεδιασμό χρήσεων γης, κατά παράβαση του Κανονισμού 11 των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων 
Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες 
Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

27.  Παράλειψη καταρτισμού εσωτερικού σχεδίου επείγουσας ανάγκης με 
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν εντός της μονάδας, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 14(1)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας 
Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

28.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι διαχειριστές των μονάδων όπου η 
επικινδυνότητα ή οι συνέπειες ατυχήματος μεγάλης κλίμακας 
ενδέχεται να αυξάνονται λόγω της γεωγραφικής θέσης και της 
εγγύτητας αυτών, ανταλλάσσουν κατάλληλες πληροφορίες, που 
καθιστούν δυνατό να συνεκτιμούνται δεόντως για τις εν λόγω μονάδες 
η φύση και η έκταση του συνολικού κινδύνου ατυχήματος μεγάλης 
κλίμακας στις οικείες Πολιτικές Πρόληψης Ατυχημάτων Μεγάλης 
Κλίμακας, στα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας, στις εκθέσεις 
ασφάλειας και στα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, κατά 
περίπτωση, κατά παράβαση του Κανονισμού 12(3)(α) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων 
Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες 
Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

29.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι διαχειριστές των μονάδων όπου η 
επικινδυνότητα ή οι συνέπειες ατυχήματος μεγάλης κλίμακας 
ενδέχεται να αυξάνονται λόγω της γεωγραφικής θέσης και της 
εγγύτητας αυτών, συνεργάζονται για την ενημέρωση του κοινού και 
των γειτονικών χώρων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
Κανονισμών, καθώς και για την παροχή πληροφοριών στη Δύναμη 
Πολιτικής Άμυνας κατά την κατάρτιση εξωτερικών σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης, κατά περίπτωση, κατά παράβαση του Κανονισμού 12(3)(β) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση 
Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με 
Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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30.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, σε περίπτωση μετατροπής 
εγκατάστασης, μονάδας, αποθήκης ή διεργασίας παραγωγής ή της 
φύσης ή της φυσικής μορφής ή των ποσοτήτων επικίνδυνων ουσιών, 
η οποία ενδέχεται να έχει σημαντικές συνέπειες στους κινδύνους 
ατυχήματος μεγάλης κλίμακας ή να μετατρέψει μονάδα κατώτερης 
βαθμίδας σε ανώτερης ή το αντίστροφο, ο διαχειριστής επανεξετάζει 
και, εάν χρειάζεται, επικαιροποιεί τη γνωστοποίηση, την Πολιτική 
Πρόληψης Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας, το σύστημα διαχείρισης 
της ασφάλειας και την έκθεση ασφάλειας και ενημερώνει την αρμόδια 
αρχή για τις λεπτομέρειες των εν λόγω επικαιροποιήσεων πριν από 
την εν λόγω μετατροπή, κατά περίπτωση, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 13 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας 
Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

31.  Παράλειψη καταρτισμού εσωτερικού σχεδίου επείγουσας ανάγκης με 
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν εντός της μονάδας, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 14(1)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας 
Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

32.  Παράλειψη παροχής των απαραίτητων πληροφοριών στη Δύναμη 
Πολιτικής Άμυνας, ώστε αυτή να είναι σε θέση να καταρτίσει 
εξωτερικό σχέδιο επείγουσας ανάγκης, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 14(1)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας 
Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

33.  Παράλειψη διασφάλισης επανεξέτασης, δοκιμής και, όταν χρειάζεται, 
επικαιροποίησης εσωτερικών σχεδίων επείγουσας ανάγκης, ανά 
ενδεδειγμένα χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των τριών ετών, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 14(6)(α)των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης 
Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 
2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

34.  Παράλειψη διασφάλισης λήψης των αναγκαίων μέτρων ώστε τα 
εσωτερικά σχέδια επείγουσας ανάγκης να εφαρμόζονται χωρίς 
καθυστέρηση σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας ή σε 
περίπτωση ανεξέλεγκτου συμβάντος τέτοιου ώστε ευλόγως να 
αναμένεται ότι θα καταλήξει σε ατύχημα μεγάλης κλίμακας, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 14(7)των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας 
Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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35.  Παράλειψη διασφάλισης μόνιμης διάθεσης στο κοινό, ακόμη και σε 
ηλεκτρονική μορφή των πληροφοριών που αναφέρονται στο 
Παράρτημα VIκατά παράβαση του Κανονισμού 15(1) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων 
Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες 
Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

36.  Παράλειψη διασφάλισης παροχής, σε όλα τα πρόσωπα που 
ενδέχεται να πληγούν από ατύχημα μεγάλης κλίμακας, τακτικά και με 
την πλέον ενδεδειγμένη μορφή, χωρίς να χρειάζεται να τις ζητήσουν, 
σαφών και εύληπτων πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας 
και την απαιτούμενη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος 
μεγάλης κλίμακας, κατά παράβαση του Κανονισμού 15(3)(α) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων 
Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες 
Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

37.  Παράλειψη διασφάλισης διάθεσης στο κοινό της έκθεσης ασφάλειας 
μετά από αίτημα, κατά παράβαση του Κανονισμού 15(3)(β) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων 
Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες 
Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

38.  Παράλειψη διασφάλισης διάθεσης στο κοινό του καταλόγου των 
επικίνδυνων ουσιών μετά από αίτημα, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 15(3)(γ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας 
Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

39.  Παράλειψη διασφάλισης ενημέρωσης από τον διαχειριστή το 
συντομότερο δυνατό ύστερα από ένα ατύχημα μεγάλης κλίμακας, της 
αρμόδιας αρχής με τον καταλληλότερο τρόπο, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 16(1)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας 
Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

40.  Παράλειψη διασφάλισης παροχής πληροφοριών από τον διαχειριστή 
το συντομότερο δυνατό ύστερα από ένα ατύχημα μεγάλης κλίμακας, 
στην αρμόδια αρχή, μόλις είναι διαθέσιμες και με τον καταλληλότερο 
τρόπο, σχετικά με: 

i) τις περιστάσεις του ατυχήματος· 

ii) τις ενεχόμενες επικίνδυνες ουσίες· 

500 
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iii) τα διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση των επιδράσεων του 
ατυχήματος στην ανθρώπινη υγεία, στο περιβάλλον και στα 
υλικά περιουσιακά στοιχεία και 

iv) τα ληφθέντα μέτρα έκτακτης ανάγκης, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 16(1)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης 
Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών 
του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

41.  Παράλειψη διασφάλισης πληροφόρησης από τον διαχειριστή, το 
συντομότερο δυνατό ύστερα από ένα ατύχημα μεγάλης κλίμακας, της 
αρμόδιας αρχής με τον καταλληλότερο τρόπο σχετικά με τα 
προβλεπόμενα μέτρα για: 

i) τον μετριασμό των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
επιδράσεων του ατυχήματος και 

ii) την αποφυγή επανάληψης τέτοιου ατυχήματος, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 16(1)(γ) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων 
Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) 
Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

 
 
 

ΧIV. 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων 

Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμοί του 2015 

1.  Παράλειψη του διασφάλισης ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα και 
επαρκή μέτρα για την αποτροπή σοβαρών ατυχημάτων που 
προκαλούνται από υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, κατά παράβαση του Κανονισμού 7(1) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών 
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

2.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, 
λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των 
συνεπειών του στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 7(3) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και 
Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

3.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και 
φυσικού αερίου εκτελούνται βάσει συστηματικής διαχείρισης κινδύνου 
κατά τρόπον ώστε οι εναπομένοντες κίνδυνοι σοβαρών ατυχημάτων 
για τους ανθρώπους, το περιβάλλον και τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις 
να είναι ανεκτοί, κατά παράβαση του Κανονισμού 7(4) των περί 

500 
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Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων 
Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

4.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι εργασίες που σχετίζονται με 
παραγωγικές και μη παραγωγικές εγκαταστάσεις δεν ξεκινούν ή δεν 
συνεχίζονται μέχρις ότου η έκθεση περί μεγάλων κινδύνων γίνει 
αποδεκτή από την αρμόδια αρχή, κατά παράβαση του Κανονισμού 
10(2) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των 
Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών 
του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

5.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι εργασίες γεώτρησης ή οι 
συνδυασμένες εργασίες δεν ξεκινούν ή δεν συνεχίζονται μέχρις ότου 
η έκθεση περί μεγάλων κινδύνων για τις εμπλεκόμενες εγκαταστάσεις 
έχει γίνει αποδεκτή από την αρμόδια αρχή, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 10(3) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού 
Αερίου) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

6.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι συνδυασμένες εργασίες δεν 
επιτρέπεται να αρχίζουν ή να συνεχίζονται εάν δεν έχει υποβληθεί 
στην αρμόδια αρχή κοινοποίηση εργασιών γεώτρησης ή κοινοποίηση 
συνδυασμένων εργασιών ή εάν η αρμόδια αρχή έχει εκφράσει 
αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο κοινοποίησης, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 10(4) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού 
Αερίου) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

7.  Παράλειψη υποβολής στην αρμόδια αρχή της εταιρικής πολιτικής για 
την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων ή επαρκή περιγραφή της, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 12(1)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και 
Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

8.  Παράλειψη υποβολής στην αρμόδια αρχή του συστήματος 
διαχείρισης ασφάλειας και περιβάλλοντος, που ισχύει για την 
εγκατάσταση, ή επαρκούς περιγραφής του, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 12(1)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού 
Αερίου) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

9.  Παράλειψη υποβολής στην αρμόδια αρχή στην περίπτωση 
προγραμματισμένης παραγωγικής εγκατάστασης, κοινοποίησης 
σχεδιασμού, κατά παράβαση του Κανονισμού 12(1)(γ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων 

500 
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Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

10.  Παράλειψη υποβολής στην αρμόδια αρχή περιγραφής της μεθόδου 
ανεξάρτητης επαλήθευσης, κατά παράβαση του Κανονισμού 12(1)(δ) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των 
Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών 
του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

11.  Παράλειψη υποβολής στην αρμόδια αρχή έκθεσης περί μεγάλων 
κινδύνων, κατά παράβαση του Κανονισμού 12(1)(ε) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων 
Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

12.  Παράλειψη υποβολής στην αρμόδια αρχή σε περίπτωση ουσιαστικής 
αλλαγής ή αποξήλωσης εγκατάστασης, τροποποιημένης έκθεσης 
περί μεγάλων κινδύνων, κατά παράβαση του Κανονισμού 12(1)(στ) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των 
Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών 
του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

13.  Παράλειψη υποβολής στην αρμόδια του εσωτερικού σχεδίου 
αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης ή επαρκούς 
περιγραφής του, κατά παράβαση του Κανονισμού 12(1)(ζ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων 
Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

14.  Παράλειψη υποβολής στην αρμόδια σε περίπτωση εργασιών 
γεώτρησης, κοινοποίησης των εν λόγω εργασιών γεώτρησης και 
πληροφοριών σχετικά με τις εν λόγω εργασίες γεώτρησης, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 12(1)(η) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και 
Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

15.  Παράλειψη υποβολής στην αρμόδια στην περίπτωση συνδυασμένων 
εργασιών, κοινοποίησης συνδυασμένων εργασιών, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 12(1)(θ) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και 
Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

16.  Παράλειψη υποβολής στην αρμόδια σε περίπτωση υφιστάμενης 
παραγωγικής εγκατάστασης που πρόκειται να μετακινηθεί σε νέα 
τοποθεσία παραγωγής όπου και θα λειτουργεί, κοινοποίησης 
μετεγκατάστασης, κατά παράβαση του Κανονισμού 12(1)(ι) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων 

500 
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Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

17.  Παράλειψη υποβολής στην αρμόδια αρχή οποιοδήποτε σχετικού 
εγγράφου ζητά η αρχή αυτή, κατά παράβαση του Κανονισμού 
12(1)(ια) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των 
Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών 
του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

18.  Παράλειψη καταβολής του καθορισμένου τέλους κατά την υποβολή 
εγγράφου κατά παράβαση του Κανονισμού 12 των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών 
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

19.  Παράλειψη υποβολής εβδομαδιαίων εκθέσεων για εργασίες 
γεώτρησης στην αρμόδια αρχή κατά παράβαση του Κανονισμού 
17(4) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καθορισμός 
τελών αξιολόγησης εγγράφων σχετικών με την Ασφάλεια των 
Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Διατάγματος 
του 2015όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

20.  Παράλειψη λήψης κατάλληλων μέτρων βάσει της γνωμοδότησης του 
ανεξάρτητου φορέα εκμετάλλευσης κατά παράβαση του Κανονισμού 
19(5) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των 
Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών 
του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

21.  Παράλειψη συμπερίληψης των διαπιστώσεων του ανεξάρτητου 
φορέα καθώς και των δράσεων στην κοινοποίηση εργασιών 
γεώτρησης  κατά παράβαση του Κανονισμού 19(7) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων 
Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

22.  Παράλειψη να διασφαλίζει την εφαρμογή της εταιρική πολιτικής σε 
όλες τις υπεράκτιες εργασίες του πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
μεταξύ άλλων, λαμβάνοντας κατάλληλα και επαρκή μέτρα 
παρακολούθησης ώστε να εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα της 
πολιτικής, κατά παράβαση του Κανονισμού 21(3) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών 
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

23.  Παράλειψη κατάρτισης και διατήρησης πλήρη κατάλογου του 
εξοπλισμού αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης που 
αφορά τις υπεράκτιες εργασίες τους πετρελαίου και φυσικού αερίου 
και υποβολής του καταλόγου αυτού στην αρμόδια αρχή, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 21(7) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και 

500 
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Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

24.  Παράλειψη θέσπισης και αναθεώρησης προτύπων και κατευθύνσεων 
βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με τον έλεγχο των μεγάλων 
κινδύνων, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού και του λειτουργικού 
χρόνου ζωής υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 21(8) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και 
Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται 
ή αντικαθίστανται. 

500 

25.  Παράλειψη  συμμόρφωσης με τα μέτρα που θεσπίζονται στην έκθεση 
περί μεγάλων κινδύνων και στα σχέδια που αναφέρονται στην 
κοινοποίηση εργασιών γεώτρησης και στην κοινοποίηση 
συνδυασμένων εργασιών, κατά παράβαση του Κανονισμού 23(1) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων 
Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

26.  Παράλειψη διασφάλισης της μεταφοράς της αρμόδιας αρχής ή 
οποιωνδήποτε άλλων προσώπων ενεργούν υπό την καθοδήγηση της 
αρμόδιας αρχής προς και από εγκατάσταση ή πλοίο που σχετίζεται 
με εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης 
της μεταφοράς του εξοπλισμού τους, σε εύλογο χρονικό διάστημα, και 
προσφοράς στέγασης, γευμάτων και άλλων μέσων συντήρησης στο 
πλαίσιο επισκέψεων στις εγκαταστάσεις, προκειμένου να 
διευκολύνουν την εποπτεία από την αρμόδια αρχή, 
συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, των ερευνών και της 
επιβολής της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 23(2) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού 
Αερίου) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

27.  Παράλειψη παροχής στην αρμόδια αρχή, των πληροφοριών που 
περιγράφονται στο Παράρτημα VII κατά παράβαση του Κανονισμού 
25 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των 
Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών 
του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

28.  Παράλειψη διασφάλισης ότι τα εσωτερικά σχέδια αντιμετώπισης 
καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης τίθενται χωρίς καθυστέρηση σε 
εφαρμογή για την αντιμετώπιση σοβαρού ατυχήματος ή κατάστασης 
που ενέχει άμεσο κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 30(1)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού 
Αερίου) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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29.  Παράλειψη διασφάλισης ότι τα εσωτερικά σχέδια αντιμετώπισης 
καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης συνάδουν με το εξωτερικό σχέδιο 
αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 30(1)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού 
Αερίου) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

30.  Παράλειψη διασφάλισης ότι διατηρείται ο εξοπλισμός και η 
εμπειρογνωμοσύνη που απαιτούνται για το εσωτερικό σχέδιο 
αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, προκειμένου ο εν 
λόγω εξοπλισμός και εμπειρογνωμοσύνη να είναι διαθέσιμοι ανά 
πάσα στιγμή και να είναι διαθέσιμοι, όποτε είναι αναγκαίο, στις αρχές 
που είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση του εξωτερικού σχεδίου 
αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 30(2) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού 
Αερίου) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

31.  Παράλειψη διασφάλισης ότι ειδοποιούνται αμελλητί οι σχετικές αρχές 
σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος ή κατάστασης όπου υπάρχει 
άμεσος κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 32(1)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού 
Αερίου) Κανονισμών του 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

 
 

ΧV. 
Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμοί του 2002 

1.  Παράλειψη διασφάλισης ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου οι χώροι εργασίας να σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, 
εξοπλίζονται, τίθενται σε χρήση, λειτουργούν και συντηρούνται κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε τα πρόσωπα στην εργασία να μπορούν να 
εκτελέσουν την εργασία που τους ανατίθεται χωρίς κίνδυνο για την 
ασφάλεια ή/και την υγεία των ιδίων ή/και των άλλων προσώπων 
στην εργασία, κατά παράβαση του Κανονισμού 4(1)(α) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

2.  Παράλειψη διασφάλισης ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου η λειτουργία των χώρων εργασίας στους οποίου 
βρίσκονται τα πρόσωπα στην εργασία να γίνεται υπό την επίβλεψη 
υπεύθυνου προσώπου, κατά παράβαση του Κανονισμού 4(1)(β) 
των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών 

500 
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του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

3.  Παράλειψη διασφάλισης ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου οι εργασίες που συνεπάγονται ιδιαίτερους κινδύνους 
να ανατίθενται µόνο σε ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό και να 
εκτελούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν δοθεί, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 4(1)(γ) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

4.  Παράλειψη διασφάλισης ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου όλες οι οδηγίες ασφάλεια; να είναι κατανοητές από όλα 
τα πρόσωπα στην εργασία τα οποία αφορούν, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 4(1)(δ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

5.  Παράλειψη διασφάλισης ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι ή κατάλληλες 
εγκαταστάσεις για παροχή πρώτων βοηθειών, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 4(1)(ε) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

6.  Παράλειψη φροντίδας, σύνταξης, ενημέρωσης και αναθεώρησης 
του εγγράφου ασφάλειας και υγείας, το οποίο να καλύπτει τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Νόµου και στους 
περί Διαχείρισης Θεµάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Κανονισμούς του 2002, κατά παράβαση του Κανονισμού 4(2) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

7.  Παράλειψη φροντίδας, σύνταξης, ενημέρωσης και αναθεώρησης 
του εγγράφου ασφάλειας και υγείας, στο οποίο να καταγράφονται, 
επισημαίνονται και εκτιμιούνται όλοι οι κίνδυνοι στους οποίους 
εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν τα πρόσωπα στην εργασία, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 4(3)(α) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

8.  Παράλειψη φροντίδας, σύνταξης, ενημέρωσης και αναθεώρησης 
του εγγράφου ασφάλειας και υγείας, στο οποίο να καθορίζονται τα 
µέτρα ασφάλειας και υγείας που πρέπει να ληφθούν και αν 
χρειάζεται το υλικό ή ο εξοπλισµός προστασίας που πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί, κατά παράβαση του Κανονισμού 4(3)(β) των περί 

500 
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Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

9.  Παράλειψη φροντίδας, σύνταξης, ενημέρωσης και αναθεώρησης 
του εγγράφου ασφάλειας και υγείας, στο οποίο να αποδεικνύεται ότι 
ο σχεδιασµός, η χρησιμοποίηση και η συντήρηση του χώρου 
εργασίας και των εξοπλισµών είναι ασφαλείς και εξασφαλίζουν την 
ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουµένων ή/και άλλων προσώπων 
που µπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες της 
εξορυκτικής διά γεωτρήσεων βιομηχανίας, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 4(3)(γ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

10.  Παράλειψη διασφάλισης ότι το έγγραφο ασφάλειας και υγείας 
συντάσσεται και ευρίσκεται στην κατοχή του εργοδότη πριν αρχίσει 
η εργασία ή/και να αναθεωρείται κατάλληλα όταν στο χώρο 
εργασίας επέρχονται αλλαγές, επεκτάσεις ή/και σηµαντικές 
μετατροπές, κατά παράβαση του Κανονισμού 4(4) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

11.  Παράλειψη συνεργασίας µε τους άλλους εργοδότες ή τα άλλα 
αυτοεργοδοτούµενα πρόσωπα που παρευρίσκονται στον ίδιο χώρο 
εργασίας για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά µε την ασφάλεια 
και την υγεία και, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων 
του, συντονισμού των δραστηριοτήτων για την προστασία των 
προσώπων στην εργασία και την πρόληψη των επαγγελματικών 
κινδύνων, κατά παράβαση του Κανονισμού 4(5) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

12.  Παράλειψη ανάληψης ευθύνης συντονισµού, όταν εργοδότης έχει 
υπό τον έλεγχό του το χώρο εργασίας, όπου διεξάγονται 
δραστηριότητες από εξορυκτικές διά γεωτρήσεων βιομηχανίες, και 
να συντονίζει την εφαρμογή όλων των μέτρων ασφάλειας και υγείας 
των προσώπων στην εργασία και να διευκρινίζει, στο έγγραφο 
ασφάλειας και υγείας, το σκοπό, τα µέτρα και τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής του συντονισµού αυτού, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 4(6) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

13.  Παράλειψη υποβολής, ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε 
άλλου νόµου, αµέσως έκθεση στον Επιθεωρητή για σοβαρό ή/και 

500 
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θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, καθώς και για κάθε κατάσταση 
σοβαρού κινδύνου, στην οποία να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα 
αίτια, η περιγραφή του ατυχήµατος; και τα µέτρα που λαμβάνονται 
για την αποφυγή παρόµοιων συμβάντων, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 4(7) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

14.  Παράλειψη λήψης των κατάλληλων μέτρων και προφυλάξεων 
ανάλογα µε το είδος του υποστατικού, της επιχείρησης ή της 
εγκατάστασης προκειμένου να αποφεύγεται, να ανιχνεύεται και να 
καταπολεμάται η εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών και 
εκρήξεων, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(α) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

15.  Παράλειψη λήψης των κατάλληλων μέτρων και προφυλάξεων 
ανάλογα µε το είδος του υποστατικού, της επιχείρησης ή της 
εγκατάστασης προκειμένου να εμποδίζεται η δημιουργία εκρηκτικής 
ατμόσφαιρας ή/και ατμόσφαιρας που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των 
προσώπων στην εργασία ή και άλλων προσώπων που µπορεί να 
επηρεαστούν από τις δραστηριότητες των προσώπων στην 
εργασία, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(β) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

16.  Παράλειψη παροχής και συντήρησης κατάλληλων µέσων 
εκκένωσης και διάσωσης έτσι ώστε, σε περίπτωση κινδύνου, τα 
πρόσωπα. στην εργασία να µπορούν να εκκενώσουν τους χώρους 
εργασίας µε άνεση, έγκαιρα και µε απόλυτη ασφάλεια, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 6 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

17.  Παράλειψη λήψης των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να 
παρέχονται και να τίθενται σε λειτουργία τα κατάλληλα συστήµατα 
συναγερμού και άλλα απαραίτητα µέσα επικοινωνίας που να 
επιτρέπουν, όταν χρειαστεί, την άµεση έναρξη των επιχειρήσεων 
αµέσου βοήθειας, εκκένωσης και διάσωσης, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 7 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

18.  Παράλειψη διασφάλισης ότι τα πρόσωπα στην εργασία ή/και οι 
εκπρόσωποι των εργοδοτουµένων ενημερώνονται, με κατανοητές 

500 
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πληροφορίες από τα πρόσωπα στην εργασία που αφορούν, για όλα 
τα µέτρα που πρέπει να λαμβάνονται όσον αφορά την ασφάλεια στο 
χώρο εργασίας και ειδικότερα για τα µέτρα σχετικά µε την εφαρμογή 
των Κανονισµών 4 έως 7 των Κανονισµών, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 8 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

19.  Παράλειψη εξασφάλισης της κατάλληλης επίβλεψης της υγείας των 
εργοδοτουµένων σε συνάρτηση µε τους κινδύνους, όσον αφορά την 
ασφάλεια και την υγεία τους κατά την εργασία, εξασφάλισης ότι οι 
εργοδοτούµενοι δικαιούνται ή υπόκεινται σε ιατρικό έλεγχο της 
υγείας τους σχετικά µε τη θέση εργασίας τους αρχικά µε την 
πρόσληψη τους και πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους τα 
σχετιζόμενα µε τις δραστηριότητες των εξορυκτικών βιομηχανιών, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 9(1)(α) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

20.  Παράλειψη εξασφάλισης της κατάλληλης επίβλεψης της υγείας των 
εργοδοτουµένων σε συνάρτηση µε τους κινδύνους, όσον αφορά την 
ασφάλεια και την υγεία τους κατά την εργασία, εξασφάλισης ότι οι 
εργοδοτούµενοι δικαιούνται ή υπόκεινται σε ιατρικό έλεγχο της 
υγείας τους σχετικά µε τη θέση εργασίας τους κατά την αλλαγή 
θέσης εργασίας και πριν την τοποθέτησή τους στη νέα θέση, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 9(1)(β) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

21.  Παράλειψη εξασφάλισης της κατάλληλης επίβλεψης της υγείας των 
εργοδοτουµένων σε συνάρτηση µε τους κινδύνους, όσον αφορά την 
ασφάλεια και την υγεία τους κατά την εργασία, εξασφάλισης ότι οι 
εργοδοτούµενοι δικαιούνται ή υπόκεινται σε ιατρικό έλεγχο της 
υγείας τους σχετικά µε τη θέση εργασίας τους σε τακτικά διαστήματα 
που δεν µπορούν να υπερβούν τα 2 χρόνια, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 9(1)(γ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

22.  Παράλειψη να ζητείται η γνώµη των εργοδοτουµένων ή/και των 
εκπροσώπων τους και διευκόλυνσης της συμμετοχής τους, 
αναφορικά µε τα θέµατα που σχετίζονται µε την εφαρμογή των 
Κανονισµών, κατά παράβαση του Κανονισμού 10 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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23.  Παράλειψη διασφάλισης ότι οι χώροι εργασίας σχεδιάζονται, 
κατασκευάζονται, εγκαθίστανται, λειτουργούν, επιτηρούνται και 
συντηρούνται έτσι ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν στις 
αναμενόμενες εξωτερικές καταπονήσεις, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 1 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

24.  Παράλειψη διασφάλισης ότι οι χώροι εργασίας είναι οργανωμένοι 
έτσι ώστε να παρέχουν επαρκή προστασία από τους κινδύνους, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, 
Παράγραφος 2.1.1 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

25.  Παράλειψη διασφάλισης ότι οι χώροι εργασίας διατηρούνται 
καθαροί και οι επικίνδυνες, ουσίες ή κατάλοιπα απομακρύνονται ή 
ελέγχονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µη δημιουργούν οποιοδήποτε 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων στην 
εργασία, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα 
Α, Παράγραφος 2.1.1 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

26.  Παράλειψη διασφάλισης ότι οι θέσεις εργασίας σχεδιάζονται και 
κατασκευάζονται µε εργονομικά κριτήρια, λαμβανομένης υπόψη της 
ανάγκης να µπορούν τα πρόσωπα στην εργασία να 
παρακολουθούν τις εργασίες που εκτελούνται στη θέση εργασίας 
τους, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, 
Παράγραφος 2.1.2 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

27.  Παράλειψη διασφάλισης ότι οι ζώνες εντός των οποίων υφίσταται 
ιδιαίτερος κίνδυνος οριοθετούνται και σηµαίνονται µε 
προειδοποιητικές πινακίδες σύµφωνα µε τις διατάξεις των περί 
Ελαχίστων Προδιαγραφών για τη Σήµανση Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία Κανονισµών του 2000, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 2.1.3 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

28.  Παράλειψη διασφάλισης ότι κάθε χώρος εργασίας στον οποίο 
υπάρχει προσωπικό ανά πάσα στιγµή βρίσκεται υπό την ευθύνη 
υπεύθυνου ατόµου που έχει τα προσόντα και τις ικανότητες που 

500 
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απαιτούνται για τα καθήκοντα αυτά, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 2.2 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

29.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, για την προστασία της ασφάλειας και 
της υγείας των προσώπων στην εργασία στη διάρκεια όλων των 
εκτελουμένων εργασιών, ασκείται εποπτεία από άτοµα που έχουν 
τα προσόντα και τις ικανότητες που απαιτούνται για τα καθήκοντα 
αυτά, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, 
Παράγραφος 2.3 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

30.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, σε κάθε χώρο εργασίας στον οποίο 
υπάρχει προσωπικό, υπάρχει επαρκής αριθµός εργοδοτουµένων 
που διαθέτουν τις αναγκαίες ικανότητες, εμπειρία και κατάρτιση για 
να εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 2.4 των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

31.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στα πρόσωπα στην εργασία παρέχεται 
η αναγκαία πληροφόρηση και καθοδήγηση και στους 
εργοδοτούµενους, επιπλέον, κατάρτιση και επανεκπαίδευση, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια τους, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
2.5 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

32.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, για κάθε χώρο εργασίας, υπάρχουν 
γραπτές οδηγίες µε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται για 
την ασφάλεια και υγεία των προσώπων στην εργασία και την 
ασφαλή χρήση του εξοπλισμού, κατά παράβαση του Κανονισμού 
11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 2.6 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

33.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, για κάθε χώρο εργασίας ή για κάθε 
δραστηριότητα πρέπει να εφαρμόζονται ασφαλείς μέθοδοι 
εργασίας, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα 
Α, Παράγραφος 2.7 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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34.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όταν το έγγραφο ασφάλειας και υγείας 
το επιβάλλει, θέσπισης συστήματος άδειας εργασιών για την 
εκτέλεση επικίνδυνων εργασιών ή ακίνδυνων συνήθως εργασιών, οι 
οποίες µπορούν, σε συνδυασµό µε άλλες ενέργειες, να 
προκαλέσουν σοβαρούς Κινδύνους, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 2.8 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

35.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η άδεια εργασίας εκδίδεται από 
υπεύθυνο πριν από την έναρξη των εργασιών η οποία καθορίζει 
τους όρους που πρέπει να πληρούνται και τις προφυλάξεις που 
πρέπει να λαμβάνονται πριν, κατά και µετά τις εργασίες, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
2.8 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

36.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εξετάζονται τακτικά τα µέτρα που 
λαμβάνονται για την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουµένων 
ή/και άλλων προσώπων που µπορεί να επηρεασθούν από τις 
δραστηριότητες κατά την εργασία, ή µε τον τρόπο που διευθύνεται 
η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος διαχείρισης 
της ασφάλειας και της υγείας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
τήρηση των απαιτήσεων των Κανονισµών, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 2.9 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

37.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ο μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός 
εξοπλισµός επιλέγεται, τοποθετείται, τίθεται σε λειτουργία, 
λειτουργεί και συντηρείται έτσι ώστε να λαµβάνεται δεόντως υπόψη 
η ασφάλεια και η υγεία των προσώπων στην εργασία, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
3.1 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

38.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ο μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός 
εξοπλισµός που βρίσκεται µέσα σε περιοχή στην οποία υπάρχει ή 
ενδέχεται να υπάρξει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης από ανάφλεξη 
αερίου, ατµού ή πτητικού υγρού, είναι κατάλληλος για χρήση στην 
περιοχή αυτή, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Α, Παράγραφος 3.1 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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39.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ο μηχανολογικός εξοπλισµός και οι 
εγκαταστάσεις έχουν επαρκή αντοχή, δεν παρουσιάζουν εµφανή 
κατασκευαστικά ελαττώματα και είναι κατάλληλος/κατάλληλες για τη 
χρήση για την οποία προορίζονται, κατά παράβαση του Κανονισμού 
11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 3.2 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

40.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός και οι 
εγκαταστάσεις επαρκούν σε μέγεθος και ισχύ για τη χρήση για την 
οποία Προορίζονται, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 3.2 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

41.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, καταρτίζεται κατάλληλο πρόγραµµα 
που θα προβλέπει τη συστηµατική επιθεώρηση, συντήρηση και, 
όπου χρειάζεται, δοκιµή του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 4.1 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

42.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κάθε συντήρηση, επιθεώρηση και 
δοκιµή οποιουδήποτε τµήµατος της εγκατάστασης ή του 
εξοπλισμού εκτελείται από αρµόδιο και εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 
που έχει τα κατάλληλα προσόντα, κατά παράβαση του Κανονισμού 
11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 4.1 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

43.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, συντάσσονται και αρχειοθετούνται 
δεόντως δελτία επιθεωρήσεων και δοκιµών, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 4.1 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

44.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ο εξοπλισµός ασφάλειας συντηρείται 
ώστε να είναι πάντοτε έτοιµος προς χρήση και σε καλή κατάσταση 
και κατά τις εργασίες λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι εκτελούμενες 
εργασίες, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα 
Α, Παράγραφος 4.2 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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45.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κατά τις γεωτρήσεις προβλέπεται 
κατάλληλος εξοπλισµός ελέγχου των φρεάτων για την πρόληψη των 
κινδύνων έκρηξης και η διάταξη εξοπλισμού γίνεται συναρτήσει των 
χαρακτηριστικών του διανοιγοµένου φρέατος και των συνθηκών 
λειτουργίας, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Α, Παράγραφος 5 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

46.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, λαμβάνονται αποτελεσματικά µέτρα για 
την ανίχνευση της παρουσίας και τη μέτρηση της συγκέντρωσης 
βλαβερών ή/και δυνητικά εκρηκτικών ουσιών στην ατµόσφαιρα, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, 
Παράγραφος 6.1 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

47.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, προβλέπονται συσκευές 
παρακολούθησης για την αυτόµατη και συνεχή καταγραφή των 
συγκεντρώσεων αερίων σε καθορισμένες θέσεις, αυτόµατα 
συστήµατα συναγερµού, συστήµατα για την αυτόµατη διακοπή του 
ρεύµατος στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και συστήµατα 
αυτόµατης διακοπής της λειτουργίας των κινητήρων εσωτερικής 
καύσης, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, 
Παράγραφος 6.1 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

48.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εφόσον προβλέπονται αυτόµατα 
µέτρα, οι μετρούμενες τιµές καταγράφονται και φυλάσσονται, όπως 
προβλέπεται στο έγγραφο ασφάλειας και υγείας, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 6.1 των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

49.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στην περίπτωση συσσώρευσης ή 
κινδύνου συσσώρευσης βλαβερών ουσιών στην ατµόσφαιρα, 
λαμβάνονται τα δέοντα µέτρα για την παγίδευση των ουσιών αυτών 
στην πηγή και την απομάκρυνση τους, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 6.2.1 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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50.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όπου τα πρόσωπα στην εργασία 
ενδέχεται να διατρέξουν κίνδυνο από την παρουσία στην 
ατµόσφαιρα βλαβερών για την υγεία ουσιών, υπάρχουν σε επαρκή 
αριθµό αναπνευστικές συσκευές και κατάλληλος εξοπλισµός 
ανάνηψης, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα 
Α, Παράγραφος 6.2.2 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

51.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στις περιπτώσεις που υπάρχουν 
αναπνευστικές συσκευές και εξοπλισµός ανάνηψης, λαµβάνεται 
μέριµνα ώστε να υπάρχει συνεχώς στον χώρο εργασίας επαρκής 
αριθµός ατόµων που γνωρίζουν τη χρήση του εξοπλισμού αυτού, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, 
Παράγραφος 6.2.2 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

52.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στις περιπτώσεις υπάρχουν 
αναπνευστικές συσκευές και εξοπλισµός ανάνηψης, εξοπλισµός 
αυτός φυλάσσεται και συντηρείται κατάλληλα, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 6.2.2 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002. 

500 

53.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στην περίπτωση που υπάρχουν ή 
ενδέχεται να υπάρξουν στον χώρο εργασίας υδρόθειο ή άλλα τοξικά 
αέρια, τίθεται στη διάθεση του Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή 
σχέδιο προστασίας το οποίο να προσδιορίζει τον υπάρχοντα 
εξοπλισµό και τα ληφθέντα προληπτικά µμέτρα, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 6.2.3 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

54.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα 
για να αποτρέπεται η εµφάνιση και δημιουργία εκρηκτικής 
ατμόσφαιρας, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Α, Παράγραφος 6.3.1 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

55.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εντός περιοχών όπου υπάρχει 
κίνδυνος έκρηξης λαμβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα προκειμένου 
να αποτρέπεται η ανάφλεξη της εκρηκτικής ατμόσφαιρας, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
6.3.2 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 

500 
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στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

56.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, καταρτίζεται σχέδιο πρόληψης των 
εκρήξεων όπου καθορίζονται ο απαιτούμενος εξοπλισµός και τα 
απαιτούμενα µέτρα, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 6.3.3 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

57.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, σε χώρους εργασίας όπου 
χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται ή παράγονται ή αναδίδονται 
εύφλεκτες ή οξειδωτικές ουσίες ή παράγεται ή αναδίδεται σκόνη µε 
τέτοια χαρακτηριστικά και σε τέτοια συγκέντρωση που πιθανόν να 
προκαλεί έκρηξη ή ανάφλεξη, όλο το κτίριο, τα σκαλιά, οι σκάλες, τα 
περάσµατα, τα δάπεδα και οι διάδρομοι είναι πυράντοχης 
κατασκευής, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Α, Παράγραφος 6.3.4 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

58.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όλα τα αποθέµατα εύφλεκτων, πολύ 
εύφλεκτων ή εύφλεκτων ουσιών φυλάσσονται είτε µέσα σε 
πυράντοχες αποθήκες είτε σε ασφαλή µέρη εκτός οποιουδήποτε 
κτιρίου, υποστατικού ή εγκατάστασης στο οποίο υπάρχουν 
πρόσωπα, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα 
Α, Παράγραφος 6.3.5 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

59.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι οδοί και οι έξοδοι κινδύνου 
παραµένουν ελεύθερες και οδηγούν από το συντομότερο δρόµο στο 
ύπαιθρο ή σε ασφαλή χώρο, σε ασφαλές σηµείο συγκέντρωσης ή 
ασφαλή σταθµό εκκένωσης, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 7.1 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

60.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, σε περίπτωση κινδύνου τα πρόσωπα 
στην εργασία µπορούν να εκκενώσουν όλες τις θέσεις εργασίας 
γρήγορα και όσο το δυνατό πιο ασφαλισμένα, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 7.2 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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61.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ο αριθµός, η κατανοµή και οι 
διαστάσεις των οδών και εξόδων κινδύνου εξαρτώνται από τη 
χρήση, τον εξοπλισµό και τις διαστάσεις των χώρων εργασίας, 
καθώς και από τον μέγιστο αριθµό των προσώπων που µπορεί να 
είναι παρόντα σε αυτούς, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 7.3 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

62.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα καταλύµατα και οι χώροι διαµονής 
διαθέτουν τουλάχιστον δύο ξεχωριστές εξόδους κινδύνου, οι οποίες 
να βρίσκονται όσο το δυνατόν µακρύτερα η µια από την άλλη και 
καταλήγουν σε ασφαλή χώρο, ασφαλές σηµείο συγκέντρωσης ή 
ασφαλή σταθµό εκκένωσης, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 7.3 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

63.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι θύρες κινδύνου ανοίγουν προς τα 
έξω ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε να είναι συρόμενες δεν πρέπει 
να είναι κλειστές µε τρόπο που να µην µπορεί να τις ανοίξει εύκολα 
και αµέσως κάθε πρόσωπο που θα χρειαστεί τυχόν να τις 
χρησιμοποιήσει σε περίπτωση ανάγκης, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 7.4 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

64.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι ειδικές οδοί και έξοδοι κινδύνου 
σηµαίνονται σύµφωνα µε τους περί Ελάχιστων Προδιαγραφών για 
τη Σήµανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 
2000, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, 
Παράγραφος 7.5 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

65.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι θύρες κινδύνου δεν κλειδώνονται, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, 
Παράγραφος 7.6 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

66.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι οδοί και οι έξοδοι κινδύνου καθώς 
και οι διάδρομοι κυκλοφορίας και οι θύρες πρόσβασης σε αυτούς, 
δεν φράσσονται από αντικείμενα, ούτως ώστε να είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθούν απρόσκοπτα ανά πάσα στιγµή, κατά παράβαση 

500 
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του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 7.6 των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

67.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στην περίπτωση που σημειώνεται 
διακοπή του φωτισµού οι οδοί και οι έξοδοι κινδύνου που απαιτούν 
φωτισµό είναι εφοδιασμένες µε σύστηµα εφεδρικού φωτισµού 
ασφαλείας επαρκούς έντασης, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 7.7 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

68.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στους κλειστούς χώρους εργασίας 
υπάρχει επαρκής καθαρός αέρας, λαμβανομένων υπόψη των 
μεθόδων εργασίας και της σωµατικής προσπάθειας την οποίαν 
καταβάλλουν οι εργοδοτούµενοι, κατά παράβαση του Κανονισμού 
11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 8.1 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

69.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η ποιότητα του αέρα διασφαλίζεται µε 
βάση τις αρχές της υγιεινής, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 8.2 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

70.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, σε περίπτωση που η ανανέωση του 
αέρα επιτυγχάνεται µε τεχνητά µέσα ή συστήµατα (εξαερισµός, 
κλιματισμός) αυτά λειτουργούν συνεχώς, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 8.3(α) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

71.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, σε περίπτωση που η ανανέωση του 
αέρα επιτυγχάνεται µε τεχνητά µέσα ή συστήµατα (εξαερισµός, 
κλιματισμός) αυτά ευρίσκονται σε κατάσταση καλής λειτουργίας, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, 
Παράγραφος 8.3(β) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

72.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, σε περίπτωση που η ανανέωση του 
αέρα επιτυγχάνεται µε τεχνητά µέσα ή συστήµατα (εξαερισµός, 
κλιματισμός) αυτά διαθέτουν σύστηµα ελέγχου που να προειδοποιεί 
κατάλληλα και αυτόµατα σε ενδεχόμενη περίπτωση βλάβης, εφόσον 

500 
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αυτό είναι απαραίτητο για την υγεία των προσώπων στην εργασία, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, 
Παράγραφος 8.3(γ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

73.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι εγκαταστάσεις κλιματισμού ή 
μηχανικού εξαερισμού, λειτουργούν κατά τρόπον ώστε να 
αποφεύγεται η έκθεση των προσώπων στην εργασία σε ενοχλητικά  

ρεύµατα αέρα, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Α, Παράγραφος 8.4 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

74.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, αποθέσεις και ρύποι που ενδέχεται να 
επιφέρουν άµεσο κίνδυνο για την υγεία των προσώπων στην 
εργασία, λόγω μολύνσεως του εισπνεόμενου αέρα, 
απομακρύνονται άµεσα, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 8.5 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

75.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, σκόνες, καπνοί, ατµοί και τα αέρια που 
δημιουργούνται στους χώρους εργασίας παρακρατούνται ή 
απάγονται στο σηµείο παραγωγής τους µε τα κατάλληλα προς τούτο 
µέσο, συστήµατα και εγκαταστάσεις που διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση λειτουργίας, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 8.6 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

76.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η θερμοκρασία στους χώρους 
εργασίας κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού κατά το χρόνο εργασίας, 
λαμβανομένων υπόψη των εφαρμοζομένων μεθόδων εργασίας, της 
φύσης της εργασίας καθώς και της σωµατικής προσπάθειας που 
καταβάλλουν οι εργοδοτούµενοι, λαμβανομένων πάντοτε υπόψη και 
των κλιματολογικών συνθηκών και των εποχών του έτους, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
9.1 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

77.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, περιοχές θέσεων εργασίας που 
βρίσκονται υπό την επίδραση ψηλών θερμοκρασιών ψύχονται μέχρι 
µια ανεκτή θερμοκρασία όσο είναι πρακτικά δυνατό, κατά παράβαση 

500 
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του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 9.1 των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

78.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, σε κάθε χώρο εργασίας στον οποίο 
εκτελείται συνεχής εργασία από οποιοδήποτε πρόσωπο η 
Διορθωμένη Ενεργός Θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια 
ασφαλούς εκθέσεως σε θερμότητα όπως αυτά καθορίζονται στον 
Πίνακα 2 των Κανονισµών, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 9.2(α) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

79.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, σε κάθε χώρο εργασίας στον οποίο 
εκτελείται συνεχής εργασία από οποιοδήποτε πρόσωπο 
λαμβάνονται µέτρα, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό, για την 
επίτευξη και διατήρηση της Διορθωμένης Ενεργούς  Θερμοκρασίας 
εντός των Ορίων Ανέσεως όπως αυτά καθορίζονται στον Πίνακα 2 
των Κανονισµών, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Α, Παράγραφος 9.2(β) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

80.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, σε κάθε χώρο εργασίας στον οποίο 
απασχολείται οιονδήποτε πρόσωπο σε οποιοδήποτε χρόνο και 
όπου η Διορθωμένη Ενεργός Θερμοκρασία υπερβαίνει τα Ανώτατα 
Όρια Ασφαλούς Εκθέσεως σε Θερµότητα όπως αυτά καθορίζονται 
στον Πίνακα 2 των Κανονισµών ή όπου σηµαντικό µέρος της 
θερµότητας προέρχεται από ακτινοβολούσες πηγές θερµότητας 
λαμβάνονται µέτρα για την προστασία του προσώπου αυτού είτε µε 
τη χρήση παραπετάματος από πυράντοχο υλικό για την κάλυψη των 
πηγών ακτινοβολίας της θερµότητας, είτε µε τη διατήρηση επαρκούς 
ταχύτητας αέρα πέριξ του προσώπου, είτε µε τη χρήση οιασδήποτε 
άλλης αποτελεσματικής μεθόδου, κατά παράβαση του Κανονισμού 
11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 9.3 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

81.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στους εργοδοτούµενους που 
εισέρχονται σε χώρους εργασίας µε θερμοκρασία χαμηλότερη των -
50 βαθµών Κελσίου χορηγείται ο κατάλληλος προστατευτικός 
ιματισμός, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προστατευτικά µέσα 
των ποδιών, προστατευτικά µέσα των χεριών και προστατευτικά 
µέσα κεφαλής και ο αναγκαίος προστατευτικός εξοπλισµός, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
9.4 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην 

500 
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Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

82.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η θερμοκρασία των χώρων 
ανάπαυσης, των χώρων διαµονής του προσωπικού επιφυλακής, 
των εγκαταστάσεων υγιεινής, των εστιατορίων καθώς και των 
χώρων παροχής πρώτων βοηθειών, ανταποκρίνεται στον ειδικό 
προορισµό των χώρων αυτών, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 9.5 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

83.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα παράθυρα, οι φεγγίτες και τα 
γυάλινα τοιχώματα αποτρέπουν τον υπερβολικό ηλιασµό των 
χώρων εργασίας, λαμβανομένων υπόψη του είδους της εργασίας 
και της φύσης του χώρου εργασίας, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 9.6 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

84.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, γενικά οι επιφάνειες των δαπέδων, των 
τοίχων και των οροφών στους χώρους, µπορούν να υφίστανται 
εύκολα συνήθη ή εις βάθος καθαρισµό προκειμένου να 
επιτυγχάνονται κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 10.1 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

85.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα δάπεδα των χώρων δεν 
παρουσιάζουν ανωμαλίες, τρύπες ή επικίνδυνα κεκλιμένα επίπεδα, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, 
Παράγραφος 10.2.1(α) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

86.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα δάπεδα των χώρων είναι 
αντιολισθητικά, ανθεκτικά, σταθερά και στερεά, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 10.2.1(β) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

87.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα δάπεδα των χώρων έχουν τη 
δυνατότητα συντήρησης, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 10.2.1(γ) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 

500 
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διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

88.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι χώροι εργασίας στους οποίους 
υπάρχουν θέσεις εργασίας, διαθέτουν επαρκή θερμομόνωση 
ανάλογα µε τον τύπο της επιχείρησης και τη σωµατική 
δραστηριότητα των εργοδοτουµένων, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 10.2.1 των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

89.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ανάλογα µε τους επί µέρους κινδύνους 
που παρουσιάζονται από την παραγωγική διαδικασία, τις 
εγκαταστάσεις και τη χρήση τους και την αποθήκευση υλικών, τα 
δάπεδα των χώρων εργασίας διαθέτουν κατάλληλο σύστηµα 
αποχέτευσης (π.χ. κλίση, φρεάτια, κανάλια κλπ.), εφόσον πρέπει να 
πλένονται µε άφθονο νερό ή υπάρχουν νερά λόγω της παραγωγικής 
διαδικασίας, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Α, Παράγραφος 10.2.2(α) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

90.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ανάλογα µε τους επί µέρους κινδύνους 
που παρουσιάζονται από την παραγωγική διαδικασία, τις 
εγκαταστάσεις και τη χρήση τους και την αποθήκευση υλικών, τα 
δάπεδα των χώρων εργασίας έχουν επαρκή αντοχή όπου υπάρχει 
κίνδυνος από καυστικές ή διαβρωτικές, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 10.2.2(β) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

91.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ανάλογα µε τους επί µέρους κινδύνους 
που παρουσιάζονται από την παραγωγική διαδικασία, τις 
εγκαταστάσεις και τη χρήση τους και την αποθήκευση υλικών, τα 
δάπεδα των χώρων εργασίας είναι αδιαπότιστα όπου το απαιτούν 
λόγοι υγιεινής, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Α, Παράγραφος 10.2.2(γ) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

92.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ανάλογα µε τους επί µέρους κινδύνους 
που παρουσιάζονται από την παραγωγική διαδικασία, τις 
εγκαταστάσεις και τη χρήση τους και την αποθήκευση υλικών, τα 
δάπεδα των χώρων εργασίας είναι πυράντοχα όπου υπάρχει 
κίνδυνος λόγω δημιουργίας σπινθήρων ή χρήσης φλόγας, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 

500 
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10.2.2(δ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

93.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ανάλογα µε τους επί µέρους κινδύνους 
που παρουσιάζονται από την παραγωγική διαδικασία, τις 
εγκαταστάσεις και τη χρήση τους και την αποθήκευση υλικών, τα 
δάπεδα των χώρων εργασίας είναι κατασκευασμένα από υλικά που 
δεν επιτρέπουν τη δημιουργία σπινθήρων (αντιστατικά) στους 
χώρους αποθήκευσης εκρηκτικών υλών ή σε αυτούς που είναι 
δυνατόν να δημιουργηθεί εκρηκτική ατµόσφαιρα λόγω 
συγκέντρωσης σκόνης, ατµών, αερίων κλπ, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 10.2.2(ε) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

94.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ανάλογα µε τους επί µέρους κινδύνους 
που παρουσιάζονται από την παραγωγική διαδικασία, τις 
εγκαταστάσεις και τη χρήση τους και την αποθήκευση υλικών, τα 
δάπεδα των χώρων εργασίας είναι ηλεκτροµονωτικά σε 
µεµονωµένες θέσεις µε αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
10.2.2(στ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

95.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, το µέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στα 
δάπεδα των χώρων εργασίας κάτω από τους οποίους υπάρχουν 
άλλοι χώροι και όπου πρέπει να τοποθετούνται εμπορεύματα ή 
άλλα βάρη αναγράφεται ευκρινώς σε πινακίδες στις εισόδους και σε 
άλλα εµφανή και προσιτά σηµεία των υπόψη χώρων, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
10.2.3 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

96.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα δάπεδα των σταθερών θέσεων 
εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη το είδος της επιχείρησης και της 
σωµατικής ενασχόλησης των εργοδοτουµένων, στην εργασία, 
έχουν επαρκή θερμομόνωση και διατηρούνται κατά το δυνατόν 
στεγνά, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, 
Παράγραφος 10.2.4 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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97.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα καλύµµατα των ανοιγμάτων των 
δαπέδων (κανάλια, φρεάτια, λάκκοι κλπ.) είναι επαρκούς αντοχής 
και δεν παρουσιάζουν κινδύνους ολισθήματος ή πρόσκρουσης, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, 
Παράγραφος 10.2.5 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

98.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όταν τα καλύµµατα ανοιγμάτων των 
δαπέδων αφαιρούνται προσωρινά για την εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης ή επισκευής τα πρόσωπα στην εργασία 
προστατεύονται από τον κίνδυνο πτώσης, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 10.2.6 των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

99.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα δάπεδα των χώρων εργασίας 
διατηρούνται καθαρά και ελεύθερα εµποδίων, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 10.2.7 των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

100.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ζηµιές, ανωμαλίες, παραμορφώσεις, 
ρυπάνσεις, ακάλυπτα ανοίγματα στα δάπεδα των χώρων εργασίας 
αποκαθίστανται χωρίς καθυστέρηση, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 10.2.7 των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

101.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κάθε εσωτερική ή εξωτερική σκάλα 
κτιρίου, υποστατικού ή εγκατάστασης διαθέτει ένα τουλάχιστο 
χειρολισθήρα ο οποίος συντηρείται κατάλληλα, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 10.2.8 των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

102.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οποιαδήποτε ανοικτή πλευρά σκάλας 
περιφράσσεται µε την τοποθέτηση και συντήρηση στερεού και 
κατάλληλου κιγκλιδώματος επαρκούς ύψους ή µε άλλα 
αποτελεσματικά μέτρα, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 10.2.9 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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103.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα διαφανή ή διαφώτιστα τοιχώματα, 
και ιδιαίτερα τα εντελώς υαλωτά τοιχώματα, εφόσον βρίσκονται 
µέσα σε χώρους ή κοντά σε θέσεις εργασίας και διαδρόμους 
κυκλοφορίας, επισημαίνονται ευκρινώς και είναι κατασκευασμένα 
από υλικά ασφάλειας ή χωρίζονται από τις εν λόγω θέσεις εργασίας 
και τους διαδρόμους κυκλοφορίας ούτως ώστε τα πρόσωπα στην 
εργασία να µην έρχονται σε επαφή µε τα τοιχώματα αυτά, ούτε να 
τραυματίζονται από τυχόν θραύσµατα τους, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 10.3.1 των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

104.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η επιφάνεια των τοίχων και των 
διαχωριστικών στοιχείων των χώρων εργασίας µπορεί να 
συντηρείται µε ευχέρεια και ασφάλεια, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 10.3.2 των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

105.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι τοίχοι είναι λείοι και αδιαπότιστοι 
µέχρι ύψους τουλάχιστον 1.50 μέτρο από το δάπεδο, όπου το 
απαιτούν λόγοι υγιεινής (π.χ. αποχωρητήρια, λουτρά) ή όπου λόγω 
της χρήσης τους πρέπει να πλένονται, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 10.3.3 των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

106.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, σε χώρους µε άµεσο κίνδυνο φωτιάς 
λόγω δημιουργίας σπινθήρων ή χρήσης φλόγας οι τοίχοι και τα 
διαχωριστικά στοιχεία είναι πυράντοχα, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 10.3.4 των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

107.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι οροφές των χώρων εργασίας ο 
µπορούν να συντηρούνται µε ευχέρεια και ασφάλεια, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
10.4.1 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

108.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι στέγες και οι οροφές εξασφαλίζουν 
στεγανότητα και επαρκή αντοχή σε στατικά και δυναµικά φορτία 
(χιόνι, ανεµοπίεση, μηχανήματα, ανηρτημένα φορτία, κλπ.), κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 

500 
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10.4.2 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

109.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η ανάρτηση φορτίων από στοιχεία της 
στέγης των ορόφων επιτρέπεται µόνον εφόσον τα στοιχεία αυτά 
είναι υπολογισμένα στα προβλεπόμενα φορτία, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 10.4.3 των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

110.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, σε περίπτωση ανάρτησης φορτίων 
από ξύλινα στοιχεία αυτά ελέγχονται συχνά ως προς την επάρκεια 
της αντοχής τους και αντικαθίστανται αν τυχόν η αντοχή τους έχει 
µειωθεί, άλλως απαγορεύεται η ανάρτηση, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 10.4.3 των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

111.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η πρόσβαση σε στέγες 
κατασκευασμένες από υλικά ανεπαρκούς αντοχής καθώς και σε 
στέγες που δεν έχουν σχεδιασθεί και κατασκευαστεί για να είναι 
βατές (π.χ. κεκλιμένες στέγες κλπ.) επιτρέπεται µόνον όταν 
υφίστανται εγκαταστάσεις ή παρέχεται εξοπλισµός που επιτρέπει 
την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 10.4.4 των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

112.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, υαλόφρακτα τµήµατα σε οροφές ή σε 
στέγες φέρουν μέτρα για την προστασία των προσώπων στην 
εργασία κάτωθεν αυτών από τυχόν θραύση τους, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 10.4.5 των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

113.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εφόσον υφίστανται ιδιαίτερα 
προβλήματα από την ηλιακή θερμότητα ή το ψύχος που ευνοούνται 
από την κατασκευή και τα υλικά επικάλυψης της στέγης, οι στέγες 
θερµοµονώνονται, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 10.4.6 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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114.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα υαλόφρακτα τµήµατα των στεγών 
είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να προστατεύουν από την άµεση 
ηλιακή ακτινοβολία, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 10.4.7 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

115.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι χώροι εργασίας έχουν παντού 
επαρκή φωτισµό ώστε να προστατεύεται η ασφάλεια και η υγεία των 
προσώπων στην εργασία που ευρίσκονται σ' αυτούς, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
11.1 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

116.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι χώροι εργασίας, διαλλείματος και 
πρώτων βοηθειών, στο μέτρο του δυνατού, διαθέτουν αρκετό 
φυσικό φωτισµό και εφοδιασμένοι, λαμβανομένων υπόψη των 
κλιματολογικών συνθηκών, µε εγκατάσταση που να επιτρέπει 
επαρκή τεχνητό φωτισµό ώστε να προστατεύεται η ασφάλεια και η 
υγεία των εργοδοτουµένων, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 11.2 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

117.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι εγκαταστάσεις φωτισµού των χώρων 
εργασίας και των διαδρόµων επικοινωνίας ή κυκλοφορίας είναι 
τοποθετημένες και κατασκευασμένες κατά τρόπον ώστε ο φωτισµός 
να µην ενέχει κίνδυνο ατυχήµατος για τα πρόσωπα στην εργασία , 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, 
Παράγραφος 11.3 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

118.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, αν από το είδος της δραστηριότητας 
των προσώπων στην εργασία ή και τα άλλα χαρακτηριστικά της 
επιχείρησης, οι χώροι εργασίας µέσα στους οποίους τα πρόσωπα 
στην εργασία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε κινδύνους σε περίπτωση 
βλάβης του τεχνητού φωτισµού, οι χώροι εργασίας είναι 
εφοδιασμένοι µε εφεδρικό φωτισµό ικανοποιητικής έντασης που 
πρέπει να είναι τουλάχιστον το 1/100 της έντασης του τεχνητού 
φωτισµού και οπωσδήποτε όχι μικρότερη από το 1 LUX, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
11.4 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 

500 
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Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

119.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι εγκαταστάσεις φωτισµού έχουν 
σχεδιασθεί έτσι ώστε να φωτίζονται συνεχώς οι αίθουσες ελέγχου 
της επιχείρησης, οι έξοδοι κινδύνου, οι χώροι επιβίβασης και οι 
επικίνδυνες περιοχές, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 11.5 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

120.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κάθε χώρος εργασίας φωτίζεται µε την 
ελάχιστη ένταση φωτισµού σε Lux όπως αυτή καθορίζεται στον 
Πίνακα 3, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα 
Α, Παράγραφος 11.7 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

121.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ο τεχνητός φωτισµός είναι ανάλογος µε 
το είδος και τη φύση της εργασίας, κατά παράβαση του Κανονισμού 
11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 11.8(α) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

122.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ο τεχνητός φωτισµός ελαχιστοποιεί τη 
θάµβωση, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα 
Α, Παράγραφος 11.8(β) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

123.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ο τεχνητός φωτισµός δεν δημιουργεί 
υπερβολικές αντιθέσεις και εναλλαγές, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 11.8(γ) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

124.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ο τεχνητός φωτισµός διαχέεται, 
κατευθύνεται και κατανέµεται σωστά, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 11.8(δ) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

125.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι ανάγκες σε φωτισµό γενικό ή τοπικό 
ή συνδυασμένο γενικό και τοπικό, καθώς και η ένταση του φωτισµού 
εξαρτώνται από το είδος και τη φύση της εργασίας και την οπτική 

500 
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προσπάθεια που απαιτεί, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 11.9 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

126.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα παράθυρα, οι φεγγίτες και τα 
συστήµατα φωτισµού, ή αερισµού που φέρουν μηχανισμούς 
ανοίγματος, ρύθμισης και στερέωσης, κατασκευάζονται κατά τρόπο 
που η λειτουργία τους να είναι απόλυτα ασφαλής, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 12.1 των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

127.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα παράθυρα, οι φεγγίτες και τα 
συστήματα αερισµού ή φωτισμού είναι τοποθετημένα σε κατάλληλα 
σηµεία ώστε, όταν είναι ανοιχτά, να µην αποτελούν κίνδυνο για τα 
πρόσωπα στην εργασία, να µην παρεμποδίζουν την ελευθερία 
διακίνησης τους και να µην περιορίζουν το ελάχιστο πλάτος των 
διαδρόµων κυκλοφορίας, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 12.2 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

128.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα παράθυρα που δεν ανοίγουν 
επιτρέπονται µόνον εφόσον εξασφαλίζεται αλλιώς επαρκής 
αερισµός, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα 
Α, Παράγραφος 12.3 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

129.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα παράθυρα, οι φεγγίτες και τα 
συστήµατα φωτισµού ή αερισµού µπορούν να καθαρίζονται χωρίς 
κινδύνους, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα 
Α, Παράγραφος 12.4 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

130.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κάθε χώρος εργασίας στον οποίο ο 
αερισµός γίνεται µόνο µε φυσικά μέτρα έχει θύρες ή παράθυρα που 
να ανοίγουν κατ' ευθείαν στο ύπαιθρο, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 12.5 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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131.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι θύρες και τα παράθυρα έχουν 
εμβαδόν όχι μικρότερο από το ένα δέκατο (1/10) του εμβαδού του 
χώρου εργασίας και είναι έτσι κατασκευασμένα που ανοίγουν 
τουλάχιστον κατά το µισό εμβαδόν τους, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 12.5 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

132.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η θέση, ο αριθµός, τα υλικά κατασκευής 
και οι διαστάσεις των θυρών και των πυλών καθορίζονται µε βάση 
τη φύση και τη χρήση των εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
13.1 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

133.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τοποθετείται σήµανση, στο ύψος των 
οφθαλμών, στις θύρες που είναι διαφανείς, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 13.2 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

134.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι θύρες και πύλες που ανοίγουν και 
προς τις δύο κατευθύνσεις είναι διαφανείς ή έχουν διαφανή 
φαντώµατα, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Α, Παράγραφος 13.3 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

135.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εφόσον οι διαφανείς ή διαφώτιστες 
επιφάνειες των θυρών και πυλών δεν είναι κατασκευασμένες από 
υλικά ασφαλείας και υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των 
προσώπων στην εργασία από θραύσµατα, οι παραπάνω 
επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τις κρούσεις, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
13.4 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

136.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι συρόμενες πόρτες διαθέτουν 
σύστηµα ασφαλείας, το οποίο να τις εμποδίζει να βγαίνουν ξαφνικά 
από τις τροχιές τους και να πέφτουν, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 13.5 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

500 
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(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

137.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι θύρες και οι πύλες που ανοίγουν και 
προς τα πάνω είναι εφοδιασμένες µε σύστηµα ασφαλείας το οποίο 
να τις εμποδίζει να πέφτουν ξαφνικά, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 13.6 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

138.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι θύρες που βρίσκονται στις οδούς 
διαφυγής σηµαίνονται κατάλληλα σύµφωνα µε τις διατάξεις των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών για τη Σήµανση Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία Κανονισµών του 2000 και να µπορούν να ανοιχτούν 
κάθε στιγµή από το εσωτερικό χωρίς ειδική βοήθεια, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
13.7 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

139.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όταν στους χώρους εργασίας 
βρίσκονται πρόσωπα, οι θύρες µπορούν να ανοίγουν αµέσως, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
13.7 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

140.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, πολύ κοντά στις πύλες που 
προορίζονται, κυρίως, για την κυκλοφορία οχηµάτων υπάρχουν, 
όταν η διέλευση των πεζών δεν είναι ασφαλής, θύρες κυκλοφορίας 
των πεζών, που σηµαίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών για τη Σήµανση Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία Κανονισµών του 2000, ευκρινώς και είναι διαρκώς 
ελεύθερες, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα 
Α, Παράγραφος 13.8 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

141.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι μηχανοκίνητες θύρες και πύλες 
λειτουργούν χωρίς κίνδυνο ατυχηµάτων για τα πρόσωπα στην 
εργασία, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα 
Α, Παράγραφος 13.9 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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142.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι μηχανοκίνητες θύρες και πύλες είναι 
εφοδιασμένες µε συστήµατα επείγουσας ακινητοποίησης, τα οποία 
εντοπίζονται εύκολα, είναι εύκολα προσιτά και µπορούν επίσης να 
ανοίγουν µε το χέρι, εκτός εάν ανοίγουν αυτόµατα σε περίπτωση 
διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 13.9 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

143.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όταν η πρόσβαση σε οιοδήποτε σηµείο 
παρεμποδίζεται από αλυσίδες ή παρόµοιο σύστηµα, τα µέσα αυτά 
είναι σαφώς ορατά και σηµαίνονται µε απαγορευτικές πινακίδες ή 
κατάλληλη προειδοποίηση σύµφωνα µε τις διατάξεις των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών για τη Σήµανση Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία Κανονισµών του 2000, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 13.10 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

144.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι θύρες και οι πύλες µπορούν να 
ανοίγονται ή να κλείνονται εύκολα και µε ασφάλεια από τα πρόσωπα 
στην εργασία, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Α, Παράγραφος 13.11 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

145.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η πρόσβαση στους χώρους εργασίας 
µπoρεi να γίνεται ακίνδυνα, και η εκκένωση τους να µπορεί να 
γίνεται µε ταχύτητα και πλήρη ασφάλεια σε περίπτωση ανάγκης, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, 
Παράγραφος 14.1 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

146.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι διάδρομοι κυκλοφορίας στους 
οποίους περιλαμβάνονται και τα κλιμακοστάσια, οι µόνιµες σκάλες, 
οι αποβάθρες και οι εξέδρες φόρτωσης ή εκφόρτωσης 
υπολογίζονται, σχεδιάζονται, τοποθετούνται, κατασκευάζονται και 
διατηρούνται έτσι ώστε οι πεζοί, τα μηχανήματα ή τα οχήματα να 
µπορούν να τις χρησιμοποιούν εύκολα, µε πλήρη ασφάλεια και 
σύµφωνα µε τον προορισµό τους, και χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο 
τα πρόσωπα στην εργασία που απασχολούνται κοντά σε αυτούς 
τους διαδρόμους κυκλοφορίας, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 14.2 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 

500 
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διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

147.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ο υπολογισµός των διαστάσεων των 
διαδρόµων κυκλοφορίας προσώπων ή/και εμπορευμάτων γίνεται µε 
βάση τον αναμενόμενο αριθµό χρηστών και το είδος του 
υποστατικού, της εγκατάστασης ή της επιχείρησης, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 14.3 των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

148.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εφόσον χρησιμοποιούνται μεταφορικά 
µέσα στους διαδρόμους κυκλοφορίας, πρέπει να προβλέπεται ικανή 
απόσταση ασφάλειας για τους πεζούς, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 14.3 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

149.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι διάδρομοι κυκλοφορίας που 
προορίζονται για οχήματα βρίσκονται σε ικανή απόσταση από 
θύρες, πύλες, διαβάσεις πεζών, διαδρόμους και κλιμακοστάσια, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, 
Παράγραφος 14.4 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

150.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, για την εξασφάλιση της προστασίας 
των προσώπων στην εργασiα, τοποθετείται, σε εµφανές σηµείο, το 
σχεδιάγραμμα των διαδρόµων κυκλοφορίας και πρόσβασης, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
14.5 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

151.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εφόσον οι χώροι εργασίας 
περιλαμβάνουν επικίνδυνες ζώνες, λόγω της φύσεως της εργασίας 
που ενέχει κινδύνους, μεταξύ άλλων κίνδυνο πτώσης των 
προσώπων στην εργασία ή κίνδυνο από την πτώση αντικειμένων, 
οι χώροι αυτοί είναι εφοδιασμένοι, στο μέτρο του δυνατού, µε 
σύστηµα που να εµποδίζει την είσοδο στις ζώνες αυτές των 
προσώπων στην εργασία που δεν έχουν τη σχετική άδεια ή 
εξουσιοδότηση, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Α, Παράγραφος 15.1 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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152.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για 
την προστασία των προσώπων στην εργασία που έχουν άδεια 
εισόδου ή εξουσιοδότηση στις ζώνες κινδύνου, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 15.2 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

153.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι ζώνες κινδύνου σηµαίνονται 
ευκρινώς σύµφωνα µε τις διατάξεις των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών για τη Σήµανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Κανονισµών του 2000, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 15.3 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

154.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, θέσεις εργασίας, διάδρομοι, εξέδρες, 
πλατύσκαλα, πεζογέφυρες, κεκλιμένα επίπεδα και κάθε άλλο 
δάπεδο όπου έχουν πρόσβαση πρόσωπα στην εργασία που 
βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο του 0.75 μέτρου (m) έχουν σε κάθε 
ελεύθερη πλευρά προστατευτικό έναντι πτώσης προπέτασμα, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
15.4 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

155.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, το προστατευτικό προπέτασμα έχει 
ύψος τουλάχιστον 1.10 μέτρο (m) από το δάπεδο, είναι συμπαγές 
στηθαίο ή κιγκλίδωμα µε χειρολισθήρα (κουπαστή), και έχει θωράκιο 
ύψους τουλάχιστον 0.20 μέτρου (m) και ράβδο μεσοδιαστήματος ή 
άντ' αυτής πλέγµα ή άλλη κατάλληλη κατασκευή που να µην 
επιτρέπει την διαµέσου χειρολισθήρα και θωρακίου πτώση του 
προσώπου στην εργασία, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 15.4 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

156.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, το διάστηµα μεταξύ θωρακίου και 
ράβδου μεσοδιαστήματος και χειρολισθήρα δεν υπερβαίνει τα 0.45 
μέτρα (m), κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα 
Α, Παράγραφος 15.4 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

157.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, προστατευτικό προπέτασμα απαιτείται 
σε ανοίγματα δαπέδων και οριζοντίων γενικά επιφανειών (τάφροι, 

500 
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καταπακτές, κανάλια κλπ.) όταν δεν διαθέτουν κάλυµµα ή άλλο 
σύστηµα που να αποκλείει την πτώση προσώπων στην εργασία 
µέσα σ’ αυτά, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Α, Παράγραφος 15.5(α) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

158.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, προστατευτικό προπέτασμα απαιτείται 
σε δοχεία ή δεξαμενές µε θερµά, καυστικά, διαβρωτικά ή 
δηλητηριώδη υγρά, καθώς και σε δοχεία, κάδους ή δεξαμενές µε 
µηχανισµό ανάµιξης ή ανάδευσης όταν τα χείλη τους βρίσκονται στο 
δάπεδο ή σε ύψος μικρότερο από 1.00 μέτρο (m) από το δάπεδο 
και. δεν αποκλείει την πτώση προσώπων στην εργασία σ' αυτό, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, 
Παράγραφος 15.5(β) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

159.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, προστατευτικό προπέτασμα απαιτείται 
σε ανοίγματα τοίχων και κατακόρυφων γενικά επιφανειών, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
15.5(γ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

160.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, προστατευτικό προπέτασμα απαιτείται 
σε διαβάσεις πάνω από επικίνδυνες ζώνες (μεταφορικές ταινίες, 
κινούμενα μέρη μηχανημάτων, δεξαμενές κλπ), κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 15.5(δ) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

161.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στις περιπτώσεις που ενδέχεται να 
σημειωθεί πτώση αντικειμένων (π.χ. από υπερκείμενες θέσεις 
εργασίας, στοιβαγμένα υλικά κλπ.) λαμβάνονται κατάλληλα 
προστατευτικά μέτρα για την αποτροπή του κινδύνου τραυματισμού 
των προσώπων στην εργασία, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 15.6 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

162.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι χώροι εργασίας έχουν επιφάνεια, 
ύψος και όγκο αέρα που να επιτρέπουν στους εργοδοτούμενους να 
εκτελούν την εργασία τους χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια, την 
υγεία ή την ευεξία τους, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 

500 
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Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 16.1 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

163.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι διαστάσεις της ελεύθερης, μη 
κατειλημμένης από έπιπλα, μηχανήματα ή εξοπλισμό, επιφάνειας 
της θέσης εργασίας υπολογίζονται έτσι ώστε οι εργοδοτούμενοι να 
έχουν αρκετή ελευθερία κίνησης για τις δραστηριότητες τους και να 
μπορούν να εκτελούν την εργασία τους με πλήρη ασφάλεια, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
16.2 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

164.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι διαστάσεις των χώρων εργασίας 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργασιών κανονικής λειτουργίας, 
ρύθμισης, λίπανσης, συντήρησης, επισκευής, εγκατάστασης, 
συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των μηχανημάτων και 
των εγκαταστάσεων, καθώς και στις ανάγκες κυκλοφορίας 
προσώπων και μηχανικών μέσων διακίνησης των υλικών και 
συντήρησης και καθαρισμού των ιδίων χώρων, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 16.3 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

165.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η ελάχιστη επιτρεπόμενη ελεύθερη 
επιφάνεια κίνησης στη θέση εργασίας είναι 1.50 τετραγωνικά μέτρα 
(m2) και το πλάτος της ελεύθερης αυτής επιφάνειας σε κανένα 
σημείο δεν είναι μικρότερο των 0.70 μέτρου (m), κατά παράβαση 
του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 16.4 των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

166.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, παρέχεται κοντά στη θέση εργασίας 
επαρκή επιφάνεια κίνησης, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 16.5 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

167.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στους χώρους εργασίας για κάθε 
διαρκώς παρευρισκόμενο πρόσωπο στην εργασία υπάρχει 
ελάχιστος χώρος 12 κυβικά μέτρα (m3) για ως επί το πλείστον 
καθιστική απασχόληση, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 16.6(α) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 

500 
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διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

168.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στους χώρους εργασίας για κάθε 
διαρκώς παρευρισκόμενο πρόσωπο στην εργασία υπάρχει 
ελάχιστος χώρος 15 κυβικά μέτρα (m3) για ως επί το πλείστον 
ελαφριά σωματική απασχόληση, κατά παράβαση του Κανονισμού 
11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 16.6(β) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

169.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στους χώρους εργασίας για κάθε 
διαρκώς παρευρισκόμενο πρόσωπο στην εργασία υπάρχει 
ελάχιστος χώρος 18 κυβικά (m3) μέτρα για ως επί το πλείστον βαριά 
σωματική απασχόληση, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 16.6(γ) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

170.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, το ελάχιστο ύψος οποιουδήποτε 
στεγασμένου χώρου είναι αυτό που καθορίζεται στον περί 
Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο και σε οποιουσδήποτε 
Κανονισμούς εκδίδονται δυνάμει αυτού, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 16.7 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

171.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, αν το επιβάλλει η ασφάλεια και η υγεία 
των εργοδοτουμένων, ιδίως λόγω του είδους της ασκούμενης 
δραστηριότητας ή διότι το προσωπικό υπερβαίνει τα 10 πρόσωπα, 
οι εργοδοτούμενοι μπορούν να έχουν στη διάθεση τους ένα χώρο 
ανάπαυσης εύκολα προσπελάσιμο, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 17.1 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

172.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι χώροι ανάπαυσης έχουν επαρκείς 
διαστάσεις και είναι εφοδιασμένοι με τραπέζια και καθίσματα με 
ράχη, δοχεία απορριμμάτων, κρεμάστρες, ρούχων, μέσα για 
θέρμανση, ψύξη και συντήρηση τροφίμων και ποτών σε αριθμό ή 
ποσότητα ανάλογα με τον αριθμό των εργοδοτουμένων, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
17.2 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002. 

400 
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173.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στους χώρους ανάπαυσης 
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των μη 
καπνιστών από την ενόχληση που προκαλεί ο καπνός, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
17.3 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

174.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι χώροι ανάπαυσης έχουν κατά το 
δυνατό οπτική επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον και φωτίζονται και 
αερίζονται επαρκώς, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 17.4 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

175.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εφόσον προβλέπονται τακτικές και 
συχνές διακοπές της εργασίας και δεν υπάρχουν χώροι ανάπαυσης, 
τίθενται στη διάθεση του προσωπικού άλλοι χώροι παραμονής, 
εφοδιασμένοι με κατάλληλα και επαρκή σε αριθμό καθίσματα, κατά 
τη διάρκεια της διακοπής της εργασίας όπου το επιβάλλει η 
ασφάλεια ή η υγεία των ερνοδοτουμένων και στους χώρους αυτούς 
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των μη 
καπνιστών από την ενόχληση που προκαλεί ο καπνός, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
17.6 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

176.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, παρέχεται στους εργοδοτούμενους 
που η φύση της εργασίας τους επιβάλλει να βρίσκονται σε 
ορθοστασία δυνατότητα για ολιγόλεπτη ανάπαυση στις θέσεις 
εργασίας με διάθεση κατάλληλων καθισμάτων, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 17.7 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

177.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όπου λόγω της φύσεως της 
εκτελούμενης διεργασίας ή των χρησιμοποιούμενων ουσιών, η 
λήψη γεύματος και γενικά ή κατανάλωση τροφής εντός του χώρου 
εργασίας είναι επικίνδυνη για την υγεία των εργοδοτουμένων, οι 
εργοδοτούμενοι έχουν στη διάθεση τους μια αίθουσα γευμάτων 
χρησιμοποιούμενη αποκλειστικά για γεύματα και τοποθετημένη 
εκτός του χώρου εργασίας, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 17.8 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 

500 
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διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

178.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η αίθουσα γευμάτων έχει εμβαδόν 
δαπέδου τουλάχιστον δεκαοκτώ τετραγωνικών μέτρων ανά είκοσι 
άτομα ή λιγότερα που διακόπτουν την εργασία ταυτόχρονα, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
17.8(α) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

179.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η αίθουσα γευμάτων έχει λείο δάπεδο 
και τοίχους με λείες επιφάνειες, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 17.8(β) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

180.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η αίθουσα γευμάτων εξαερίζεται με 
πέντε τουλάχιστον αλλαγές αέρα ανά ώρα, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 17.8(γ) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

181.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η αίθουσα γευμάτων έχει φωτισμό 
έντασης τουλάχιστον εκατό LUX, κατά παράβαση του Κανονισμού 
11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 17.8(δ) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

182.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η αίθουσα γευμάτων συντηρείται 
τακτικά και να καθαρίζεται μια τουλάχιστον φορά την ημέρα, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
17.8(ε) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

183.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η αίθουσα γευμάτων έχει τραπέζια 
τέτοιου μεγέθους ώστε να παρέχεται εμβαδόν τουλάχιστον ενός 
τετάρτου του τετραγωνικού μέτρου για κάθε πρόσωπο, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
17.8(στ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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184.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η αίθουσα γευμάτων έχει καθίσματα με 
ράχη ή έδρανα με ράχη παρέχοντα χώρο πλάτους τουλάχιστον 
μισού μέτρου για κάθε καθήμενο πρόσωπο, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 17.8(ζ) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

400 

185.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, παρέχεται και διατηρείται σε κατάλληλα 
σημεία, ευκόλως προσιτά σε όλα τα πρόσωπα στην εργασία, 
επαρκής παροχή καθαρού και κατάλληλου για πόση νερού, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
17.9 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

186.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι θέσεις εργασίας, οι διάδρομοι 
κυκλοφορίας και άλλες θέσεις ή εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο, που 
χρησιμοποιούνται ή καταλαμβάνονται από πρόσωπα στην εργασία 
κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, σχεδιάζονται κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων να μπορεί να 
γίνεται κατά ασφαλή τρόπο, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 18.1 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

187.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι χώροι εργασίας που βρίσκονται στο 
ύπαιθρο φωτίζονται ικανοποιητικά με τεχνητό φωτισμό εφόσον το 
φως της ημέρας δεν αρκεί, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 18.2 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

188.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εφόσον τα πρόσωπα στην εργασία 
απασχολούνται σε εξωτερικές θέσεις εργασίας, αυτές οι θέσεις 
εργασίας διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα πρόσωπα στην 
εργασία να προστατεύονται από ατμοσφαιρικές επιρροές και αν 
χρειάζεται από την πτώση αντικειμένων, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 18.3(α) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

189.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εφόσον τα πρόσωπα στην εργασία 
απασχολούνται σε εξωτερικές θέσεις εργασίας, αυτές οι θέσεις 
εργασίας διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα πρόσωπα στην 
εργασία να μην εκτίθενται σε επιβλαβή επίπεδα θορύβου ούτε σε 

500 
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επιβλαβείς εξωτερικές επιδράσεις όπως π.χ. αέρια, ατμούς, σκόνες, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, 
Παράγραφος 18.3(β) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

190.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εφόσον τα πρόσωπα στην εργασία 
απασχολούνται σε εξωτερικές θέσεις εργασίας, αυτές οι θέσεις 
εργασίας διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα πρόσωπα στην 
εργασία:  

να μπορούν να απομακρυνθούν γρήγορα από τη θέση εργασίας 
τους σε περίπτωση κινδύνου ή να μπορούν να λάβουν γρήγορα 
βοήθεια, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα 
Α, Παράγραφος 18.3(γ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

191.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εφόσον τα πρόσωπα στην εργασία 
απασχολούνται σε εξωτερικές θέσεις εργασίας, αυτές οι θέσεις 
εργασίας διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα πρόσωπα στην 
εργασία να μην κινδυνεύουν να γλιστρήσουν ή να πέσουν, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 
18.3(δ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

192.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι έγκυες γυναίκες και οι θηλάζουσες 
μητέρες έχουν τη δυνατότητα να κατακλίνονται προς ανάπαυση σε 
κατάλληλες συνθήκες, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Α, Παράγραφος 19 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

193.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι χώροι εργασίας είναι 
διαρρυθμισμένοι έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη, κατά 
περίπτωση, οι ειδικές ανάγκες των μειονεκτούντων προσώπων 
στην εργασία, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Α, Παράγραφος 20 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

194.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οποτεδήποτε σχεδιάζονται, 
κατασκευάζονται, εξοπλίζονται, τίθενται σε λειτουργία, λειτουργούν 
κανονικά ή συντηρούνται χώροι εργασίας, λαμβάνονται επαρκή 
μέτρα προκειμένου να αποτρέπονται η έναρξη και η εξάπλωση 

500 
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πυρκαγιάς από τις πηγές που έχουν προσδιοριστεί στο έγγραφο 
ασφάλειας και υγείας, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 1.1 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

195.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, λαμβάνονται μέτρα ώστε η έκρηξη 
πυρκαγιάς να αντιμετωπίζεται γρήγορα και αποτελεσματικά, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 
1.1 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

196.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι θέσεις εργασίας είναι εξοπλισμένες 
με κατάλληλο πυροσβεστικό εξοπλισμό και, εάν είναι αναγκαίο, με 
ανιχνευτές πυρκαγιάς και συστήματα συναγερμού, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 1.2 των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

197.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ο μη αυτόματος πυροσβεστικός 
εξοπλισμός είναι εύκολα προσπελάσιμος, απλός στη χρήση του και, 
όπου απαιτείται, προστατεύεται από ζημιά ή καταστροφή, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 
1.3 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

198.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, μέσα στο χώρο εργασίας υπάρχει 
σχέδιο πυροπροστασίας το οποίο να εξηγεί λεπτομερώς τα μέτρα 
που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη, ανίχνευση και 
αντιμετώπιση της έναρξης και της εξάπλωσης πυρκαγιών, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 
1.4 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

199.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ο εξοπλισμός σημαίνεται σύμφωνα με 
τους περί Ελάχιστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2000 και η σήμανση τίθεται 
σε κατάλληλα σημεία και είναι διαρκής, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 1.5 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

200.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όταν το έγγραφο ασφάλειας και υγείας 
το απαιτεί, ορισμένα τμήματα του εξοπλισμού, σε περίπτωση 
ανάγκης, μπορούν να λειτουργήσουν με τηλεχειρισμό από 

500 
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κατάλληλα επιλεγέντα σημεία και ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει 
και τα συστήματα απομόνωσης και απαέρωσης φρεατίων, 
εγκαταστάσεων και αγωγών, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 2 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

201.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εφόσον το έγγραφο ασφάλειας και 
υγείας το απαιτεί, κάθε στελεχωμένος χώρος εργασίας διαθέτει ένα 
οπτικοακουστικό σύστημα ικανό να εκπέμπει σε περίπτωση 
ανάγκης σήμα συναγερμού σε οποιαδήποτε στελεχωμένη θέση 
εργασίας, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα 
Β, Παράγραφος 3.1(α) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

202.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εφόσον το έγγραφο ασφάλειας και 
υγείας το απαιτεί, κάθε στελεχωμένος χώρος εργασίας διαθέτει ένα 
ακουστικό σύστημα ευκρινώς ακουόμενο σ' όλα τα σημεία του 
υποστατικού, της εγκατάστασης ή της επιχείρησης στα οποία 
υπάρχουν συχνά πρόσωπα στην εργασία, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 3.1(β) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

203.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, σε κατάλληλες θέσεις υπάρχουν 
διατάξεις για την ενεργοποίηση του συναγερμού, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 3.2 των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

204.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στην περίπτωση που υπάρχουν 
πρόσωπα στην εργασία σε θέσεις εργασίας που κανονικά δεν είναι 
στελεχωμένες, τίθεται στη διάθεση τους κατάλληλο σύστημα 
επικοινωνίας, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Β, Παράγραφος 3.3 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

205.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όταν το απαιτεί το έγγραφο ασφάλειας 
και υγείας, καθορίζονται σημεία συγκέντρωσης, καταρτίζεται 
ονομαστικός κατάλογος για ενδεχόμενο προσκλητήριο, 
προσδιορίζονται οι αναγκαίες ενέργειες και λαμβάνονται τα 
αναγκαία προς τούτο μέτρα, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 4 των περί Ελάχιστων 

500 
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Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

206.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι εργοδοτούμενοι είναι εκπαιδευμένοι 
στις κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να γίνονται σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Β, Παράγραφος 5.1 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

207.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ο εξοπλισμός διάσωσης ευρίσκεται σε 
εύκολα προσπελάσιμες και κατάλληλα καθορισμένες θέσεις και είναι 
έτοιμος προς χρήση, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 5.2 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

208.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στην περίπτωση που η χρήση των 
οδών διαφυγής είναι δύσκολη και που υπάρχει ή ενδέχεται να 
υπάρξει αέρας ακατάλληλος για αναπνοή, προβλέπεται αυτοτελής 
εξοπλισμός διαφυγής για άμεση χρήση στη θέση εργασίας, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 
5.3 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

209.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στους χώρους εργασίας που συνήθως 
είναι στελεχωμένοι, γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ασκήσεις 
ασφάλειας, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα 
Β, Παράγραφος 6 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

210.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τίθενται στη διάθεση των 
εργοδοτουμένων κατάλληλα αποδυτήρια εφόσον αυτοί πρέπει να 
φορούν ειδικά ρούχα εργασίας και εφόσον δεν είναι δυνατό για 
λόγους υγιεινής ή ευπρέπειας να ζητηθεί από αυτούς να αλλάζουν 
σε άλλο χώρο, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Β, Παράγραφος 7.1.1 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

211.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα αποδυτήρια έχουν εύκολη 
προσπέλαση, επαρκή χώρο και να είναι εφοδιασμένα με καθίσματα, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, 
Παράγραφος 7.1.1 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 

500 
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και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

212.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα αποδυτήρια είναι ικανοποιητικών 
διαστάσεων και διαθέτουν εξοπλισμό (ατομικά ερμάρια τα οποία 
έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον ενός τετάρτου του κυβικού μέτρου) 
ο οποίος επιτρέπει σε κάθε εργοδοτούμενο να κλειδώνει τα 
ενδύματα του κατά τη διάρκεια της εργασίας του, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 7.1.2(α) 
των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

213.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εάν οι συνθήκες το απαιτούν 
(επικίνδυνες ουσίες, υγρασία, ακαθαρσία), υπάρχουν ξεχωριστά 
ερμάρια για τον ιματισμό εργασίας και για την συνήθη περιβολή των 
εργοδοτουμένων, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Β, Παράγραφος 7.1.2(β) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

214.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, προβλέπεται εξοπλισμός με τον οποίο 
οι εργοδοτούμενοι να μπορούν να στεγνώνουν τα ενδύματα 
εργασίας τους, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Β, Παράγραφος 7.1.2(γ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

215.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, υπάρχουν χωριστά αποδυτήρια για 
τους άνδρες και τις γυναίκες, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 7.1.3 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

216.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όταν δεν χρειάζονται αποδυτήρια, κάθε 
εργοδοτούμενος έχει στη διάθεση του χώρο εναπόθεσης των 
ενδυμάτων του, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Β, Παράγραφος 7.1.4 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

217.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, παρέχονται για τους εργοδοτούμενους 
κατάλληλα ντους και σε επαρκή αριθμό εάν αυτό απαιτείται από τη 
φύση της εργασίας ή για λόγους υγιεινής, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 7.2.1(α) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

500 
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(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

218.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κατ' ελάχιστον παρέχεται ένα ντους ανά 
6 εργοδοτούμενους που διακόπτουν την εργασία τους ταυτόχρονα, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, 
Παράγραφος 7.2.1(β) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

219.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, λαμβάνονται μέτρα για ξεχωριστά 
ντους ανδρών και γυναικών, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 7.2.1(γ) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

220.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι διαστάσεις των ντους είναι επαρκείς 
(εμβαδόν τουλάχιστον ενός τετραγωνικού μέτρου m2) ώστε να 
επιτρέπουν σε κάθε εργοδοτούμενο να πλένεται απρόσκοπτα και 
ανεμπόδιστα κάτω από κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 
7.2.2(α) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

221.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα ντους είναι τοποθετημένα σε 
ιδιαίτερο θάλαμο και με την είσοδο του καλυπτόμενη με θύρα ή 
κατάλληλο παραπέτασμα, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 7.2.2(β) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

222.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα ντους έχουν ζεστό και κρύο 
τρεχούμενο νερό, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Β, Παράγραφος 7.2.2(γ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

223.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, υπάρχουν σε επαρκή αριθμό 
κατάλληλοι νιπτήρες, χωριστοί για άνδρες και γυναίκες, με ζεστό και 
κρύο τρεχούμενο νερό, με κατάλληλη αποχέτευση και με 
υδροπαγίδα κοντά στις θέσεις εργασίας, στους χώρους ανάπαυσης 
και στα αποδυτήρια, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 7.2.3 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 

500 
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διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

224.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στην περίπτωση που η αίθουσα των 
ντους ή των νιπτήρων χωρίζεται από τα αποδυτήρια, υπάρχει 
εύκολη επικοινωνία ανάμεσα στους δύο χώρους, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 7.2.4 των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

225.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ο χώρος των διευκολύνσεων 
καθαρισμού εξαερίζεται με 5 τουλάχιστον αλλαγές αέρα ανά ώρα, 
φωτίζεται επαρκώς (τουλάχιστον 100 LUX), συντηρείται κανονικά 
και καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά την ημέρα, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 7.2.5 των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

226.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στο χώρο διευκολύνσεων καθαρισμού 
είναι άμεσα διαθέσιμα σαπούνι ή άλλο απορρυπαντικό υλικό 
καθαρισμού, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Β, Παράγραφος 7.2.6(α) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

400 

227.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στο χώρο διευκολύνσεων καθαρισμού 
είναι άμεσα διαθέσιμα προσόψια και ατομικά χειρόμακτρα μιας 
χρήσης ή συσκευές στέγνωσης των χεριών με θερμό αέρα (μια ανά 
4 ή λιγότερα πρόσωπα διακόπτοντα την εργασία ταυτόχρονα), κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 
7.2.6(β) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

400 

228.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στο χώρο διευκολύνσεων καθαρισμού 
υπάρχουν ειδικά δοχεία για την απόρριψη των μεταχειρισμένων 
χειρόμακτρων, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Β, Παράγραφος 7.2.7 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

400 

229.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κοντά στις θέσεις εργασίας, στους 
χώρους ανάπαυσης, στα αποδυτήρια και στα ντους ή στους 
νιπτήρες υπάρχει, σε ξεχωριστή εγκατάσταση επαρκής αριθμός 
αποχωρητηρίων, ουρητηρίων και νιπτήρων προς χρήση των 
εργοδοτουμένων, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 

500 
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Τμήμα Β, Παράγραφος 7.3.1 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

230.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, λαμβάνονται μέτρα για ξεχωριστά 
αποχωρητήρια για άνδρες και γυναίκες, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 7.3.2 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

231.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι υγειονομικές διευκολύνσεις 
συντηρούνται κανονικά και καθαρίζονται τουλάχιστον μια φορά την 
ημέρα, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, 
Παράγραφος 7.3.3 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

232.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κάθε ουρητήριο είναι εξοπλισμένο με 
σιφώνιο και υδροπαγίδα και μπορεί να είναι τύπου ατομικής λεκάνης 
με αποχέτευση και με πλάγια διαφράγματα ή κατακόρυφου 
εντοιχισμένου τύπου πολλαπλών στοιχείων με κοινή ή χωριστή 
αποχέτευση ή τύπου εντοιχισμένης πλάκας, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 7.3.4(α) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

233.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κάθε ουρητήριο που βρίσκεται εκτός 
του κτιρίου καθίσταται αθέατο με την τοποθέτηση κατάλληλου 
διαφράγματος, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Β, Παράγραφος 7.3.4(β) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

234.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κάθε λεκάνη αποχωρητηρίου 
εγκαθίσταται σε χωριστό θαλαμίσκο αποχωρητηρίου μέσα στο 
χώρο των υγειονομικών διευκολύνσεων, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 7.3.5(α) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

235.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι λεκάνες των αποχωρητηρίων είναι 
υψηλού τύπου (βαθρωτές) ή στις περιπτώσεις που ενδείκνυται 
μπορεί να είναι χαμηλού τύπου, κατά παράβαση του Κανονισμού 
11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 7.3.5(β) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

500 
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(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

236.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι λεκάνες συνδέονται με υδραυλική 
εγκατάσταση που εξασφαλίζει την πλύση του όλου συστήματος με 
πίεση απαγορευμένης της απλής υδραυλικής εγκατάστασης με 
κοινό κρουνό, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Β, Παράγραφος 7.3.5(γ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

237.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι λεκάνες απομονώνονται με χρήση 
σιφωνίων, κατάλληλα αεριζόμενων για την αποφυγή σιφωνισμού 
αερίων, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, 
Παράγραφος 7.3.5(δ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

238.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κάθε θαλαμίσκος αποχωρητηρίου είναι 
καλυμμένος, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Β, Παράγραφος 7.3.6 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

239.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κάθε θαλαμίσκος αποχωρητηρίου έχει 
τοιχώματα ή διαφράγματα ύψους τουλάχιστον 1.80 μέτρα (m) που 
μπορούν να αφήνουν κενό στο κάτω μέρος όχι όμως μεγαλύτερο 
από 0.20 μέτρα (m), κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 7.3.6(α) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

240.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κάθε θαλαμίσκος αποχωρητηρίου έχει 
ιδιαίτερη θύρα ώστε ο χώρος του θαλαμίσκου να μην είναι ορατός 
απέξω και από την εσωτερική πλευρά στη θύρα τοποθετείται 
διάταξη μαντάλωσης (π.χ. σύρτης ή κλειδαριά), κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 7.3.6(β) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

241.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κάθε θαλαμίσκος αποχωρητηρίου έχει 
εμβαδόν δαπέδου τουλάχιστον 1.50 τετραγωνικά μέτρα (m2) με 
πλάτος όχι μικρότερο από 1.10 μέτρα (m), κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 7.3.6(γ) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

500 
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(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

242.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κάθε θαλαμίσκος αποχωρητηρίου έχει 
επαρκή ποσότητα χαρτιού υγείας, κατά παράβαση του Κανονισμού 
11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 7.3.6(δ) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

243.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κάθε χώρος υγειονομικών 
διευκολύνσεων έχει δάπεδα και τοίχους από αδιαπότιστα υλικά με 
επιφάνεια τέτοια ώστε να καθαρίζεται εύκολα, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 7.3.7(α) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

244.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κάθε χώρος υγειονομικών 
διευκολύνσεων έχει αποχέτευση δαπέδου με υδροπαγίδα για 
διευκόλυνση καθαρισμού, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 7.3.7(β) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

245.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κάθε χώρος υγειονομικών 
διευκολύνσεων έχει θύρα εφοδιασμένη με σύστημα αυτόματης 
επαναφοράς (η οποία να κλείνει αυτόματα με ειδικό μηχανισμό), 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, 
Παράγραφος 7.3.7(γ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

246.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κάθε χώρος υγειονομικών 
διευκολύνσεων έχει παράθυρα που να ανοίγουν απευθείας προς το 
ύπαιθρο και επαρκή εξαερισμό τουλάχιστον πέντε εναλλαγών αέρα 
την ώρα, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα 
Β, Παράγραφος 7.3.7(δ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

247.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κάθε χώρος υγειονομικών 
διευκολύνσεων έχει φωτισμό έντασης τουλάχιστον 100 LUX, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 
7.3.7(ε) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 

500 
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Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

248.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όταν ο αριθµός των θαλαμίσκων 
αποχωρητηρίων γυναικών είναι μεγαλύτερος από τους τρεις (3) 
ένας τουλάχιστον από αυτούς έχει νιπτήρα με παροχή ζεστού και 
κρύου νερού, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Β, Παράγραφος 7.3.8(α) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

249.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, υπάρχουν διευκολύνσεις καθαρισμού 
(νιπτήρες) εκτός εάν οι διευκολύνσεις αυτές ευρίσκονται σε δωμάτιο 
άμεσα παρακείμενο του χώρου αυτού, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 7.3.8(β) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

250.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κάθε θαλαμίσκος αποχωρητηρίου 
εφοδιάζεται με καλυπτόμενο δοχείο απορριμμάτων, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 
7.3.8(γ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

400 

251.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, απαγορεύεται η απ' ευθείας 
επικοινωνία των χώρων των υγειονομικών διευκολύνσεων με 
οποιαδήποτε αίθουσα εργασίας, κατά παράβαση του Κανονισμού 
11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 7.3.9 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

252.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ο εξοπλισμός πρώτων βοηθειών είναι 
προσαρμοσμένος στην εκτελούμενη εργασία, να υπάρχουν ένας ή 
περισσότεροι χώροι παροχής πρώτων βοηθειών και μέσα στους 
χώρους αυτούς, είναι τοποθετημένες σε εμφανή θέση οδηγίες που 
να συνοδεύονται κατά το δυνατό με αντίστοιχα σχήματα και εικόνες 
για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 
8.1 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

253.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι χώροι πρώτων βοηθειών είναι 
εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και το υλικό πρώτων 
βοηθειών, διαθέτουν τρεχούμενο νερό και εξυπηρετούνται από ένα 
ή περισσότερα εντεταλμένα πρόσωπα, επιτρέπουν την εύκολη 

500 
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πρόσβαση των τραυματιοφορέων και των φορείων και στους 
χώρους πρώτων βοηθειών τοποθετούνται σήματα σύμφωνα με 
τους περί Ελάχιστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2000, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 8.2 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

254.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, υλικό πρώτων βοηθειών υπάρχει 
παντού όπου αυτό απαιτείται από τις συνθήκες εργασίας το οποίο 
είναι ευπρόσιτο και κατάλληλα σημασμένο, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, Παράγραφος 8.3 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

255.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ένας ικανοποιητικός αριθμός 
εργοδοτουμένων έχει εκπαιδευτεί στη χρήση του υφιστάμενου 
εξοπλισμού πρώτων βοηθειών και την παροχή πρώτων βοηθειών, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Β, 
Παράγραφος 8.4 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

256.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, αν στο χώρο εργασίας εισέρχονται 
οδικά οχήματα έχουν καθοριστεί και οι αναγκαίοι κανόνες 
κυκλοφορίας, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Β, Παράγραφος 9 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

257.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στο έγγραφο ασφάλειας και υγείας 
προσδιορίζονται οι ειδικές πηγές επικίνδυνων καταστάσεων που 
συνδέονται με το χώρο εργασίας, περιλαμβανομένης  

οποιασδήποτε συνεπακόλουθης δραστηριότητας η οποία θα 
μπορούσε να προκαλέσει ατυχήματα με σοβαρές επιπτώσεις στην 
ασφάλεια και την υγεία των προσώπων στην εργασία, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 
1.1(α) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

258.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στο έγγραφο ασφάλειας και υγείας 
εκτιμούνται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις ειδικές επικίνδυνες 
καταστάσεις, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Γ, Παράγραφος 1.1(β) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 

500 
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Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

259.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στο έγγραφο ασφάλειας και υγείας 
αποδεικνύεται ότι έχουν ληφθεί οι κατάλληλες προφυλάξεις για να 
αποφευχθούν ατυχήματα, να περιορισθεί η εξάπλωση των 
ατυχημάτων και να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική και 
ελεγχόμενη εκκένωση του χώρου εργασίας υπό κρίσιμες συνθήκες, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, 
Παράγραφος 1.1(γ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

260.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στο έγγραφο ασφάλειας και υγείας 
αποδεικνύεται ότι το σύστημα διαχείρισης είναι το αρμόζον για την 
τήρηση των απαιτήσεων των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002, τόσο υπό κανονικές 
όσο και υπό κρίσιμες συνθήκες, κατά παράβαση του Κανονισμού 
11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 1.1(δ) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

261.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τηρούνται οι διαδικασίες και οι 
λεπτομέρειες που προβλέπει το έγγραφο ασφάλειας και υγείας κατά 
τον σχεδιασμό και την εφαρμογή όλων  των σχετικών φάσεων που 
καλύπτουν οι Κανονισμοί, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 1.2 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

262.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι διάφοροι εργοδότες οι οποίοι είναι 
υπεύθυνοι για διάφορους χώρους εργασίας συνεργάζονται, εφόσον 
απαιτείται, στην προετοιμασία των εγγράφων ασφάλειας και υγείας 
και στις ενέργειες για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας 
των προσώπων στην εργασία, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 1.3 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

263.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, λαμβάνοντα τα κατάλληλα μέτρα, τα 
οποία ορίζονται στο έγγραφο ασφάλειας και υγείας για την αποφυγή, 
ανίχνευση και αντιμετώπιση των πυρκαγιών και την πρόληψη της 
εξάπλωσης τους και όπου απαιτείται υπάρχουν πυράντοχοι τοίχοι ή 
φραγμοί για να απομονώνονται περιοχές που παρουσιάζουν 
κίνδυνο πυρκαγιάς, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 

500 
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Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 2.1 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

264.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, σε όλους τους χώρους εργασίας 
υπάρχουν κατάλληλα συστήματα προστασίας και ανίχνευσης 
πυρκαγιάς, καθώς και συστήματα πυρόσβεσης και συναγερμού, 
ανάλογα με τους κινδύνους πού προσδιορίζονται στο έγγραφο 
ασφάλειας και υγείας, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 2.2 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

265.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ο μη αυτόματος πυροσβεστικός 
εξοπλισμός είναι εύκολα προσπελάσιμος, απλός στη χρήση και, 
όπου είναι αναγκαίο, προστατεύεται από φθορές ή καταστροφή, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, 
Παράγραφος 2.3 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

266.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στο χώρο εργασίας φυλάσσεται ένα 
σχέδιο πυροπροστασίας, που να αναφέρει λεπτομερώς τα 
κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση της 
εκδήλωσης και της εξάπλωσης πυρκαγιάς, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 2.4 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

267.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα συστήματα  ασφάλειας είναι 
απομονωμένα και προφυλαγμένα από τυχόν ατυχήματα, έτσι ώστε, 
σε περίπτωση ανάγκης, να μπορούν να επιτελέσουν τον προορισμό 
τους και όπου χρειάζεται, τα συστήματα αυτά είναι διπλά, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 
2.5 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

268.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ο εξοπλισμός πυρόσβεσης σημαίνεται 
σύμφωνα με τους περί Ελάχιστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2000, η 
σήμανση είναι διαρκής και τίθεται στα κατάλληλα σημεία, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 
2.6 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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269.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όταν το απαιτεί το έγγραφο ασφάλειας 
και υγείας προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος τηλεχειρισμού 
έκτακτης ανάγκης, που διαθέτει σταθμούς ελέγχου εγκατεστημένους 
στα κατάλληλα σημεία και δυναμένους να χρησιμοποιηθούν σε 
κατάσταση ανάγκης και περιλαμβάνει επίσης, αν απαιτείται, 
σταθμούς ελέγχου σε ασφαλή σημεία συγκέντρωσης και σε 
σταθμούς εκκένωσης, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 3.1 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

270.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ο εξοπλισμός ο οποίος μπορεί να 
εφοδιαστεί με σύστημα τηλεχειρισμού, τουλάχιστον περιλαμβάνει 
συστήματα εξαερισμού και έκτακτης διακοπής της λειτουργίας 
εξοπλισμών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανάφλεξη, 
σύστημα πρόληψης της διαρροής εύφλεκτων υγρών και αερίων, και 
συστήματα πυροπροστασίας και ελέγχου των φρεάτων, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 
3.2 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

271.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όταν το απαιτεί το έγγραφο ασφάλειας 
και υγείας, κάθε στελεχωμένος χώρος εργασιών διαθέτει ένα 
οπτικοακουστικό σύστημα ικανό να εκπέμπει, σε περίπτωση 
ανάγκης, σήμα συναγερμού σε οποιαδήποτε θέση εργασίας 
υπάρχουν πρόσωπα στην εργασία, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 4.1(α) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

272.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όταν το απαιτεί το έγγραφο ασφάλειας 
και υγείας, κάθε στελεχωμένος χώρος εργασιών διαθέτει ένα 
ακουστικό σύστημα ακουόμενο καθαρά σε όλα τα σημεία του 
υποστατικού, της εγκατάστασης ή της επιχείρησης στα οποία 
ευρίσκονται συχνά πρόσωπα στην εργασία, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 4.1(β) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

273.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όταν το απαιτεί το έγγραφο ασφάλειας 
και υγείας, κάθε στελεχωμένος χώρος εργασιών διαθέτει ένα 
σύστημα ικανό να διατηρεί επικοινωνία με την ξηρά και τις 
υπηρεσίες διάσωσης, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 4.1(γ) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 

500 
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διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

274.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα συστήματα συναγερμού μπορούν να 
παραμένουν σε λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, και το 
ακουστικό σύστημα συμπληρούται με συστήματα επικοινωνίας που 
δεν εξαρτώνται από ευπρόσβλητη ηλεκτρική τροφοδοσία, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 
4.2 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

275.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, σε κατάλληλες θέσεις υπάρχουν 
διατάξεις για την ενεργοποίηση του συναγερμού, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 4.3 των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

276.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όταν σε χώρους εργασίας που 
συνήθως δεν είναι στελεχωμένοι υπάρχουν πρόσωπα στην 
εργασία, τίθεται στη διάθεση τους κατάλληλο σύστημα επικοινωνίας, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, 
Παράγραφος 4.4 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

277.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για 
την προστασία των σταθμών εκκένωσης και των ασφαλών σημείων 
συγκέντρωσης από τη θερμότητα, τον καπνό και, στο μέτρο του 
δυνατού, τις συνέπειες μιας έκρηξης, καθώς και για την εξασφάλιση 
ανοιχτών οδών διαφυγής προς ή από τους σταθμούς εκκένωσης και 
τα σημεία συγκέντρωσης, που παρέχουν στα πρόσωπα στην 
εργασία προστασία επαρκούς διάρκειας ώστε, σε περίπτωση 
ανάγκης, να προλάβει να οργανωθεί και να εκτελεσθεί με κάθε 
ασφάλεια η διαδικασία εκκένωσης, διαφυγής και διάσωσης, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 
5.1 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

278.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όταν απαιτείται από το έγγραφο 
ασφάλειας και υγείας ένας από τους προστατευμένους χώρους έχει 
τις κατάλληλες εγκαταστάσεις που θα επιτρέψουν τον τηλεχειρισμό 
των εξοπλισμών και την επικοινωνία με την ξηρά και τις υπηρεσίες 
διάσωσης, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα 
Γ, Παράγραφος 5.2 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 

500 
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Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

279.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα ασφαλή σημεία συγκέντρωσης και 
οι σταθμοί εκκένωσης είναι εύκολα προσπελάσιμοι από τους 
χώρους κατοίκησης και εργασίας, κατά παράβαση του Κανονισμού 
11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 5.3 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

280.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, για κάθε ασφαλές σημείο 
συγκέντρωσης τηρείται και αναρτάται υποχρεωτικά ένας 
ενημερωμένος κατάλογος με τα ονόματα των εργοδοτουμένων που 
έχουν καθοριστεί για το συγκεκριμένο σημείο, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 5.4 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

281.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, συντάσσεται και αναρτάται σε 
κατάλληλα σημεία του χώρου εργασίας κατάλογος των 
εργοδοτουμένων στους οποίους έχουν ανατεθεί ειδικά καθήκοντα 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κατά παράβαση του Κανονισμού 
11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 5.5 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

282.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι εργοδοτούμενοι εκπαιδεύονται όσον 
αφορά τις κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να γίνονται σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 6.1 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

283.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι εργοδοτούμενοι έχουν ασκηθεί 
κατάλληλα στις τεχνικές επιβίωσης, λαμβανομένων υπόψη των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο έγγραφο ασφάλειας και υγείας, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, 
Παράγραφος 6.2 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

284.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, σε κάθε χώρο εργασίας υπάρχουν 
κατάλληλα και επαρκή μέσα ώστε, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, 
να είναι δυνατή η εκκένωση και η κατευθείαν διαφυγή προς τη 
θάλασσα, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα 
Γ, Παράγραφος 6.3 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 

500 
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και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

285.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, για τις περιπτώσεις "ανθρώπου στη 
θάλασσα" και. εκκένωσης του χώρου εργασίας εκπονείται σχέδιο 
διάσωσης, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα 
Γ, Παράγραφος 6.4 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

286.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, για κάθε σωστικό σκάφος (σωσίβια 
λέμβο), σωστική σχεδία, σωστικό σημαντήρα, σωσίβιο και ατομικό 
σωσίβιο γιλέκο που τίθενται στη διάθεση των προσώπων στην 
εργασία είναι προσαρμοσμένα και, ενδεχομένως, εξοπλισμένα έτσι 
ώστε να εξασφαλίζουν την επιβίωση για επαρκές χρονικό διάστημα, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, 
Παράγραφος 6.5(α) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

287.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, για κάθε σωστικό σκάφος (σωσίβια 
λέμβο), σωστική σχεδία, σωστικό σημαντήρα, σωσίβιο και ατομικό 
σωσίβιο γιλέκο που τίθενται στη διάθεση των προσώπων στην 
εργασία επαρκούν για όλα τα πρόσωπα στην εργασία που μπορεί 
να χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουν, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 6.5(β) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

288.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, για κάθε σωστικό σκάφος (σωσίβια 
λέμβο), σωστική σχεδία, σωστικό σημαντήρα, σωσίβιο και ατομικό 
σωσίβιο γιλέκο που τίθενται στη διάθεση των προσώπων στην 
εργασία είναι κατάλληλου τύπου για το χώρο εργασίας, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 
6.5(γ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

289.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, για κάθε σωστικό σκάφος (σωσίβια 
λέμβο), σωστική σχεδία, σωστικό σημαντήρα, σωσίβιο και ατομικό 
σωσίβιο γιλέκο που τίθενται στη διάθεση των προσώπων στην 
εργασία είναι κατασκευασμένα με αξιόπιστα υλικά, δεδομένης της 
ζωτικής τους σημασίας και των περιστάσεων υπό τις οποίες μπορεί 
να χρησιμοποιηθούν ή να είναι έτοιμα για χρήση, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 6.5(δ) των 

500 
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περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

290.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, για κάθε σωστικό σκάφος (σωσίβια 
λέμβο), σωστική σχεδία, σωστικό σημαντήρα, σωσίβιο και ατομικό 
σωσίβιο γιλέκο που τίθενται στη διάθεση των προσώπων στην 
εργασία έχουν χρώμα που να τα καθιστά ευδιάκριτα κατά τη χρήση 
και να διαθέτουν συστήματα χάρις στα οποία θα μπορέσει ο 
χρήστης να προσελκύσει την προσοχή των συνεργείων διάσωσης, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, 
Παράγραφος 6.5(ε) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

291.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα κατάλληλα σωστικά μέσα είναι 
έτοιμα για άμεση χρήση, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 6.6 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002. 

500 

292.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στους χώρους εργασίας που συνήθως 
είναι στελεχωμένοι γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ασκήσεις 
ασφάλειας κατά τις οποίες οι εργοδοτούμενοι που σε περίπτωση 
ανάγκης έχουν οριστεί να αναλάβουν συγκεκριμένη αποστολή 
προϋποθέτουσα τη χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του εξοπλισμού 
διάσωσης, εκπαιδεύονται και υφίστανται εξέταση επάρκειας προς 
εκτέλεση των καθηκόντων τους, λαμβανομένων υπόψη των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο έγγραφο ασφάλειας και υγείας, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, 
Παράγραφος 7(α) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

293.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στους χώρους εργασίας που συνήθως 
είναι στελεχωμένοι γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ασκήσεις 
ασφάλειας κατά τις οποίες όλος ο εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης που 
χρησιμοποιείται στην άσκηση εξετάζεται, καθαρίζεται και, σε 
περίπτωση που είναι αναγκαίο, ξαναγεμίζεται ή αντικαθίσταται, όλος 
δε ο φορητός εξοπλισμός επιστρέφεται στη θέση στην οποία 
φυλάσσεται κανονικά, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 7(β) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

294.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στους χώρους εργασίας που συνήθως 
είναι στελεχωμένοι γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ασκήσεις 

500 
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ασφάλειας κατά τις οποίες ελέγχεται η λειτουργία των σωστικών 
σκαφών, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα 
Γ, Παράγραφος 7(γ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

295.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, διατίθενται κατάλληλα αποδυτήρια 
στους εργοδοτούμενους που είναι υποχρεωμένοι να φορούν ειδικό 
ιματισμό εργασίας και όταν, για λόγους υγείας και ευπρέπειας δεν 
είναι δυνατό να τους ζητηθεί να αλλάζουν ρούχα σε άλλο χώρο, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 
8.1.1 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

296.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα αποδυτήρια είναι εύκολα 
προσπελάσιμα, έχουν επαρκή χωρητικότητα και είναι εφοδιασμένα 
με καθίσματα, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Γ, Παράγραφος 8.1.1 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

297.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα αποδυτήρια είναι αρκετά μεγάλα και 
έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να μπορεί ο κάθε 
εργοδοτούμενος να κλειδώνει τα ρούχα του κατά τη διάρκεια της 
εργασίας του, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Γ, Παράγραφος 8.1.2 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

298.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις (π.χ. 
επικίνδυνες ουσίες, υγρασία, ακαθαρσία), τα ερμάρια του ιματισμού 
εργασίας είναι χωριστά από τα ερμάρια της πολιτικής περιβολής των 
εργοδοτουμένων, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Γ, Παράγραφος 8.1.2 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

299.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, προβλέπεται εξοπλισμός για το 
στέγνωμα των υγρών ενδυμάτων εργασίας, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 8.1.2 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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300.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, λαμβάνονται μέτρα για ξεχωριστά 
αποδυτήρια για άντρες και γυναίκες, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 8.1.3 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

301.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όταν δεν χρειάζονται αποδυτήρια, κάθε 
εργοδοτούμενος έχει στη διάθεση του ένα χώρο όπου θα τακτοποιεί 
τα ενδύματα του, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Γ, Παράγραφος 8.1.4 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

302.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εκτός από τις διευκολύνσεις που 
υπάρχουν σε οποιοδήποτε χώρο των καταλυμάτων παρέχονται, αν 
είναι αναγκαίο, τα κατάλληλα και εφοδιασμένα με ζεστό και κρύο 
νερό ντους και νιπτήρες κοντά στους χώρους εργασίας, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 
8.2 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

303.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εκτός από τις διευκολύνσεις που 
υπάρχουν σε οποιοδήποτε χώρο των καταλυμάτων, παρέχονται, αν 
είναι αναγκαίο, αποχωρητήρια και νιπτήρες, με ζεστό και κρύο νερό, 
κοντά στις θέσεις εργασίας, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 8.3 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

304.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, λαμβάνονται μέτρα για ξεχωριστά 
αποχωρητήρια ανδρών και γυναικών, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 8.3 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

305.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ανάλογα με το μέγεθος του 
υποστατικού, της επιχείρησης ή της εγκατάστασης και το είδος της 
εκτελούμενης εργασίας, υπάρχουν μια ή περισσότερες αίθουσες 
πρώτων βοηθειών, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 9.1 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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306.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στις αίθουσες πρώτων βοηθειών 
υπάρχουν ο κατάλληλος εξοπλισμός, εγκαταστάσεις και φάρμακα, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, 
Παράγραφος 9.2 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

307.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι αίθουσες πρώτων βοηθειών 
εξυπηρετούνται από ικανοποιητικό αριθμό εντεταλμένων 
εργοδοτουμένων οι οποίοι να έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα ώστε να 
μπορούν να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες ή, ενδεχομένως, να 
εφαρμόσουν την αναγκαία αγωγή υπό την καθοδήγηση γιατρού 
(παρόντος ή όχι), κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Γ, Παράγραφος 9.2 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

308.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι αίθουσες πρώτων βοηθειών 
επιτρέπουν την άνετη είσοδο των φορείων και των 
τραυματιοφορέων, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 9.2 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

309.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα δωμάτια πρώτων βοηθειών 
σημαίνονται σύμφωνα με τους περί Ελαχίστων Προδιαγραφών για 
τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 
2000, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, 
Παράγραφος 9.2 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

310.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εξοπλισμός πρώτων βοηθειών 
υπάρχει σε όλους τους χώρους στους οποίους οι συνθήκες 
εργασίας τον επιβάλλουν, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 9.3 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

311.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, ο εξοπλισμός πρώτων βοηθειών είναι 
ευπρόσιτος και φέρει κατάλληλη σήμανση, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 9.3 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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312.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, αν η φύση, η κλίμακα και η διάρκεια 
των εργασιών το απαιτούν, προσφέρεται στους εργοδοτούμενους 
κατάλυμα που να προστατεύεται δεόντως από τις συνέπειες 
έκρηξης, τη διείσδυση καπνού και αερίου και την εκδήλωση και 
εξάπλωση πυρκαγιάς, όπως καθορίζεται στο έγγραφο ασφάλειας 
και υγείας, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα 
Γ, Παράγραφος 10.1(α) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

313.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, αν η φύση, η κλίμακα και η διάρκεια 
των εργασιών το απαιτούν, προσφέρεται στους εργοδοτούμενους 
κατάλυμα που να είναι κατάλληλα εξοπλισμένο με εγκαταστάσεις 
εξαερισμού, θέρμανσης και φωτισμού, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 10.1(β) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

314.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, αν η φύση, η κλίμακα και η διάρκεια 
των εργασιών το απαιτούν, προσφέρεται στους εργοδοτούμενους 
κατάλυμα που να έχει σε κάθε όροφο δύο τουλάχιστον ανεξάρτητες 
εξόδους που οδηγούν σε οδούς διαφυγής, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 10.1(γ) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

315.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, αν η φύση, η κλίμακα και η διάρκεια 
των εργασιών το απαιτούν, προσφέρεται στους εργοδοτούμενους 
κατάλυμα που να προστατεύεται από το θόρυβο, τις οσμές και τους 
καπνούς που προέρχονται από άλλες περιοχές και ενδέχεται να 
είναι επικίνδυνα για την υγεία και από τις κακές καιρικές συνθήκες, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, 
Παράγραφος 10.1(δ) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

316.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, αν η φύση, η κλίμακα και η διάρκεια 
των εργασιών το απαιτούν, προσφέρεται στους εργοδοτούμενους 
κατάλυμα που να χωρίζεται από κάθε θέση εργασίας και να είναι 
εγκατεστημένο μακριά από τις επικίνδυνες περιοχές, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 
10.1(ε) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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317.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα καταλύματα περιέχουν αρκετά 
κρεβάτια ή κουκέτες για τους εργοδοτουµένους που πρέπει να 
κοιµούνται επί τόπου και όλοι οι χώροι ύπνου διαθέτουν 
ικανοποιητικό χώρο ώστε οι χρήστες να µπορούν να τακτοποιούν 
τα ενδύµατα τους, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, 
Τμήμα Γ, Παράγραφος 10.2 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

318.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, παρέχονται χωριστοί κοιτώνες για 
άνδρες και γυναίκες, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 10.2 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

319.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα καταλύµατα περιλαμβάνουν επαρκή 
αριθµό ντους και νιπτήρων µε ζεστό και κρύο τρεχούμενο νερό, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 
10.3(α) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) 
Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

320.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, έχει γίνει πρόβλεψη για ξεχωριστούς 
θαλάµους ντους για άνδρες και γυναίκες, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 10.3(β) των 
περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

321.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα ντους είναι αρκετά μεγάλα ώστε να 
επιτρέπουν σε κάθε εργοδοτούµενο να πλένεται ανενόχλητα κάτω 
από αποδεκτές συνθήκες υγιεινής, κατά παράβαση του Κανονισμού 
11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 10.3(γ) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

322.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα καταλύµατα είναι εξοπλισμένα µε 
επαρκή αριθµό αποχωρητηρίων και νιπτήρων και έχει γίνει 
πρόβλεψη για ξεχωριστά αποχωρητήρια για άνδρες και γυναίκες, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, 
Παράγραφος 10.4 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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323.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα καταλύµατα και ο εξοπλισµός τους 
συντηρούνται έτσι ώστε να πληρούν τους ενδεδειγμένους κανόνες 
υγιεινής, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, 
Παράγραφος 10.5 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

324.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, τα ελικοδρόμια στους χώρους εργασίας 
έχουν ικανοποιητικό μέγεθος και είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να 
παρέχουν άνετη προσέγγιση που να επιτρέπει στο µμεγαλύτερο 
ελικόπτερο που χρησιμοποιεί το ελικοδρόμιο να προσγειώνεται / 
απογειώνεται κάτω από τις δυσμενέστερες συνθήκες που ενδέχεται 
να αντιμετωπιστούν κατά τη χρήση του, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 11.1 των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

325.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, για την περίπτωση που θα χρειαστεί, 
ύστερα από ατύχημα, να γίνει μεταφορά µε ελικόπτερο, υπάρχει 
πάντοτε έτοιµο το σχετικό υλικό, το οποίο και φυλάσσεται εγγύτατα 
του χώρου προσγείωσης, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 11.2 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

326.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, στις εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις ή στα 
υποστατικά όπου υπάρχουν πρόσωπα στην εργασία, είναι 
παρούσα στο ελικοδρόμιο, όταν τούτο ευρίσκεται εν χρήσει, µια 
οµάδα άµεσης επέμβασης, επαρκούς αριθµού και εκπαίδευσης, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 11, Παράρτημα, Τμήμα Γ, 
Παράγραφος 11.3 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων 
Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

327.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων 
τοποθέτησης εγκαταστάσεων ή υποστατικών στη θάλασσα 
λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της υγείας 
και της ασφάλειας των προσώπων στην εργασία των εξορυκτικών 
δια γεωτρήσεων βιομηχανιών, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 12.1 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

328.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι εργασίες προπαρασκευής της 
τοποθέτησης των εγκαταστάσεων ή των υποστατικών στη θάλασσα 

500 
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γίνονται µε τρόπο που να διασφαλίζει την ασφάλεια και τη 
σταθερότητα τους, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 12.2 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

329.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, οι εξοπλισμοί και διαδικασίες που 
χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες τοποθέτησης 
εγκαταστάσεων ή υποστατικών στη θάλασσα μειώνουν στο 
ελάχιστο τους κινδύνους που διατρέχουν τα πρόσωπα στην εργασία 
που εργάζονται σε εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες, 
λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τόσο τις κανονικές όσο και τις 
κρίσιµες συνθήκες, κατά παράβαση του Κανονισμού 11, 
Παράρτημα, Τμήμα Γ, Παράγραφος 12.3 των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές 
διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

 

ΧVΙ. 
Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία 

με Εξοπλισμό με Οθόνη Οπτικής Απεικόνισης Κανονισμοί του 2001 

1.  Παράλειψη ανάλυσης των θέσεων εργασίας µε σκοπό την 
αξιολόγηση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας που παρουσιάζουν 
για τα πρόσωπα στην εργασία, ιδίως όσον αφορά τους ενδεχόµενους 
κινδύνους για την όραση, τα σωµατικά προβλήµατα και την 
πνευµατική καταπόνηση, κατά παράβαση του Κανονισμού 4(1) των 
περί ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας κατά την 
Εργασία με Εξοπλισμό με Οθόνη Οπτικής Απεικόνισης Κανονισμών 
του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

2.  Παράλειψη λήψης των ενδεδειγµένων µέτρων για τη θεραπεία των 
κινδύνων που διαπιστώνονται βάσει της αξιολόγησης των κινδύνων, 
λαµβάνοντας υπόψη τις σωρευτικές ιδιότητες ή/και το συνδυασµό των 
διαπιστούµενων κινδύνων, κατά παράβαση του Κανονισμού 4(2) των 
περί ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας κατά την 
Εργασία με Εξοπλισμό με Οθόνη Οπτικής Απεικόνισης Κανονισμών 
του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

3.  Παράλειψη διασφάλισης ότι λαµβάνονται τα ενδεδειγµένα µέτρα ώστε 
οι θέσεις εργασίας που τίθενται σε λειτουργία για πρώτη φορά 
πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του Πρώτου Πίνακα των 
Κανονισμών, κατά παράβαση του Κανονισμού 6(1) των περί 
ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία με 
Εξοπλισμό με Οθόνη Οπτικής Απεικόνισης Κανονισμών του 2001 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

4.  Παράλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εργοδοτουμένων, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 8 των περί ελαχίστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία με Εξοπλισμό με Οθόνη 

500 
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Οπτικής Απεικόνισης Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

5.  Παράλειψη σχεδιασμού των δραστηριοτήτων των προσώπων στην 
εργασία κατά τρόπο ώστε η καθημερινή εργασία σε οθόνες οπτικής 
απεικόνισης να διακόπτεται περιοδικά με διαλείμματα ή αλλαγές 
δραστηριότητας που θα περιορίζουν το φόρτο εργασίας στην οθόνη 
οπτικής απεικόνισης,  κατά παράβαση του Κανονισμού 9 των περί 
ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία με 
Εξοπλισμό με Οθόνη Οπτικής Απεικόνισης Κανονισμών του 2001 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

6.  Παράλειψη διασφάλισης ότι κάθε εργοδοτούμενος υπόκειται σε 
ιατρικές εξετάσεις της όρασης και του μυοσκελετικού συστήματος 
κατά την πρόσληψη και στη συνέχεια σε κανονικά χρονικά 
διαστήματα ως ήθελε καθορίσει ο εξετάζων ιατρός, καθώς και όταν οι 
εργοδοτούμενοι αισθάνονται ενοχλήσεις που μπορεί να οφείλονται 
στην εργασία σε οθόνη οπτικής απεικόνισης, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11(1) των περί ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Υγείας κατά την Εργασία με Εξοπλισμό με Οθόνη Οπτικής 
Απεικόνισης Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

7.  Παράλειψη παροχής στους εργοδοτουµένους ειδικών γυαλιών 
εφόσον είναι αναγκαίο και εφόσον τα συνήθη γυαλιά δεν είναι 
κατάλληλα ή αποτελεσµατικά για την συγκεκριµένη εργασία, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11(3) των περί ελαχίστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία με Εξοπλισμό με Οθόνη 
Οπτικής Απεικόνισης Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

 
 

ΧVΙΙ. 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τεχνητή Οπτική Ακτινοβολία) 

Κανονισμοί του 2010 

1.  Παράλειψη εκτίμησης, μέτρησης ή/και υπολογισμού των επιπέδων 
οπτικής ακτινοβολίας στα οποία ενδέχεται να εκτεθούν οι 
εργοδοτούμενοι από τεχνητές πηγές οπτικής ακτινοβολίας, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(1) ή/και παράλειψη σχεδιασμού ή 
διενέργειας εκτίμησης, μέτρησης ή/και υπολογισμών, που 
αναφέρονται στους Κανονισμούς 5(1) και (2), από εγκεκριμένες 
υπηρεσίες ή πρόσωπα προστασίας και πρόληψης, ανά κατάλληλα 
χρονικά διαστήματα, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(3) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τεχνητή Οπτική Ακτινοβολία) 
Κανονισμών του 2010 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

2.  Παράλειψη τήρησης των δεδομένων που προκύπτουν από τις 
εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από τη 
μέτρηση ή/και τον υπολογισμό των επιπέδων έκθεσης που 
αναφέρονται στους Κανονισμούς 5(1) και (2), σε αρχείο και σε 
κατάλληλη μορφή, ώστε να είναι δυνατόν να τα συμβουλευθεί 

500 
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οποιοσδήποτε χρειαστεί να το πράξει σε μεταγενέστερο στάδιο, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(4) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Τεχνητή Οπτική Ακτινοβολία) Κανονισμών του 2010 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

3.  Παράλειψη διάθεσης γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την 
εργασία κινδύνων από τεχνητή οπτική ακτινοβολία για την ασφάλεια 
και την υγεία των εργοδοτουμένων και άλλων προσώπων, η οποία να 
αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία του Κανονισμού 5(5), κατά 
παράβαση των Κανονισμών 5(5) και (6) της Κ.Δ.Π. 247/2010 ή/και 
παράλειψη καταγραφής της εκτίμησης των κινδύνων με βάση τον 
Κανονισμό 5(6) σε αρχείο και σε κατάλληλη μορφή, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 5(7) ή/και παράλειψη επικαιροποίησης της εκτίμησης 
των κινδύνων με βάση σημαντικές μεταβολές που μπορεί να 
καθιστούν την εκτίμηση παρωχημένη ή εάν το επιβάλλουν τα 
αποτελέσματα της επίβλεψης της υγείας, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(7) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Τεχνητή Οπτική Ακτινοβολία) Κανονισμών του 2010 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

4.  Παράλειψη διασφάλισης εξάλειψης ή μείωσης στο ελάχιστο των 
κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση σε τεχνητή οπτική 
ακτινοβολία βάσει των γενικών αρχών πρόληψης, της τεχνικής 
προόδου και των διαθέσιμων μέτρων ελέγχου του κινδύνου στην 
πηγή προέλευσης, κατά παράβαση του Κανονισμού 6(1) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τεχνητή Οπτική Ακτινοβολία) 
Κανονισμών του 2010 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 

5.  Παράλειψη κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίου δράσης, το οποίο να 
περιλαμβάνει τεχνικά ή/και οργανωτικά μέτρα πρόληψης της 
υπέρβασης των οριακών τιμών έκθεσης, σε περίπτωση που η 
εκτίμηση των κινδύνων υποδεικνύει οιαδήποτε πιθανότητα 
υπέρβασης των οριακών τιμών έκθεσης για εργοδοτούμενους που 
εκτίθενται σε τεχνητές πηγές οπτικής ακτινοβολίας, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 6(2) όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

6.  Παράλειψη επισήμανσης με κατάλληλη σήμανση των χώρων 
εργασίας στους οποίους οι εργοδοτούμενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε 
επίπεδα οπτικής ακτινοβολίας από τεχνητές πηγές που υπερβαίνουν 
τις οριακές τιμές έκθεσης, κατά παράβαση των περί Ελαχίστων 
Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Κανονισμών του 2000 και του Κανονισμού 6(3) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Τεχνητή Οπτική Ακτινοβολία) Κανονισμών 
του 2010 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 

7.  Παράλειψη λήψης κατάλληλων μέτρων ώστε, σε κάθε περίπτωση, η 
έκθεση των εργοδοτουμένων σε τεχνητή οπτική ακτινοβολία να 
μειώνεται σε επίπεδα χαμηλότερα των οριακών τιμών έκθεσης και 
προσαρμογής των μέτρων προστασίας και πρόληψης, ώστε να 
αποφεύγεται η εκ νέου υπέρβαση των τιμών αυτών, κατά παράβαση 

500 
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του Κανονισμού 6(4) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Τεχνητή Οπτική Ακτινοβολία) Κανονισμών του 2010 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

8.  Παράλειψη προσαρμογής των μέτρων προστασίας και πρόληψης 
στις απαιτήσεις για εργοδοτούμενους που ανήκουν σε ιδιαίτερα 
ευαίσθητες ομάδες κινδύνου, κατά παράβαση των περί Διαχείρισης 
Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002 
και του Κανονισμού 6(5) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Τεχνητή Οπτική Ακτινοβολία) Κανονισμών του 2010 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

9.  Παράλειψη διασφάλισης παροχής κάθε αναγκαίας πληροφόρησης 
και εκπαίδευσης στους εργοδοτούμενους οι οποίοι εκτίθενται σε 
κινδύνους από τεχνητή οπτική ακτινοβολία στην εργασία ή/και στους 
εκπροσώπους τους, σε σχέση με το αποτέλεσμα της εκτίμησης των 
κινδύνων που προβλέπεται στον Κανονισμό 5, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 7 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τεχνητή 
Οπτική Ακτινοβολία) Κανονισμών του 2010 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

10.  Παράλειψη διαβούλευσης ή/και διασφάλισης της συμμετοχής των 
εργοδοτουμένων ή/και των εκπροσώπων τους, σε θέματα που 
καλύπτονται από τους Κανονισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Κανονισμών του 2002 και των περί Επιτροπών Ασφάλειας 
στην Εργασία Κανονισμών του 1997, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 8 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τεχνητή 
Οπτική Ακτινοβολία) Κανονισμών του 2010 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

11.  Παράλειψη εξασφάλισης κατάλληλης επίβλεψης της υγείας των 
εργοδοτουμένων, καθ’ όσον είναι αναγκαία και σε συνάρτηση με τους 
κινδύνους, με στόχο την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση αρνητικών 
επιπτώσεων στην υγεία, καθώς και την πρόληψη μακροπρόθεσμων 
κινδύνων βλάβης της υγείας και κινδύνων πρόκλησης χρόνιων 
παθήσεων από την έκθεση σε οπτική ακτινοβολία, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 9(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Τεχνητή Οπτική Ακτινοβολία) Κανονισμών του 2010 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

12.  Παράλειψη τήρησης και επικαιροποίησης ατομικού ιατρικού φακέλου, 
ο οποίος να περιλαμβάνει περίληψη των αποτελεσμάτων της 
διενεργούμενης επίβλεψης της υγείας, υπό κατάλληλη μορφή, έτσι 
ώστε να είναι δυνατό να τον συμβουλεύεται οποιοσδήποτε χρειαστεί 
να το πράξει αργότερα, χωρίς να θίγεται το ιατρικό απόρρητο, για 
κάθε εργοδοτούμενο ο οποίος υπόκειται σε επίβλεψη της υγείας του, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 9(3) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Τεχνητή Οπτική Ακτινοβολία) Κανονισμών του 2010 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 
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13.  Παράλειψη διασφάλισης παραχώρησης πρόσβασης στον εξετάζοντα 
ιατρό στα αποτελέσματα της εκτίμησης των κινδύνων σύμφωνα με 
τον Κανονισμό 5, όταν ο εξετάζων ιατρός κρίνει ότι αυτά μπορεί να 
είναι σημαντικά για την επίβλεψη της υγείας εργοδοτουμένου, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 9(5) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Τεχνητή Οπτική Ακτινοβολία) Κανονισμών του 2010 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 

14.  Παράλειψη παραχώρησης πρόσβασης σε εργοδοτούμενο στον 
προσωπικό του ιατρικό φάκελο, κατά παράβαση του Κανονισμού 9(6) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τεχνητή Οπτική 
Ακτινοβολία) Κανονισμών του 2010 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

15.  Παράλειψη παροχής κατάλληλης ιατρικής εξέτασης σε 
εργοδοτούμενο, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται έκθεση του 
εργοδοτούμενου πάνω από τις οριακές τιμές ή διαπιστώνεται από την 
επίβλεψη της υγείας του ότι εργοδοτούμενος πάσχει από διαγνώσιμη 
ασθένεια ή έχει υποστεί δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του οι 
οποίες, κατά την εκτίμηση ιατρού ή ειδικού στον τομέα της 
επαγγελματικής υγείας, είναι αποτέλεσμα της έκθεσης σε τεχνητή 
οπτική ακτινοβολία κατά την εργασία, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 9(7) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Τεχνητή Οπτική Ακτινοβολία) Κανονισμών του 2010 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

16.  Παράλειψη παροχής ενημέρωσης από τον εξετάζοντα ιατρό στον 
εργοδοτούμενο σχετικά με το αποτέλεσμα που τον αφορά 
προσωπικά και, ειδικότερα, πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με 
την επίβλεψη της υγείας του που απαιτούνται μετά το πέρας της 
έκθεσης, όταν γίνεται υπέρβαση οριακών τιμών ή διαπιστώνονται 
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία ή/και ασθένειες, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 9(8) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Τεχνητή Οπτική Ακτινοβολία) Κανονισμών του 2010 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

17.  Παράλειψη λήψης μέτρων προστασίας και πρόληψης, όταν 
σημειώνεται υπέρβαση οριακών τιμών ή διαπιστώνονται αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία ή/και ασθένειες, ήτοι επανεξέτασης της 
εκτίμησης των κινδύνων που διενεργείται σε εφαρμογή του 
Κανονισμού 5 και των μέτρων που προβλέπονται για την εξάλειψη ή 
τη μείωση των κινδύνων σε εφαρμογή του Κανονισμού 5, 
λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του εξετάζοντα ιατρού ή/και τις 
παρατηρήσεις του Επιθεωρητή κατά την εφαρμογή κάθε μέτρου που 
κρίνεται αναγκαίο για την εξάλειψη ή τη μείωση των κινδύνων 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 5, λήψης μέριμνας για τη συνεχή 
επίβλεψη της υγείας και λήψης μέτρων για την επανεξέταση της 
κατάστασης της υγείας κάθε άλλου εργοδοτούμενου που έχει υποστεί 
ανάλογη έκθεση, κατά παράβαση του Κανονισμού 9(8) των περί 

500 
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Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τεχνητή Οπτική Ακτινοβολία) 
Κανονισμών του 2010 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

 

ΧVΙΙΙ. 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) 

Κανονισμοί του 2016 

1.  Παράλειψη διασφάλισης περιορισμού της έκθεσης των 
εργοδοτουμένων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία στις ELV με επιπτώσεις 
στην υγεία και στις ELV με αισθητηριακές επιπτώσεις που ορίζονται 
στο Παράρτημα II, για τις μη θερμικές επιπτώσεις, και στο Παράρτημα 
III, για τις θερμικές επιπτώσεις, κατά παράβαση του Κανονισμού 4(2) 
ή/και παράλειψη εξάλειψης ή μείωσης στο ελάχιστο των κινδύνων 
που προκύπτουν από την έκθεση σε  ηλεκτρομαγνητικά πεδία, 
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο και τα διαθέσιμα μέτρα 
ελέγχου του κινδύνου στην πηγή προέλευσης, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 6(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) Κανονισμοί του 2016 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

2.  Παράλειψη εκτίμησης όλων των κινδύνων που προκύπτουν για τους 
εργοδοτούμενους στον χώρο εργασίας τους και, εάν είναι αναγκαίο, 
μέτρησης ή/και υπολογισμού των επιπέδων των ηλεκτρομαγνητικών 
πεδίων στα οποία ενδέχεται να εκτεθούν οι εργοδοτούμενοι, κατά 
παράβαση των Κανονισμών 5(1) και (9) ή/και παράλειψη εντοπισμού 
και εκτίμησης ή μέτρησης και υπολογισμού των επιπέδων των 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στους Κανονισμούς 5(3) και (4), κατά παράβαση 
των Κανονισμών αυτών ή/και παράλειψη δημοσιοποίησης της 
εκτίμησης των κινδύνων, κατόπιν αιτήματος, σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 5(2), κατά παράβαση του 
Κανονισμού αυτού ή/και παράλειψη απόδοσης της δέουσας 
προσοχής κατά τη διεξαγωγή της εκτίμησης των κινδύνων, 
τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου και των περί Διαχείρισης 
Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002, 
στα στοιχεία του Κανονισμού 5(7), κατά παράβαση του Κανονισμού 
αυτού των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) Κανονισμοί του 2016 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

3.  Παράλειψη σχεδιασμού και διενέργειας της εκτίμησης, της μέτρησης 
ή/και του υπολογισμού που αναφέρονται στις παραγράφους (1), (2), 
(3) και (4) του Κανονισμού 5 από εγκεκριμένες υπηρεσίες ή πρόσωπα 
προστασίας και πρόληψης ανά κατάλληλα χρονικά διαστήματα, 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις διατάξεις του Νόμου, των Κανονισμών 
6 και 11 των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Κανονισμών του 2002 και των περί Επιτροπών Ασφάλειας 
στην Εργασία Κανονισμών του 1997, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται, σχετικά με τις αναγκαίες κατάλληλες υπηρεσίες ή 
πρόσωπα προστασίας και πρόληψης των κινδύνων καθώς και με τη 

500 
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διαβούλευση και τη συμμετοχή των εργοδοτουμένων, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(5) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Τεχνητή Οπτική Ακτινοβολία) Κανονισμών του 2010 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

4.  Παράλειψη φύλαξης σε αρχείο και σε κατάλληλη μορφή των 
δεδομένων που προκύπτουν από τις εκτιμήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από τη μέτρηση 
ή/και τον υπολογισμό του επιπέδου έκθεσης που αναφέρονται στις 
παραγράφους (1), (2), (3) και (4) του Κανονισμού 5, ώστε να είναι 
δυνατόν να τα συμβουλευθεί οποιοσδήποτε χρειαστεί να το πράξει σε 
μεταγενέστερο στάδιο, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(6) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) 
Κανονισμοί του 2016 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

5.  Παράλειψη κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίου δράσης, το οποίο να 
περιλαμβάνει τεχνικά και/ή οργανωτικά μέτρα με σκοπό την πρόληψη 
της έκθεσης που υπερβαίνει τις ELV με επιπτώσεις στην υγεία και τις 
ELV με αισθητηριακές επιπτώσεις, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα 
στοιχεία του Κανονισμού 6(2), κατά παράβαση του Κανονισμού αυτού 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ηλεκτρομαγνητικά 
Πεδία) Κανονισμοί του 2016 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

6.  Παράλειψη κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίου δράσης το οποίο 
περιλαμβάνει τεχνικά και/ή οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη των 
κινδύνων για τους εργοδοτούμενους που διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο και των κινδύνων που οφείλονται στις έμμεσες επιπτώσεις 
που αναφέρονται στον Κανονισμό 5, κατά παράβαση του Κανονισμού 
6(3) ή/και παράλειψη προσαρμογής των μέτρων που αναφέρονται 
στον Κανονισμό 5 προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
εργοδοτουμένων οι οποίοι διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο και κατά 
περίπτωση προς τις ατομικές εκτιμήσεις των κινδύνων, ειδικότερα 
όσον αφορά τους εργοδοτούμενους που έχουν δηλώσει χρήση 
ενεργητικών ή παθητικών εμφυτευμένων ιατρικών βοηθημάτων, 
όπως καρδιακού βηματοδότη, σωματικώς φερομένων ιατρικών 
συσκευών, όπως αντλιών ινσουλίνης, ή όσον αφορά έγκυες 
εργοδοτούμενες που έχουν ενημερώσει τον εργοδότη τους σχετικά με 
την κατάστασή τους κατά παράβαση του Κανονισμού 6(4) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) 
Κανονισμοί του 2016 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 

7.  Παράλειψη προσδιορισμού με κατάλληλη σήμανση, σύμφωνα με τα 
Παραρτήματα II και ΙΙΙ και τις διατάξεις των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Κανονισμών του 2000 και 2015, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται, των χώρων εργασίας στους οποίους οι 
εργοδοτούμενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
που υπερβαίνουν τα AL και περιορισμού όταν κρίνεται σκόπιμο της 
πρόσβασης στους εν λόγω χώρους, κατά παράβαση του Κανονισμού 

500 
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6(5) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ηλεκτρομαγνητικά 
Πεδία) Κανονισμοί του 2016 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

8.  Παράλειψη λήψης ειδικών μέτρων προστασίας, σε περίπτωση 
εφαρμογής του στοιχείου (α) της παραγράφου (3) του Κανονισμού 4, 
όπως η κατάρτιση των εργοδοτουμένων σύμφωνα με τον Κανονισμό 
7 και αξιοποίηση τεχνικών μέσων και μέτρων ατομικής προστασίας, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 6(6) και (7) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) Κανονισμοί του 2016 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

9.  Παράλειψη άμεσης λήψης κατάλληλων μέτρων, ώστε να μειώνεται η 
έκθεση σε επίπεδα χαμηλότερα αυτών των ELV, στις περιπτώσεις 
που, παρά τα μέτρα που έλαβε ο εργοδότης, σημειώνεται υπέρβαση 
των ELV με επιπτώσεις στην υγεία και των ELV με αισθητηριακές 
επιπτώσεις, προσδιορισμού και καταγραφής των λόγων υπέρβασης 
των ELV με επιπτώσεις στην υγεία και των ELV με αισθητηριακές 
επιπτώσεις, τροποποίησης των μέτρων προστασίας και πρόληψης 
ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου υπέρβαση των τιμών αυτών και 
τήρησης υπό κατάλληλη ιχνηλάσιμη μορφή ώστε να επιτρέπεται η 
χρήση τους σε κατοπινό στάδιο, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και πρακτική, κατά παράβαση του Κανονισμού 6(8)των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) 
Κανονισμοί του 2016 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

10.  Παράλειψη επικαιροποίησης, όπου απαιτείται, της εκτίμησης των 
κινδύνων και των μέτρων πρόληψης, σε περίπτωση εφαρμογής των 
παραγράφων (3) και (4) του Κανονισμού 4 και σε περίπτωση που ο 
εργοδοτούμενος αναφέρει εμφάνιση των παροδικών συμπτωμάτων 
που αναφέρονται στον Κανονισμό 6(9), κατά παράβαση του 
Κανονισμού αυτού των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) Κανονισμοί του 2016 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

11.  Παράλειψη διασφάλισης παροχής κάθε αναγκαίας πληροφόρησης 
και εκπαίδευσης σε σχέση με το αποτέλεσμα της εκτίμησης των 
κινδύνων που προβλέπεται στον Κανονισμό 5 και ιδίως σχετικά με τα 
στοιχεία που παρατίθενται στον Κανονισμό 7 προς τους 
εργοδοτούμενους οι οποίοι εκτίθενται σε κινδύνους από 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία στην εργασία ή/και στους εκπροσώπους 
τους, κατά παράβαση του Κανονισμού 7 των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) Κανονισμοί του 2016 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

12.  Παράλειψη διαβούλευσης και διασφάλισης της συμμετοχής των 
εργοδοτουμένων ή/και των εκπροσώπων τους, σε θέματα που 
καλύπτονται από τους Κανονισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Κανονισμών του 2002 και των περί Επιτροπών Ασφάλειας 

500 
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στην Εργασία Κανονισμών του 1997, όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται, κατά παράβαση του Κανονισμού 8 των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) 
Κανονισμοί του 2016 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

13.  Παράλειψη διασφάλισης κατάλληλης επίβλεψης της υγείας των 
εργοδοτουμένων, καθ’ όσον είναι αναγκαία και σε συνάρτηση με τους 
κινδύνους που καθορίζονται με βάση τον Κανονισμό 5, με στόχο την 
πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία 
από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τηρουμένων των 
διατάξεων του Νόμου και του Κανονισμού 14 των περί Διαχείρισης 
Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 9(1), (2) και (3) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) Κανονισμοί του 
2016 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

14.  Παράλειψη διασφάλισης τήρησης και επικαιροποίησης ατομικού 
ιατρικού φακέλου, ο οποίος να περιλαμβάνει περίληψη των 
αποτελεσμάτων της διενεργούμενης επίβλεψης της υγείας, υπό 
κατάλληλη μορφή έτσι ώστε να είναι δυνατό να τον συμβουλεύεται 
οποιοσδήποτε χρειαστεί να το πράξει αργότερα, χωρίς να θίγεται το 
ιατρικό απόρρητο, για κάθε εργοδοτούμενο του ο οποίος υπόκειται σε 
επίβλεψη της υγείας, κατά παράβαση του Κανονισμού 9(4) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) 
Κανονισμοί του 2016 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

15.  Παράλειψη παροχής πρόσβασης προς τον εξετάζοντα ιατρό στα 
αποτελέσματα της εκτίμησης των κινδύνων σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 5, όταν ο εξετάζων ιατρός κρίνει ότι αυτά μπορεί να είναι 
σημαντικά για την επίβλεψη της υγείας και παράλειψη παροχής 
πρόσβασης σε κάθε εργοδοτούμενο ο οποίος δικαιούται να έχει 
πρόσβαση, εφόσον το ζητήσει, στον προσωπικό του ιατρικό φάκελο, 
κατά παράβαση των Κανονισμών 9(5) και (6) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) Κανονισμοί του 2016 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

16.  Παράλειψη διασφάλισης παροχής κατάλληλης ιατρικής εξέτασης στον 
οικείο εργοδοτούμενο, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται έκθεση 
πάνω από τις οριακές τιμές ή διαπιστώνεται από την επίβλεψη της 
υγείας ότι ο εργοδοτούμενος πάσχει από διαγνώσιμη ασθένεια ή έχει 
υποστεί δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του, οι οποίες κατά την 
εκτίμηση ιατρού ή ειδικού στον τομέα της επαγγελματικής υγείας είναι 
αποτέλεσμα της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 9(7) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) Κανονισμοί του 2016 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

17.  Παράλειψη ενημέρωσης εργοδοτούμενου από τον εξετάζοντα ιατρό, 
σε περίπτωση που σημειώνεται υπέρβαση οριακών τιμών ή 
διαπιστώνονται αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία ή/και ασθένειες, για 

500 
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το αποτέλεσμα που τον αφορά προσωπικά και παροχής σ’ αυτόν, 
ειδικότερα, πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με την επίβλεψη 
της υγείας του που απαιτούνται μετά το πέρας της έκθεσης ή 
παράλειψη λήψης των μέτρων που παρατίθενται στην παράγραφο (β) 
του Κανονισμού 9(9) ή παράλειψη λήψης μέριμνας για τη συνεχή 
επίβλεψη της υγείας και λήψης μέτρων για την επανεξέταση της 
κατάστασης της υγείας κάθε άλλου εργοδοτούμενου που έχει υποστεί 
ανάλογη έκθεση, κατά παράβαση του Κανονισμού 9(9) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) 
Κανονισμοί του 2016 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

 
 

ΧΙΧ. 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία των Νέων) 

Κανονισμοί του 2012 και 2015 

1.  Παράλειψη ετοιμασίας γραπτής εκτίμηση των κινδύνων στους 
οποίους δύνανται να εκτεθούν ειδικά οι νέοι, και οι οποίοι συνδέονται 
με την εργασία τους σε κάθε δραστηριότητα στην οποία 
εργοδοτούνται κατά παράβαση του Κανονισμού 7(2) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία των Νέων) 
Κανονισμών του 2012 και 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

2.  Παράλειψη εργοδότησης νέου που να διαθέτει πιστοποιητικό από 
κατάλληλο και προσοντούχο ιατρό, που να επιτρέπει την εργοδότηση 
αυτή, κατά παράβαση του Κανονισμού 7(4)(β) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Προστασία των Νέων) Κανονισμών του 
2012 και 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

3.  Παράλειψη διασφάλισης αποφυγής εργοδότησης εργοδοτούμενου 
νέου σε εργασίες που συνεπάγονται επιβλαβή έκθεση του σε 
παράγοντες τοξικούς ή καρκινογόνους ή που προκαλούν 
κληρονομικές γενετικές αλλοιώσεις ή που έχουν αρνητική επίδραση 
στο έμβρυο ή άλλη χρόνια επιβλαβή επίπτωση στον άνθρωπο κατά 
παράβαση του Κανονισμού 8(3)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Προστασία των Νέων) Κανονισμών του 2012 και 2015 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

4.  Παράλειψη διασφάλισης αποφυγής εργοδότησης εργοδοτούμενου 
νέου σε εργασίες που συνεπάγονται επιβλαβή έκθεση του σε 
ακτινοβολίες κατά παράβαση του Κανονισμού 8(3)(γ) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία των Νέων) 
Κανονισμών του 2012 και 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

5.  Παράλειψη διασφάλισης αποφυγής εργοδότησης εργοδοτούμενου 
νέου σε εργασίες που παρουσιάζουν κινδύνους ατυχήματος, τους 
οποίους πιθανόν δεν μπορεί να εντοπίσει ή να προλάβει, λόγω 
έλλειψης της αίσθησης του κινδύνου ή λόγω έλλειψης πείρας ή 
έλλειψης κατάρτισης, κατά παράβαση του Κανονισμού 8(3)(δ) των 

500 
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περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία των Νέων) 
Κανονισμών του 2012 και 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

6.  Παράλειψη διασφάλισης απαγόρευσης εργοδότησης 
εργοδοτούμενου νέου σε εργασίες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία 
λόγω υπερβολικά χαμηλών ή ψηλών θερμοκρασιών ή λόγω θορύβου 
ή κραδασμών κατά παράβαση του Κανονισμού 8(3)(ε) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία των Νέων) 
Κανονισμών του 2012 και 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

7.  Παράλειψη διασφάλισης απαγόρευσης εργοδότησης 
εργοδοτούμενου νέου σε εργασίες, που περιλαμβάνονται στον μη 
εξαντλητικό κατάλογο του Παραρτήματος Ι, και θεωρούνται 
επικίνδυνες, βαριές, ανθυγιεινές και γενικά εργασίες που βλάπτουν τη 
ψυχική υγεία και εμποδίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς του, κατά παράβαση του Κανονισμού 8(4) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία των Νέων) 
Κανονισμών του 2012 και 2015 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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ΧΧ. 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τους 

Κραδασμούς) Κανονισμοί του 2005 

1.  Παράλειψη εκτίμησης ή/και μέτρησης των επιπέδων των μηχανικών 
κραδασμών στους οποίους εκτίθενται οι εργοδοτούμενοι, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Προστασία από τους Κραδασμούς) Κανονισμών του 2005 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

2.  Παράλειψη φύλαξης, σε κατάλληλη μορφή, των στοιχείων που 
προέκυψαν από την εκτίμηση ή/και τη μέτρηση των επιπέδων των 
μηχανικών κραδασμών στους οποίους εκτίθενται οι εργοδοτούμενοι, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 5(3) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Προστασία από τους Κραδασμούς) Κανονισμών του 
2005 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

3.  Παράλειψη διάθεσης γραπτής εκτίμησης των κινδύνων που να 
επισημαίνει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των 
εργοδοτουμένων από τους μηχανικούς κραδασμούς, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 5(5) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Προστασία από τους Κραδασμούς) Κανονισμών του 2005 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

4.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, η εκτίμηση των κινδύνων 
επικαιροποιείται τακτικά, ιδίως όταν έχουν επέλθει σημαντικές 
μεταβολές που μπορεί να την καθιστούν ξεπερασμένη ή όταν φαίνεται 
να το επιβάλλουν τα αποτελέσματα της επίβλεψης της υγείας, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 5(5)(γ) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Προστασία από τους Κραδασμούς) Κανονισμών του 
2005 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

5.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο 
και τα διαθέσιμα μέτρα ελέγχου των κραδασμών στην πηγή 
προέλευσης, οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την έκθεση στους 
μηχανικούς κραδασμούς πρέπει να εξαλείφονται στην πηγή 
προέλευσής τους ή να περιορίζονται στο ελάχιστο, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 6(1)(α)των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Προστασία από τους Κραδασμούς) Κανονισμών του 2005 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

6.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εάν η έκθεση υπερβεί τις τιμές έκθεσης 
για ανάληψη δράσης, καταρτίζεται και εφαρμόζεται πρόγραμμα το 
οποίο συνίσταται σε τεχνικά και/ή οργανωτικά μέτρα, με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε μηχανικούς κραδασμούς και των 
συνεπαγομένων κινδύνων, κατά παράβαση του Κανονισμού 6(2) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τους 
Κραδασμούς) Κανονισμών του 2005 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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7.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, σε καμία περίπτωση οι εργοδοτούμενοι 
είναι εκτεθειμένοι σε τιμές έκθεσης άνω των οριακών τιμών, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 6(3)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Προστασία από τους Κραδασμούς) Κανονισμών του 
2005 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

8.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εάν υπάρχει υπέρβαση των οριακών 
τιμών έκθεσης λαμβάνονται αμέσως οι κατάλληλες ενέργειες για 
μείωση της έκθεσης σε επίπεδα κάτω από την οριακή τιμή έκθεσης, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 6(3)(β)(i) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τους Κραδασμούς) 
Κανονισμών του 2005 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

9.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, εάν υπάρχει υπέρβαση των οριακών 
τιμών έκθεσης εντοπίζονται οι λόγοι της υπέρβασης των οριακών 
τιμών έκθεσης και προσαρμογής αναλόγως των μέτρων προστασίας 
και πρόληψης ώστε να αποφευχθεί η επανεμφάνιση της υπέρβασης, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 6(3)(β)(ii) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τους Κραδασμούς) 
Κανονισμών του 2005 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

10.  Παράλειψη παροχής ενημέρωσης και κατάρτισης στους 
εργοδοτούμενους ή/και στους εκπροσώπους τους, σχετικά με τους 
κινδύνους κατά την έκθεση τους σε μηχανικούς κραδασμούς, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 7 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Προστασία από τους Κραδασμούς) Κανονισμών του 2005 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

11.  Παράλειψη διαβούλευσης και συμμετοχής των εργοδοτουμένων ή/και 
των εκπροσώπων τους σχετικά με τα θέματα που αφορούν την 
έκθεση σε μηχανικούς κραδασμούς, κατά παράβαση του Κανονισμού 
8 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τους 
Κραδασμούς) Κανονισμών του 2005 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

12.  Παράλειψη εξασφάλισης κατάλληλης επίβλεψης της υγείας των 
εργοδοτουμένων, κατά παράβαση του Κανονισμού 9(1) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τους 
Κραδασμούς) Κανονισμών του 2005 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

13.  Παράλειψη τήρησης και ενημέρωσης ατομικού ιατρικού φακέλου για 
κάθε εργοδοτούμενο, ο οποίος υπόκειται σε επίβλεψη της υγείας, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 9(2) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Προστασία από τους Κραδασμούς) Κανονισμών του 
2005 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

14.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όταν, από την επίβλεψη της υγείας 
διαφανεί ότι εργοδοτούμενος πάσχει από διαγνώσιμη ασθένεια ή έχει 
υποστεί επιπτώσεις βλαπτικές για την υγεία του οι οποίες, κατά την 

500 
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εκτίμηση ιατρού ή ειδικού στον τομέα της επαγγελματικής υγείας, είναι 
αποτέλεσμα της έκθεσης σε μηχανικούς κραδασμούς κατά την 
εργασία, ο εργοδοτούμενος ενημερώνεται από τον ιατρό ή άλλο 
πρόσωπο με τα κατάλληλα προσόντα για το αποτέλεσμα που τον 
αφορά προσωπικά και του παρέχονται πληροφορίες και συμβουλές 
οι οποίες αφορούν την επίβλεψη της υγείας στην οποία θα πρέπει να 
υπόκειται, μετά το τέλος της έκθεσης, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 9(3)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Προστασία από τους Κραδασμούς) Κανονισμών του 2005 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

15.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όταν, από την επίβλεψη της υγείας 
διαφανεί ότι εργοδοτούμενος πάσχει από διαγνώσιμη ασθένεια ή έχει 
υποστεί επιπτώσεις βλαπτικές για την υγεία του οι οποίες, κατά την 
εκτίμηση ιατρού ή ειδικού στον τομέα της επαγγελματικής υγείας, είναι 
αποτέλεσμα της έκθεσης σε μηχανικούς κραδασμούς κατά την 
εργασία, ενημερώνεται για κάθε σημαντικό εύρημα στο πλαίσιο της 
επίβλεψης της υγείας, λαμβάνοντας υπόψη κάθε ιατρικό απόρρητο, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 9(3)(β) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τους Κραδασμούς) 
Κανονισμών του 2005 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

16.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όταν, από την επίβλεψη της υγείας 
διαφανεί ότι εργοδοτούμενος πάσχει από διαγνώσιμη ασθένεια ή έχει 
υποστεί επιπτώσεις βλαπτικές για την υγεία του οι οποίες, κατά την 
εκτίμηση ιατρού ή ειδικού στον τομέα της επαγγελματικής υγείας, είναι 
αποτέλεσμα της έκθεσης σε μηχανικούς κραδασμούς κατά την 
εργασία, επανεξέτασης της εκτίμησης των κινδύνων, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 9(3)(γ)(i) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Προστασία από τους Κραδασμούς) Κανονισμών του 2005 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

17.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όταν, από την επίβλεψη της υγείας 
διαφανεί ότι εργοδοτούμενος πάσχει από διαγνώσιμη ασθένεια ή έχει 
υποστεί επιπτώσεις βλαπτικές για την υγεία του οι οποίες, κατά την 
εκτίμηση ιατρού ή ειδικού στον τομέα της επαγγελματικής υγείας, είναι 
αποτέλεσμα της έκθεσης σε μηχανικούς κραδασμούς κατά την 
εργασία, επανεξέτασης των μέτρων που προβλέπονται για την 
εξάλειψη ή τη μείωση των κινδύνων, κατά παράβαση του Κανονισμού 
9(3)(γ)(ii) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία 
από τους Κραδασμούς) Κανονισμών του 2005 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

18.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όταν, από την επίβλεψη της υγείας 
διαφανεί ότι εργοδοτούμενος πάσχει από διαγνώσιμη ασθένεια ή έχει 
υποστεί επιπτώσεις βλαπτικές για την υγεία του οι οποίες, κατά την 
εκτίμηση ιατρού ή ειδικού στον τομέα της επαγγελματικής υγείας, είναι 
αποτέλεσμα της έκθεσης σε μηχανικούς κραδασμούς κατά την 
εργασία, λήψης υπόψη της γνώμης ειδικού στον τομέα της 
επαγγελματικής υγείας ή κάθε άλλου προσώπου με τα κατάλληλα 

500 
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προσόντα ή του Αρχιεπιθεωρητή για την θέση σε εφαρμογή κάθε 
μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την εξάλειψη ή τη μείωση των 
κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας τοποθέτησης του 
εργοδοτουμένου σε άλλη θέση εργασίας όπου δεν υπάρχει κίνδυνος 
έκθεσής του, κατά παράβαση του Κανονισμού 9(3)(γ)(iii) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τους 
Κραδασμούς) Κανονισμών του 2005 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

19.  Παράλειψη διασφάλισης ότι, όταν, από την επίβλεψη της υγείας 
διαφανεί ότι εργοδοτούμενος πάσχει από διαγνώσιμη ασθένεια ή έχει 
υποστεί επιπτώσεις βλαπτικές για την υγεία του οι οποίες, κατά την 
εκτίμηση ιατρού ή ειδικού στον τομέα της επαγγελματικής υγείας, είναι 
αποτέλεσμα της έκθεσης σε μηχανικούς κραδασμούς κατά την 
εργασία, μέριμνας για τη συνεχή επίβλεψη της υγείας και λήψης 
μέτρων για την επανεξέταση της κατάστασης της υγείας 
οποιουδήποτε άλλου εργοδοτουμένου που έχει υποστεί παρόμοια 
έκθεση, κατά παράβαση του Κανονισμού 9(3)(γ)(iv) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τους 
Κραδασμούς) Κανονισμών του 2005 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

 
 

ΧΧΙ. 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χειρωνακτική Διακίνηση 

Φορτίων) Κανονισμοί του 2001 

1.  Παράλειψη λήψης των κατάλληλων οργανωτικών μέτρων ή 
χρησιμοποίησης των κατάλληλων μέσων και ιδίως του κατάλληλου 
μηχανικού εξοπλισμού, για αποφυγή της ανάγκης χειρωνακτικής 
διακίνησης φορτίων από τους εργοδοτούμενους κατά παράβαση του 
Κανονισμού 4(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτιών) Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

2.  Παράλειψη οργάνωσης των θέσεων εργασίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων από τους εργοδοτούμενους να 
είναι ασφαλέστερη, κατόπιν- 

(α) αξιολόγησης των συνθηκών ασφάλειας και υγείας του τύπου της 
εργασίας, και ιδίως κατόπιν εξέτασης των χαρακτηριστικών του 
φορτίου, λαμβάνοντας υπόψη τον Πρώτο Πίνακα των Κανονισμών, 
και 

(β) μέριμνας για την αποφυγή ή την μείωση των κινδύνων, ιδίως για 
τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργοδοτουμένων με λήψη των 
κατάλληλων μέτρων, εξετάζοντας ιδίως τα χαρακτηριστικά του 
εργασιακού περιβάλλοντος και τις απαιτήσεις της εργασίας 
λαμβάνοντας υπόψη τον Πρώτο Πίνακα των Κανονισμών κατά  
παράβαση του Κανονισμού 5(α) και (β) των περί Ασφάλειας και 

500 
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Υγείας στην Εργασία (Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτιών) Κανονισμών 
του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

3.  Παράλειψη διασφάλισης της ενημέρωσης των εργοδοτούμενων για 
όλα τα μέτρα που πρέπει να τίθενται σε εφαρμογή σύμφωνα με τους 
παρόντες Κανονισμούς για προστασία της ασφάλειας και της υγείας 
κατά παράβαση του Κανονισμού 7(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτιών) Κανονισμών του 
2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

4.  Παράλειψη μέριμνας ώστε οι εργοδοτούμενοι να λάβουν επαρκή 
εκπαίδευση και ακριβή ενημέρωση όσο αφορά την ορθή χειρωνακτική 
διακίνηση φορτιών και τους κινδύνους που διατρέχουν, ιδιαίτερα όταν 
οι δραστηριότητες δεν εκτελούνται κατά τρόπο σωστό από τεχνική 
άποψη, λαμβάνοντας υπόψη των Πρώτο και Δεύτερο Πίνακα των 
Κανονισμών κατά παράβαση του Κανονισμού 7(3) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χειρωνακτική Διακίνηση 
Φορτιών) Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

 

ΧΧΙΙ. 
Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην 

Εργασία Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) Κανονισμοίτου2001 

1.  Παράλειψη διασφάλισης της παροχής κατάλληλου εξοπλισμού 
ατομικής προστασίας στους εργοδοτούμενους οι οποίοι μπορούν να 
εκτεθούν σε κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία στην εργασία κατά 
παράβαση των Κανονισμού 5(1) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία Εξοπλισμού Ατομικής 
Προστασίας) Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

2.  Παράλειψη παροχής πληροφοριών για εξοπλισμό ατομικής 
προστασίας στους χώρους εργασίας, κατά παράβαση των 
Κανονισμών 5(7)(α) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Υγείας (Χρήση στην Εργασία Εξοπλισμού Ατομικής Προστασίας) 
Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

3.  Παράλειψη παροχής δωρεάν εξοπλισμού ατομικής προστασίας  
στους εργοδοτούμενους, κατά παράβαση των Κανονισμού 5(8)(α) 
των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση 
στην Εργασία Εξοπλισμού Ατομικής Προστασίας) Κανονισμών του 
2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

4.  Παράλειψη παροχής των κατάλληλων διευκολύνσεων και μέσων 
ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία των εξοπλισμών ατομικής 
προστασίας και ικανοποιητική κατάσταση τους από πλευράς υγιεινής 
με τις αναγκαίες συντηρήσεις και καθαρισμούς με αποτέλεσμα να μην 
διασφαλίζεται η προστασία των προσώπων στην εργασία κατά 
παράβαση των Κανονισμού 5(8)(α) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία 

500 
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Εξοπλισμού Ατομικής Προστασίας) Κανονισμών του 2001 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

5.  Παράλειψη μέριμνας για την άμεση αντικατάσταση του εξοπλισμού 
ατομικής προστασίας ο οποίος παρουσιάζει προχωρημένη φθορά ή 
έχει λήξει ο επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης του με αποτέλεσμα να μην 
διασφαλίζεται η προστασία των προσώπων στην εργασία κατά 
παράβαση των Κανονισμού 5(8)(α) των περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία 
Εξοπλισμού Ατομικής Προστασίας) Κανονισμών του 2001 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 

6.  Παράλειψη πραγματοποίησης αξιολόγησης του εξοπλισμού ατομικής 
προστασίας που θα χρησιμοποιηθεί, πριν από την επιλογή του εν 
λόγω εξοπλισμού, κατά παράβαση των Κανονισμού 6(1) των περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην 
Εργασία Εξοπλισμού Ατομικής Προστασίας) Κανονισμών του 2001 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

7.  Παράλειψη διασφάλισης ότι οι εξοπλισμοί ατομικής προστασίας 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή 
και μόνο για τις προβλεπόμενες χρήσεις κατά παράβαση των 
Κανονισμού 11 των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Υγείας (Χρήση στην Εργασία Εξοπλισμού Ατομικής Προστασίας) 
Κανονισμών του 2001 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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ΧΧΙΙΙ. 
Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας 

στην Εργασία Κανονισμοί του 2000 και 2015 

1.  Παράλειψη παροχής ή εξασφάλισης ύπαρξης σήμανσης ασφάλειας 
ή/και υγείας, κατά παράβαση του Κανονισμού 4 των περί Ελαχίστων 
Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Κανονισμών του 2000 και 2015όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

 
 

ΧΧIV. 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία των Εργοδοτουμένων με 

Σχέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ή σε Σχέση Πρόσκαιρης Εργασίας 
Κανονισμοί του 2002 

1.  Παράλειψη ενημέρωσης του εργοδοτούμενου που έχει σχέση 
εργασία ορισμένου χρόνου ή σχέση πρόσκαιρης εργασίας πριν 
αναλάβει οποιαδήποτε δραστηριότητα, για τους κινδύνους που 
διατρέχει, κατά παράβαση των Κανονισμών 5(1) και 5(2)(α) και (β) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία των 
Εργοδοτουμένων με Σχέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ή σε Σχέση 
Πρόσκαιρης Εργασίας Κανονισμοί του 2002 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

2.  Παράλειψη παροχής στον εργοδοτούμενο, κατάρτισης επαρκούς και 
προσαρμοσμένης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας, 
κατά παράβαση του Κανονισμού 6 των περί Ασφάλειας και Υγείας 
κατά την Εργασία των Εργοδοτουμένων με Σχέση Εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου ή σε Σχέση Πρόσκαιρης Εργασίας Κανονισμοί 
του 2002 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

 
 

XXV. 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία κατά τη 

Διαχείριση Εξορυκτικών Αποβλήτων) Κανονισμοί του 2009 

1.  Παράλειψη λήψης των απαραίτητων μέτρων για να διασφαλίζεται ότι 
η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων γίνεται με τρόπο που δεν 
θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, κατά παράβαση των 
διατάξεων του Κανονισμού 5(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Προστασία κατά τη Διαχείριση Εξορυκτικών Αποβλήτων) 
Κανονισμών του 2009 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

2.  Παράλειψη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για τη, στο μέτρο 
του δυνατού, πρόληψη ή μείωση κάθε είδους δυσμενών 
επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, που 
προκύπτουν κατά τη διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων, 
περιλαμβανομένης της διαχείρισης κάθε εγκατάστασης εξορυκτικών 
αποβλήτων ακόμη και μετά το κλείσιμο της και περιορισμό των 

500 
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συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, κατά 
παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 5(2) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Προστασία κατά τη Διαχείριση 
Εξορυκτικών Αποβλήτων) Κανονισμών του 2009 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

3.  Παράλειψη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για τη, στο μέτρο 
του δυνατού, πρόληψη ή μείωση κάθε είδους δυσμενών 
επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, που 
προκύπτουν κατά τη διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων, 
περιλαμβανομένης της πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων που 
αφορούν την εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων και περιορισμό 
των συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, κατά 
παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 5(2) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Προστασία κατά τη Διαχείριση 
Εξορυκτικών Αποβλήτων) Κανονισμοί του 2009 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

4.  Παράλειψη κατάρτισης πολιτικής πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων 
αναφορικά με τη διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων και υιοθέτησης 
συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας, πριν από την έναρξη των 
εργασιών, κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 6(2) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία κατά τη 
Διαχείριση Εξορυκτικών Αποβλήτων) Κανονισμών του 2009 όπως 
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

5.  Παράλειψη διορισμού διαχειριστή ασφάλειας, για την εφαρμογή και 
την περιοδική επίβλεψη της πολιτικής πρόληψης σοβαρών 
ατυχημάτων, κατάρτισης πολιτικής πρόληψης σοβαρών 
ατυχημάτων αναφορικά με τη διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων 
και υιοθέτησης συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας, κατά 
παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 6(3) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Προστασία κατά τη Διαχείριση 
Εξορυκτικών Αποβλήτων) Κανονισμών του 2009 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

6.  Παράλειψη φορέα να θέσει σε ισχύ εσωτερικό σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα τα οποία πρέπει να 
λαμβάνονται επιτόπου σε περίπτωση ατυχήματος, κατά παράβαση 
των διατάξεων του Κανονισμού 7(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Προστασία κατά τη Διαχείριση Εξορυκτικών 
Αποβλήτων) Κανονισμών του 2009 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθιστούνται. 

500 

7.  Παράλειψη φορέα να παράσχει αμέσως στον Αρχιεπιθεωρητή, όλες 
τις απαιτούμενες πληροφορίες που συμβάλλουν στην 
ελαχιστοποίηση των συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και στην 
εκτίμηση και ελαχιστοποίηση της έκτασης των περιβαλλοντικών 
ζημιών που προκλήθηκαν ή ενδέχεται να προκληθούν σε 
περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, κατά παράβαση των διατάξεων 

500 
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του Κανονισμού 7(3) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Προστασία κατά τη Διαχείριση Εξορυκτικών Αποβλήτων) 
Κανονισμών του 2009 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθιστούνται. 

8.  Παράλειψη παροχής, δωρεάν και συστηματικά στο ενδιαφερόμενο 
κοινό, πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας και τις 
απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος, κατά παράβαση 
των διατάξεων του Κανονισμού 7(3) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Προστασία κατά τη Διαχείριση Εξορυκτικών 
Αποβλήτων) Κανονισμών του 2009 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθιστούνται. 

500 

 
 

XXVI. 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και 
Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών του 2007 και 2017 

1.  Παράλειψη αποστολής της γραπτής γνωστοποίησης ατυχήματος 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη ημερομηνία του ατυχήματος στο 
αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της Επαρχίας 
όπου συνέβηκε το Ατύχημα, σχετικά με ατύχημα που συνέβηκε σε 
εργοδοτούμενο πρόσωπο το οποίο κατέστη ανίκανο για 
περισσότερες από τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες, εξαιρουμένης της 
μέρας του ατυχήματος από του να εκτελεί τη συνηθισμένη εργασία 
του στην οποία εργοδοτείται κατά το χρόνο που προηγείται του 
ατυχήματος αυτού, κατά παράβαση  του  Κανονισμού 4(1)(β) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση 
Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών του 2007 και 
2017 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

2.  Παράλειψη αποστολής της γραπτής γνωστοποίησης ατυχήματος 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος 
στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της 
Επαρχίας όπου συνέβηκε το Ατύχημα, σχετικά με ατύχημα που 
συνέβηκε σε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπo το οποίο κατέστη 
ανίκανο για περισσότερες από τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες, 
εξαιρουμένης της μέρας του ατυχήματος από του να εκτελεί τη 
συνηθισμένη εργασία του στην οποία εργοδοτείται κατά το χρόνο που 
προηγείται του ατυχήματος αυτού, κατά παράβαση του Κανονισμού 
4(2)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση 
Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών του 2007 και 
2017όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

3.  Παράλειψη αποστολής της γραπτής γνωστοποίησης ατυχήματος 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο 
Επιθεώρησης Εργασίας της Επαρχίας όπου συνέβηκε το Ατύχημα,  
σχετικά με θανατηφόρο ατύχημα που συνέβηκε σε πρόσωπο που 
βρισκόταν εκτός εργασίας, κατά παράβαση του Κανονισμού 4(3)(β) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση 

500 
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Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών του 2007 και 
2017 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

4.  Παράλειψη αποστολής της γραπτής γνωστοποίησης επικίνδυνου 
συμβάντος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία του 
συμβάντος στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας 
της Επαρχίας όπου συνέβηκε το συμβάν, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) 
Κανονισμών του 2007 και 2017 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

5.  Παράλειψη διασφάλισης ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλοίωση 
της σκηνής όπου συνέβηκε ατύχημα ή επικίνδυνο συμβάν πριν ο 
χώρος επιθεωρηθεί μετά το ατύχημα ή το συμβάν από τον 
Επιθεωρητή ή πριν παρέλθουν 24 ώρες μετά την πρώτη προφορική 
ή γραπτή ενημέρωση του Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης 
Εργασίας της Επαρχίας όπου συνέβηκε το ατύχημα ή το επικίνδυνο 
συμβάν, κατά παράβαση του Κανονισμού 7(1) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και 
Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών του 2007 και 2017 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

 
 
 
 
 

XXVII Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στην Εργασία Κανονισμοί του 1997 

1.  Παράλειψη διοργάνωσης εκλογής αντιπροσώπων ασφάλειας 
μεταξύ των εργοδοτουμένων, κατά παράβαση του Κανονισμού 
3(2)(α) των περί Επιτροπών Ασφάλειας στην Εργασία Κανονισμών 
του 1997 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

400 

2.  Παράλειψη γραπτής κοινοποίησης της σύνθεσης της επιτροπής 
ασφάλειας σε Επιθεωρητή μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα εκλογής 
των αντιπροσώπων ασφάλειας, κατά παράβαση του Κανονισμού 
5(α) των περί Επιτροπών Ασφάλειας στην Εργασία Κανονισμών του 
1997 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

400 

3.  Παράλειψη μέριμνας για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριών 
της επιτροπής ασφάλειας, κατά παράβαση του Κανονισμού 5(ε) των 
περί Επιτροπών Ασφάλειας στην Εργασία Κανονισμών του 1997 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

400 
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XXVIII. 
Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Επιτήρηση της Υγείας) 

Κανονισμοί του 2017 

1.  Παράλειψη εργοδότη να συμβληθεί με εξετάζοντα ιατρό για την 
επιτήρηση της υγείας των εργοδοτουμένων του που εκτελούν 
δραστηριότητες εργασίας που καθορίζονται σε Διάταγμα της 
Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη 
διενέργεια των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων, κατά παράβαση 
του Κανονισμού 4(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Επιτήρηση της Υγείας) Κανονισμών του 2017 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

2.  Παράλειψη εργοδότη να διασφαλίσει ότι στις θέσεις εργασίας ή στις 
δραστηριότητες εργασίας για τις οποίες απαιτείται η κατοχή εν ισχύ 
ιατρικού πιστοποιητικού καταλληλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
διατάγματος ή/και του περί Εργοστασίων Νόμου που προνοούν την 
έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού καταλληλότητας, οι 
εργοδοτούμενοι του κατέχουν τέτοιο πιστοποιητικό, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Επιτήρηση της Υγείας) Κανονισμών του 2017 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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XXIX. 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρόληψη Τραυματισμών από 
Αιχμηρά Αντικείμενα στο Νοσοκομειακό Τομέα και Ευρύτερα στον Τομέα 

Παροχής Φροντίδας Υγείας) Κανονισμοί του 2014 

1. Π Παράλειψη εργοδότη να διασφαλίσει ότι καθορίζονται και 
εφαρμόζονται ασφαλείς διαδικασίες για τη χρήση και τη διάθεση των 
αιχμηρών ιατρικών εργαλείων και μολυσματικών αποβλήτων για την 
εξάλειψη, πρόληψη των κινδύνων και προστασίας των 
εργοδοτουμένων από τον κίνδυνο τραυματισμού από αιχμηρά 
αντικείμενα ή/και λοίμωξης, κατά παράβαση του Κανονισμού 8(1)(α) 
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρόληψη 
Τραυματισμών από Αιχμηρά Αντικείμενα στο Νοσοκομειακό Τομέα 
και Ευρύτερο στον Τομέα Παροχής Φροντίδας Υγείας) Κανονισμών 
του 2014 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

500 

2.  Παράλειψη εργοδότη να διασφαλίσει ότι παρέχεται κατάλληλη 
κατάρτιση των εργοδοτουμένων για τις διαδικασίες που συνδέονται 
με την ορθή χρήση ιατρικών συσκευών, τα μέτρα πρόληψης, τα 
ασφαλή συστήματα εμβολιασμού και τις διαδικασίες αναφοράς, 
αντίδρασης και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Πρόληψη Τραυματισμών από Αιχμηρά Αντικείμενα στο 
Νοσοκομειακό Τομέα και Ευρύτερα στον Τομέα Παροχής Φροντίδας 
Υγείας) Κανονισμών του 2014 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

 
 
 

XXX. 
Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για την 

Ποιότητα του Αέρα Εσωτερικού Χώρου) Διάταγμα του2014 

1. Π Παράλειψη διασφάλισης καλής ποιότητας εσωτερικού αέρα 
σύμφωνα με τις οριακές τιμές έκθεσης που περιγράφονται στον 
Πίνακα Γ κατά παράβαση του περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για την Ποιότητα του Αέρα 
Εσωτερικού Χώρου) Διατάγματος του 2014 όπως αυτό 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

2.  Ανεπαρκής παροχή εξωτερικού αέρα για εξαερισμό (π.χ. από μη 
ανοιγόμενα παράθυρα) και συστημάτων κλιματισμού σε γραφεία, 
αίθουσες συνεδριάσεων, εκπαιδευτικά ιδρύματα, χώρους 
υγειονομικής περίθαλψης και καταστήματα κατά παράβαση της 
Παραγράφου 2.1 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των 
Εργαζομένων) Διατάγματος του 2014 όπως αυτό τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

500 

3.  Ελλιπής συντήρηση, ανεπαρκής καθαρισμός και αφαίρεση 
συσσωρευμένης σκόνης, υγρασίας και μικροβιακού φορτίου καθώς 
και προβληματική λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού σε 

500 
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γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων, εκπαιδευτικά ιδρύματα, χώρους 
υγειονομικής περίθαλψης και καταστήματα κατά παράβαση της 
Παραγράφου 4.6 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των 
Εργαζομένων) Διατάγματος του 2014 όπως αυτό τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

4.  Ανεπαρκής κλιματισμός του χώρου εργασίας με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν παράπονα από πάνω από 10% των εργαζομένων και η 
θερμοκρασία να μην βρίσκεται μέσα στα προτεινόμενα όρια μεταξύ 
20˚C και 26˚C, και η υγρασία στα προτεινόμενα επίπεδα υγρασίας  
που είναι 50% με 70% σε γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, χώρους υγειονομικής περίθαλψης και 
καταστήματα κατά παράβαση της Παραγράφου 6.2 και 7 του περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη 
Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διατάγματος του 2014 
όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

 
 
 

XXXI. 
To περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για το 
Θόρυβο στους Τομείς της Μουσικής και της Ψυχαγωγίας) Διάταγμα του 

2010 

1.  Παράλειψη εκτίμησης ή/και μέτρησης των επιπέδων του θορύβου 
στα οποία εκτίθενται οι εργοδοτούμενοι, κατά παράβαση του περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για το 
Θόρυβο στους Τομείς της Μουσικής και της Ψυχαγωγίας) 
Διατάγματος του 2010 όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

2.  Παράλειψη λήψης των απαραίτητων μέτρων για να μειωθούν τα 
επίπεδα του θορύβου στα οποία εκτίθενται οι εργοδοτούμενοι κάτω 
των οριακών τιμών έκθεσης, κατά παράβαση του περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για το Θόρυβο στους 
Τομείς της Μουσικής και της Ψυχαγωγίας) Διατάγματος του 2010 
όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

3.  Παράλειψη, όταν η έκθεση υπερβεί τις ανώτερες τιμές για ανάληψη 
δράσης, καταρτισμού και εφαρμογής προγράμματος το οποίο 
συνίσταται σε τεχνικά ή/και οργανωτικά μέτρα, με σκοπό τη μείωση 
της έκθεσης στο θόρυβο, κατά παράβαση του περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για το Θόρυβο στους 
Τομείς της Μουσικής και της Ψυχαγωγίας) Διατάγματος του 2010 
όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

4.  

 

Παράλειψη παροχής στους εργοδοτούμενους κατάλληλων ατομικών 
μέσων προστασίας της ακοής, κατά παράβαση του περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για το Θόρυβο στους 

500 
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Τομείς της Μουσικής και της Ψυχαγωγίας) Διατάγματος του 2010 
όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

5. 5
. 
Παράλειψη διασφάλισης της ορθής χρήσης των μέσων προστασίας 
της ακοής και εξακρίβωση της αποτελεσματικότητας από τη χρήση 
τους, κατά παράβαση του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Κώδικας Πρακτικής για το Θόρυβο στους Τομείς της Μουσικής και 
της Ψυχαγωγίας) Διατάγματος του 2010 όπως αυτό τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

500 

6.  Παράλειψη προσδιορισμού και δημιουργίας ζωνών μέσων 
προστασίας της ακοής, σε χώρους εργασίας στους οποίους η 
έκθεση υπερβαίνει τις ανώτερες τιμές για ανάληψη δράσης, κατά 
παράβαση του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας 
Πρακτικής για το Θόρυβο στους Τομείς της Μουσικής και της 
Ψυχαγωγίας) Διατάγματος του 2010 όπως αυτό τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

500 

7.  Παράλειψη επισήμανσης με κατάλληλη σήμανση θέσεων εργασίας 
στις οποίες οι εργοδοτούμενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε επίπεδα 
θορύβου που υπερβαίνουν τις ανώτερες τιμές για ανάληψη δράσης, 
κατά παράβαση του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Κώδικας Πρακτικής για το Θόρυβο στους Τομείς της Μουσικής και 
της Ψυχαγωγίας) Διατάγματος του 2010 όπως αυτό τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

500 

8.  Παράλειψη πληροφόρησης και κατάρτισης στους εργοδοτούμενους 
ή/και στους εκπροσώπους τους, σχετικά με τους κινδύνους που 
εκτίθενται κατά την εργασία σε θόρυβο που υπερβαίνει τις 
κατώτερες τιμές για ανάληψη δράσης, κατά παράβαση του περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για το 
Θόρυβο στους Τομείς της Μουσικής και της Ψυχαγωγίας) 
Διατάγματος του 2010 όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

9.  Παράλειψη εξασφάλισης κατάλληλης επιτήρησης της υγείας των 
εργοδοτουμένων, κατά παράβαση του περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για το Θόρυβο στους Τομείς της 
Μουσικής και της Ψυχαγωγίας) Διατάγματος του 2010 όπως αυτό 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

10.  Παράλειψη λήψης κατάλληλων διευθετήσεων ώστε να γίνεται 
προληπτική δοκιμή μέτρησης της ακοής για τους εργοδοτούμενους 
των οποίων η έκθεση στο θόρυβο υπερβαίνει τις κατώτερες τιμές 
έκθεσης για ανάληψη δράσης, κατά παράβαση του περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για το Θόρυβο στους 
Τομείς της Μουσικής και της Ψυχαγωγίας) Διατάγματος του 2010 
όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

11.  Παράλειψη λήψης κατάλληλων διευθετήσεων ώστε κάθε 
εργοδοτούμενος, του οποίου η έκθεση στο θόρυβο υπερβαίνει τις 
ανώτερες τιμές για ανάληψη δράσης, να έχει δικαίωμα να ελεγχθεί η 

500 
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ακουστική του λειτουργία από ιατρό, κατά παράβαση του περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για το 
Θόρυβο στους Τομείς της Μουσικής και της Ψυχαγωγίας) 
Διατάγματος του 2010 όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

 
 

XXXII. 
Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη 

Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διάταγμα του 2014 

1.  Παράλειψη λήψης μετρήσεων των παραμέτρων που συμβάλλουν 
στον θερμικό φόρτο, όπως την θερμοκρασία αέρα και την σχετική 
υγρασία ή / και παρακολούθηση των δελτίων καιρού και τις 
προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και ανάλογης 
ρύθμισης των εργασιών κατά παράβαση της Παραγράφου 6.2 του 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για 
τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διατάγματος του 2014 
όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

2.  Παράλειψη λήψης των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών 
μέτρων για την προστασία των εργοδοτουμένων από τη θερμική 
καταπόνηση κατά παράβαση της Παραγράφου 6.2 του περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη 
Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διατάγματος του 2014 
όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 
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XXXIII. Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για 
την Εκτέλεση Εργασιών σε Ύψος) Διάταγμα του 2012 

1.  Παράλειψη χρήσης μονωτικού εξοπλισμού ασφαλείας, 
μονωτικού εξοπλισμού ατομικής προστασίας και μονωμένων 
εργαλείων για εργασία επί ή πλησίον ηλεκτροφόρων στοιχείων 
κατά παράβαση της Παραγράφου 3.6 του περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για την Εκτέλεση 
Εργασιών σε Ύψος) Διατάγματος του 2012 όπως αυτό 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

2.  Παράλειψη στήριξης ικριώματος σε βάσεις ικανοποιητικής 
αντοχής κατά παράβαση της Παραγράφου 4.1.2 του περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για την 
Εκτέλεση Εργασιών σε Ύψος) Διατάγματος του 2012 όπως αυτό 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

3.  Παράλειψη τοποθέτησης κατάλληλων και ανθεκτικών 
κιγκλιδωμάτων με θωράκια ή άλλες ισοδύναμες διατάξεις στα 
άκρα των εξέδρων εργασίας των ικριωμάτων για την αποφυγή 
πτώσης προσώπων και αντικειμένων κατά παράβαση της 
Παραγράφου 4.1.5 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Κώδικας Πρακτικής για την Εκτέλεση Εργασιών σε Ύψος) 
Διατάγματος του 2012 όπως αυτό τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

500 

4.  Παράλειψη παροχής ασφαλούς και πρακτικής πρόσβασης σε 
κινητό ικρίωμα από το εσωτερικό για τα πρόσωπα που θα το 
χρησιμοποιήσουν ή παροχής άλλου ισοδύναμου μέσου κατά 
Παράβαση της Παραγράφου 4.2.1 του περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για την Εκτέλεση 
Εργασιών σε Ύψος) Διατάγματος του 2012 όπως αυτό 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 
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XXXIV. 
Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για 
την Αποθήκευση Κυλίνδρων Υγραερίου - 2η Έκδοση) Διάταγμα του 

2010 

1.  Παράλειψη διάταξης των δοχείων υγραερίου ώστε να μην 
εμποδίζουν ή δεν θέτουν σε κίνδυνο τον τρόπο διαφυγής από τις 
εγκαταστάσεις ή τις γειτονικές εγκαταστάσεις, κατά παράβαση 
της παραγράφου 12 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για την Αποθήκευση Κυλίνδρων 
Υγραερίου - 2η Έκδοση) Διατάγματος του 2010 όπως αυτό 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

2.  Παράλειψη τήρησης του χώρου αποθήκευσης σε ασφαλή 
απόσταση από το όριο ιδιοκτησίας, από οποιονδήποτε κτήριο ή 
σταθερές πηγές ανάφλεξης, κατά παράβαση της παραγράφου 
15 και του Πίνακα 1 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Κώδικας Πρακτικής για την Αποθήκευση Κυλίνδρων Υγραερίου 
- 2η Έκδοση) Διατάγματος του 2010 όπως αυτό τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

500 

3.  Παράλειψη απαγόρευσης του καπνίσματος και άλλης πηγής 
ανάφλεξης στο χώρο αποθήκευσης ή μέσα στις αποστάσεις που 
καθορίζονται στον Πίνακα 1, κατά παράβαση της παραγράφου 
16 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας 
Πρακτικής για την Αποθήκευση Κυλίνδρων Υγραερίου - 2η 
Έκδοση) Διατάγματος του 2010 όπως αυτό τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

500 

4.  Παράλειψη τήρησης των εύφλεκτων υγρών, διαβρωτικών 
ουσιών, οξειδωτικών, τοξικών υλικών, ή κυλίνδρων και δοχείων 
με συμπιεσμένα αέρια ξεχωριστά από τα δοχεία υγραερίου, κατά 
παράβαση της παραγράφου 19 του περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για την Αποθήκευση 
Κυλίνδρων Υγραερίου - 2η Έκδοση) Διατάγματος του 2010 
όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

5.  Παράλειψη σήμανσης της περιοχής υγραερίου, κατά παράβαση 
της παραγράφου 20 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για την Αποθήκευση Κυλίνδρων 
Υγραερίου - 2η Έκδοση) Διατάγματος του 2010 όπως αυτό 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

6.  Παράλειψη απομάκρυνσης συσσωρευμένων σκουπιδιών ή 
άλλων άχρηστων υλικών, ξερών χόρτων, φύλλων, θάμνων ή 
άλλων υλικών μέσα στις αποστάσεις χωρισμού όπως 
καθορίζονται στον Πίνακα 1, κατά παράβαση της παραγράφου 
21 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας 
Πρακτικής για την Αποθήκευση Κυλίνδρων Υγραερίου - 2η 
Έκδοση) Διατάγματος του 2010 όπως αυτό τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

500 
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7.  Παράλειψη αποθήκευσης ή τοποθέτησης των κυλίνδρων 
υγραερίου με τις βαλβίδες τους προς τα πάνω, κατά παράβαση 
της παραγράφου 22 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για την Αποθήκευση Κυλίνδρων 
Υγραερίου - 2η Έκδοση) Διατάγματος του 2010 όπως αυτό 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

8.  Παράλειψη τήρησης των αποστάσεων του Πίνακα 1 σε 
ολονύκτια σταθμευμένο όχημα ή ρυμουλκό, εκτός δημόσιου 
δρόμου, στο οποίο φυλάσσονται κύλινδροι, κατά παράβαση της 
παραγράφου 23 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Κώδικας Πρακτικής για την Αποθήκευση Κυλίνδρων Υγραερίου 
- 2η Έκδοση) Διατάγματος του 2010 όπως αυτό τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

500 

 
 

XXXV. 
Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις 

Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διάταγμα του 2010 και 2014 

1.  Παράλειψη αποτελεσματικής προστασίας των υπέργειων 
δεξαμενών και των στηριγμάτων τους έναντι διάβρωσης, κατά 
παράβαση της παραγράφου 4.1.1.2 του περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις 
Υγραερίου) Διατάγματος του 2010 και 2014 όπως αυτό 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

2.  Παράλειψη τοποθέτησης δεξαμενής αποθήκευσης υγραερίου 
ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις που καθορίζονται στους 
Πίνακες 4, 5 και 6, κατά παράβαση της παραγράφου 4.2.1 του 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για 
τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διατάγματος του 2010 και 2014 
όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

3.  Παράλειψη εγκατάστασης υπέργειας δεξαμενής σε ανοικτό, καλά 
αεριζόμενο υπαίθριο χώρο τηρώντας τις αποστάσεις 
διαχωρισμού που καθορίζονται στους Πίνακες 4, 5 και 6, κατά 
παράβαση της παραγράφου 4.2.7 του περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις 
Υγραερίου) Διατάγματος του 2010 και 2014όπως αυτό 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

4.  Παράλειψη απομάκρυνσης από την περιοχή εγκατάστασης της 
δεξαμενής χόρτων, θάμνων, δέντρων και οποιουδήποτε άλλου 
υλικού, κατά παράβαση της παραγράφου 4.2.11 του περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις 
Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διατάγματος του 2010 και 2014 όπως 
αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 
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5.  Παράλειψη τοποθέτησης των δεξαμενών αποθήκευσης 
υγραερίου σε απόσταση διαχωρισμού τουλάχιστον 3 μέτρων από 
οχετούς, αποχετευτικά κανάλια, φρεάτια, αγωγούς, 
παραδεξάμενα, σηπτικούς λάκκους, εσοχές, κ.λπ., κατά 
παράβαση της παραγράφου 4.8.4 του περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις 
Υγραερίου) Διατάγματος του 2010 και 2014 όπως αυτό 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

6.  Παράλειψη παροχής επαρκούς προστασίας έναντι επεμβάσεων 
από αναρμόδια πρόσωπα, κατά παράβαση της παραγράφου 
4.8.6 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας 
Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διατάγματος του 
2010 και 2014 όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

7.  Παράλειψη λήψης προληπτικών μέτρων, όπως τοποθέτηση 
πασσάλων ή κρασπέδων, για την αποφυγή ζημιών από την 
κυκλοφορία οχημάτων, κατά παράβαση της παραγράφου 4.9.1 
του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής 
για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διατάγματος του 2010 και 2014 
όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

8.  Παράλειψη κατάλληλης σήμανσης της εγκατάστασης υγραερίου, 
κατά παράβαση της παραγράφου 6 του περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις 
Υγραερίου) Διατάγματος του 2010 και 2014 όπως αυτό 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

9.  Παράλειψη κατάλληλης γείωσης της δεξαμενής υγραερίου και 
διασφάλισης της ηλεκτρικής συνέχειας του εξωτερικού δικτύου 
σωληνώσεων υγραερίου σε υγρή φάση με τη δεξαμενή, κατά 
παράβαση της παραγράφου 7.6.1 του περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις 
Υγραερίου) Διατάγματος του 2010 και 2014 όπως αυτό 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

10.  Παράλειψη χρήσης κατάλληλων για υγραέριο σωληνώσεων, 
περιλαμβανομένων των στοιχείων σύνδεσης και των οργάνων 
εξοπλισμού καθώς και των διατάξεων ελέγχου, ρύθμισης, 
ασφάλειας και μέτρησης, κατά παράβαση της παραγράφου 8.1 
του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής 
για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διατάγματος του 2010 και 2014 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

11.  Παράλειψη χρήσης κατάλληλου σωλήνα για τη σύνδεση της 
δεξαμενής με το ρυθμιστή πρώτου σταδίου (τμήμα υψηλής 
πίεσης), κατά παράβαση της παραγράφου 8.2.2 του περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις 
Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διατάγματος του 2010 και 2014 όπως 
αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 
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12.  Παράλειψη χρήσης κατάλληλων εύκαμπτων αγωγών σύνδεσης 
των συσκευών αερίου με το δίκτυο υγραερίου, κατά παράβαση 
της παραγράφου 8.3.5 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου) 
Διατάγματος του 2010 και 2014 όπως αυτό τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

500 

13.  Παράλειψη κατάλληλης εγκατάστασης των σωληνώσεων εκτός 
κτηρίου, κατά παράβαση της παραγράφου 8.6 του περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις 
Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διατάγματος του 2010 και 2014 όπως 
αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

14.  Παράλειψη εισόδου σωληνώσεων υγραερίου στο κτήριο πάνω 
από το έδαφος μέσα από προστατευτικό σωλήνα, κατά 
παράβαση της παραγράφου 8.7.3 του περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις 
Υγραερίου) Διατάγματος του 2010 και 2014 όπως αυτό 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

15.  Παράλειψη χρήσης κατάλληλου δικτύου σωληνώσεων υγραερίου 
εντός κτηρίου που να είναι εκτός πλάκας από σκυρόδεμα, εκτός 
δαπέδου και πατώματος, κατά παράβαση της παραγράφου 8.8.2 
του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής 
για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διατάγματος του 2010 και 2014 
όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

16.  Παράλειψη βαφής των εκτός εδάφους ακάλυπτων σωληνώσεων 
με κίτρινο χρώμα, κατά παράβαση της παραγράφου 8.8.12 του 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για 
τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διατάγματος του 2010 και 2014 
όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

17.  Παράλειψη στεγανοποίησης των μη συνδεδεμένων ή των 
αδρανοποιημένων ή των εκτός λειτουργίας σωληνώσεων, κατά 
παράβαση της παραγράφου 9.3 του περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις 
Υγραερίου) Διατάγματος του 2010 και 2014 όπως αυτό 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

18.  Παράλειψη ρύθμισης της πίεσης σε εγκαταστάσεις που 
τροφοδοτούνται από δεξαμενές υγραερίου σε δύο στάδια, κατά 
παράβαση της παραγράφου 10.1 του περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις 
Υγραερίου) Διατάγματος του 2010 και 2014 όπως αυτό 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

19.  Παράλειψη εγκατάστασης βαλβίδας πυροπροστασίας, κατά 
παράβαση της παραγράφου 10.5.2 του περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις 

500 
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Υγραερίου) Διατάγματος του 2010 και 2014 όπως αυτό 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

20.  Παράλειψη εγκατάστασης φίλτρου αερίου, κατά παράβαση της 
παραγράφου 10.6.2 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου) 
Διατάγματος του 2010 και 2014 όπως αυτό τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

500 

21.  Παράλειψη εγκατάστασης ή αποτελεσματικής λειτουργίας 
συστημάτων για αυτόματη ανίχνευση διαρροών υγραερίου σε 
εσωτερικούς χώρους, κατά παράβαση της παραγράφου 10.11 
του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής 
για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διατάγματος του 2010 και 2014 
όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

22.  Παράλειψη εγκατάστασης ανιχνευτή διαρροής υγραερίου 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, κατά παράβαση της 
παραγράφου 10.11 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου) 
Διατάγματος του 2010 και 2014 όπως αυτό τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

500 

23.  Παράλειψη αποτελεσματικής διακοπής της παροχής υγραερίου 
από ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, κατά παράβαση της 
παραγράφου 10.11 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου) 
Διατάγματος του 2010 και 2014 όπως αυτό τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

500 

24.  Παράλειψη απαγόρευσης παράκαμψης της ηλεκτρομαγνητικής 
βαλβίδας, κατά παράβαση της παραγράφου 10.11 του περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις 
Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διατάγματος του 2010 και 2014 όπως 
αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

25.  Παράλειψη εγκατάστασης κύριας αποφρακτικής διάταξης ή 
κατάλληλης σήμανσης αυτής, κατά παράβαση της παραγράφου 
10.12.1 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας 
Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διατάγματος του 
2010 και 2014 όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

26.  Παράλειψη εγκατάστασης διηλεκτρικού συνδέσμου αμέσως μετά 
την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, κατά παράβαση της παραγράφου 
10.13 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας 
Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διατάγματος του 
2010 και 2014 όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

27.  Παράλειψη εγκατάστασης βαλβίδας υπερβολικής ροής, κατά 
παράβαση της παραγράφου 10.14 του περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις 

500 
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Υγραερίου) Διατάγματος του 2010 και 2014 όπως αυτό 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

28.  Παράλειψη ετοιμασίας ή τήρησης του Φακέλου Εγκατάστασης 
Υγραερίου με κατάλληλο περιεχόμενο ή της υποβολής του στην 
αρμόδια αρχή, κατά παράβαση της παραγράφου 13 του περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις 
Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διατάγματος του 2010 και 2014 όπως 
αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

29.  Τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα δίπλα από τις δεξαμενές 
υγραερίου κατά Παράβαση της παραγράφου 4.3.1 του περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τις 
Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διατάγματος του 2010 και 2014 όπως 
αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 
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XXXVI. 
Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για 

Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης) Διάταγμα 
του 2014 

1.  Παράλειψη τήρησης των ελάχιστων αποστάσεων διαχωρισμού 
μεταξύ των διαφόρων κτηρίων και εξοπλισμού του πρατηρίου 
υγραερίου κίνησης, κατά παράβαση της παραγράφου 3.7 του 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής 
για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης) 
Διατάγματος του 2014 όπως αυτό τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

500 

2.  Παράλειψη εγκατάστασης συνδέσμου ταχείας αποκοπής, κατά 
παράβαση της παραγράφου 4.6.5 του περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και 
άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης) Διατάγματος του 
2014 όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

3.  Παράλειψη διατήρησης της ηλεκτρικής συνέχειας και 
αποτελεσματικής γείωσης της εγκατάστασης, κατά παράβαση 
της παραγράφου 6.4 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους 
Διανομής Υγραερίου Κίνησης) Διατάγματος του 2014 όπως αυτό 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

4.  Παράλειψη ύπαρξης συστήματος διακοπής ηλεκτρικής παροχής 
και κλεισίματος του πρατηρίου, κατά παράβαση της 
παραγράφου 6.6.2 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής 
Υγραερίου Κίνησης) Διατάγματος του 2014 όπως αυτό 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

5.  Παράλειψη ύπαρξης φορητών πυροσβεστήρων, κατά 
παράβαση της παραγράφου 7.1.2 του περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και 
άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης) Διατάγματος του 
2014 όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

6.  Παράλειψη εγκατάστασης πάνω από τις δεξαμενές υγραερίου 
κίνησης αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης και 
πυρόσβεσης, κατά παράβαση της παραγράφου 7.1.3 του περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για 
Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης) 
Διατάγματος του 2014 όπως αυτό τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

500 

7.  Παράλειψη εγκατάστασης αυτόματου συστήματος ανίχνευσης 
εκρηκτικών αερίων, κατά παράβαση της παραγράφου 7.1.4 του 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής 
για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης) 

500 
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Διατάγματος του 2014 όπως αυτό τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

8.  Παράλειψη τοποθέτησης προειδοποιητικών σημάνσεων, κατά 
παράβαση της παραγράφου 7.3 του περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους 
Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης) Διατάγματος του 2014 
όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

9.  Παράλειψη διενέργειας δοκιμών αντοχής και στεγανότητας, 
καθαρισμού του δικτύου, ελέγχου των αποφρακτικών διατάξεων 
και των σημάνσεων σε σωληνώσεις και δεξαμενές, κατά 
παράβαση της παραγράφου 8.1 του περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους 
Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης) Διατάγματος του 2014 
όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

10.  Παράλειψη ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης, κατά 
παράβαση της παραγράφου 8.4 του περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους 
Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης) Διατάγματος του 2014 
όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

11.  Παράλειψη ετοιμασίας, παράδοσης, τήρησης και 
επικαιροποίησης του Φακέλου Εγκατάστασης Υγραερίου με το 
προβλεπόμενο περιεχόμενο, κατά παράβαση της παραγράφου 
8.5 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας 
Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής 
Υγραερίου Κίνησης) Διατάγματος του 2014 όπως αυτό 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

12.  Παράλειψη τήρησης γραπτών διαδικασιών για το προσωπικό, 
κατά παράβαση της παραγράφου 9.1 του περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και 
άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης) Διατάγματος του 
2014 όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

13.  Παράλειψη απαγόρευσης αυτοεξυπηρέτησης των καταναλωτών 
σε πρατήρια υγραερίου κίνησης, ή της διάθεσης υγραερίου 
κίνησης σε μικτά πρατήρια, κατά παράβαση της παραγράφου 
9.4 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας 
Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής 
Υγραερίου Κίνησης) Διατάγματος του 2014 όπως αυτό 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

14.  Παράλειψη εκπαίδευσης του προσωπικού (διαδικασίες στο 
πρατήριο, κανονική λειτουργία του πρατηρίου, μετάγγιση από 
βυτιοφόρο, έκτακτο συμβάν και προειδοποιητικές σημάνσεις), 
κατά παράβαση της παραγράφου 9.6.2 του περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και 

500 
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άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης) Διατάγματος του 
2014 όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

15.  Παράλειψη απαγόρευσης εμφιάλωσης υγραερίου κίνησης σε 
πρατήριο για βιομηχανική ή οικιακή χρήση, κατά παράβαση της 
παραγράφου 9.6.6 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής 
Υγραερίου Κίνησης) Διατάγματος του 2014 όπως αυτό 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

16.  Παράλειψη απαγόρευσης διάθεσης κυλίνδρων υγραερίου σε 
πρατήριο σύμφωνα με τον Κώδικα Πρακτικής για την 
Αποθήκευση Κυλίνδρων Υγραερίου – 2η Έκδοση, κατά 
παράβαση της παραγράφου 9.6.7 του περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και 
άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης) Διατάγματος του 
2014 όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

17.  Παράλειψη τήρησης προγράμματος προληπτικής συντήρησης 
και ελέγχων του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού 
του πρατηρίου, κατά παράβαση της παραγράφου 10.1.1 του 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής 
για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης) 
Διατάγματος του 2014 όπως αυτό τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

500 

18.  Παράλειψη τήρησης προγράμματος περιοδικών ελέγχων, κατά 
παράβαση της παραγράφου 10.3 του περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους 
Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης) Διατάγματος του 2014 
όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

19.  Παράλειψη ετοιμασίας και κατοχής εκτίμησης κινδύνου κατά 
παράβαση της παραγράφου 9.1.5 του περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και 
άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης) Διατάγματος του 
2014 όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 
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XXXVII. 
Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για 

την Εκπαίδευση Χειριστών Κινητών Γερανών) Διάταγμα του 2010 

1.  Παράλειψη τήρησης της διαδικασίας εκπαίδευσης σε διάρκεια 
και περιεχόμενο ώστε να είναι επαρκής και ανάλογα με το 
αντικείμενο της, κατά παράβαση της παραγράφου 5 του περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για την 
Εκπαίδευση Χειριστών Κινητών Γερανών) Διατάγματος του 
2010 όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

2.  Παράλειψη τήρησης του περιεχομένου της εκπαίδευσης, 
περιλαμβανομένων των απαιτήσεων της αξιολόγησης και του 
προγράμματος εκπαίδευσης, κατά παράβαση της παραγράφου 
6 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας 
Πρακτικής για την Εκπαίδευση Χειριστών Κινητών Γερανών) 
Διατάγματος του 2010 όπως αυτό τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

500 

 
 

XXXVIII. 
Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για 

Έλεγχο και Συντήρηση των Πυροσβεστήρων) Διάταγμα του 2014 

1.  Παράλειψη περιοδικού ελέγχου των πυροσβεστήρων 
προκειμένου να διαπιστώνεται η καλή λειτουργική τους 
κατάσταση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙ, 
κατά παράβαση της παραγράφου 5.1 του περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για Έλεγχο και 
Συντήρηση των Πυροσβεστήρων) Διατάγματος του 2014 όπως 
αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

500 

2.  Παράλειψη τήρησης των υποχρεώσεων του Προσώπου 
Ελέγχου / Συντήρησης, κατά παράβαση της παραγράφου 5.2 
του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας 
Πρακτικής για Έλεγχο και Συντήρηση των Πυροσβεστήρων) 
Διατάγματος του 2014 όπως αυτό τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

500 
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XXXIX. 
Οι Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και 

Έλεγχος Ανελκυστήρων) Κανονισμοί του 2012 

1.  Παράλειψη εγκατάστασης σε ανελκυστήρα τηλεφωνικής 
συσκευής, κατά παράβαση του Κανονισμού 10(8)(α) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και 
Έλεγχος Ανελκυστήρων) Κανονισμών του 2012 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

2.  Παράλειψη συντήρησης του ανελκυστήρα κατά παράβαση του 
Κανονισμού 10(6)(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) 
Κανονισμών του 2012 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

3.  Παράλειψη συντήρησης του ανελκυστήρα σύμφωνα με την 
καθορισμένη συχνότητα κατά παράβαση του Κανονισμού 
10(6)(α), περιπτώσεις (i), (ii) και (iii), των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος 
Ανελκυστήρων) Κανονισμών του 2012 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

4.  Παράλειψη ελέγχου του ανελκυστήρα του κατά παράβαση του 
Κανονισμού 5(3) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) 
Κανονισμών του 2012όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

5.  Παράλειψη επίθεσης της σήμανσης που καθορίζεται στο 
Παράρτημα VII, «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ: ΕΠΙΤΥΧΗΣ», 
κατά παράβαση του Κανονισμού 10(4)(α) των περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος 
Ανελκυστήρων) Κανονισμών του 2012 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

400 

6.  Παράλειψη φύλαξης της Έκθεσης Ελέγχου Ανελκυστήρα για 
περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία έκδοσής της κατά 
παράβαση του Κανονισμού 10(4)(β) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος 
Ανελκυστήρων) Κανονισμών του 2012 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

400 

7.  Παράλειψη ανάθεσης της συντήρησης του ανελκυστήρα σε 
Συντηρητή Ανελκυστήρα, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται 
στο Μητρώο Συντηρητών Ανελκυστήρων, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 10(6)(β) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) 
Κανονισμών του 2012 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 
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8.  Παράλειψη διάθεσης στελεχωμένου, κατάλληλου και σε καλή 
λειτουργική κατάσταση τηλεφωνικού συστήματος αδιάλειπτης 
λήψης και διαχείρισης κλήσεων, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 12(δ)(v) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) 
Κανονισμών του 2012 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

9.  Παράλειψη τήρησης Μητρώου Συντήρησης Ανελκυστήρα, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 12(δ)(iii) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος 
Ανελκυστήρων) Κανονισμών του 2012 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

10.  Παράλειψη διατήρησης Αρχείου Εκπαίδευσης Προσωπικού, το 
οποίο τίθεται στη διάθεση του Αρχιεπιθεωρητή ή του 
Επιθεωρητή όποτε αυτό ζητηθεί, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 12(δ)(i) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) 
Κανονισμών του 2012 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

11.  Παράλειψη διασφάλισης σε καλή κατάσταση και ασφαλή 
λειτουργία όλων των μερών, εξαρτημάτων και στοιχείων 
ασφάλειας του ανελκυστήρα, κατά παράβαση του Κανονισμού 
12(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, 
Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) Κανονισμών του 2012 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

12.  Παράλειψη έκδοσης και αποστολής της Έκθεσης Ελέγχου 
Ανελκυστήρα στον ιδιοκτήτη του ανελκυστήρα και αντίγραφο στο 
Συντηρητή Ανελκυστήρα το αργότερο σε χρονικό διάστημα δύο 
εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11(θ) των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος 
Ανελκυστήρων) Κανονισμών του 2012 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

13.  Παράλειψη τήρησης Αρχείου Εκπαίδευσης Προσωπικού, το 
οποίο τίθεται στη διάθεση του Αρχιεπιθεωρητή ή του 
Επιθεωρητή, όποτε αυτό ζητηθεί, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11(α) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) 
Κανονισμών του 2012 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

14.  Παράλειψη διακοπής της λειτουργίας του ανελκυστήρα, ο οποίος 
παρουσιάζει σοβαρές βλάβες που θέτουν ή ενδέχεται να θέσουν 
σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο οποιοδήποτε πρόσωπο, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 11(η)(ii) των περί Ασφάλειας και 

500 
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Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος 
Ανελκυστήρων) Κανονισμών του 2012 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

15.  Παράλειψη επίθεσης σε περίοπτο σημείο εντός του θαλάμου του 
ανελκυστήρα και πλησίον της κομβιοδόχου σε όλες τις θύρες 
ορόφου, της σήμανσης «ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» που καθορίζεται στο Παράρτημα 
X, ο οποίος παρουσιάζει σοβαρές βλάβες που θέτουν ή 
ενδέχεται να θέσουν σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο οποιοδήποτε 
πρόσωπο, κατά παράβαση του Κανονισμού 11(η)(ii) των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και 
Έλεγχος Ανελκυστήρων) Κανονισμών του 2012 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

16.  Παράλειψη ενημέρωσης του Αρχιεπιθεωρητή για τους λόγους 
διακοπής της λειτουργίας του ανελκυστήρα, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 11(η)(iii) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) 
Κανονισμών του 2012 όπως αυτοί τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

500 

17.  Παράλειψη αποστολής της Έκθεση Ελέγχου Ανελκυστήρα στον 
ιδιοκτήτη του ανελκυστήρα και αντίγραφο αυτής στον 
Αρχιεπιθεωρητή για τους λόγους διακοπής της λειτουργίας του 
ανελκυστήρα, κατά παράβαση του Κανονισμού 11(η)(iii) των 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, 
Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) Κανονισμών του 2012 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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XL. 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες) 

Κανονισμοί του 2009 (Κ.Δ.Π.198/2009) 

1. Παράλειψη παροχής ή διασφάλισης παροχής επαρκούς αριθμού 
πρώτων βοηθών, σύμφωνα με το Παράρτημα II, που έχουν 
εκπαιδευτεί στην παροχή πρώτων βοηθειών στην εργασία και 
κατέχουν ισχύον πιστοποιητικό από εγκεκριμένο Παροχέα, κατά 
παράβαση του Κανονισμού 4(1) (α) των περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες) Κανονισμών του 2009 
όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 

2. Παράλειψη παροχής ή διασφάλισης παροχής επαρκούς και 
κατάλληλου εξοπλισμού κιβωτίου πρώτων βοηθειών με τα 
ελάχιστα απαιτούμενα υλικά του Παραρτήματος I, ώστε να 
παρέχονται οι πρώτες βοήθειες στους εργοδοτούμενους, αν 
τραυματισθούν ή ασθενήσουν στη εργασία, κατά παράβαση του 
Κανονισμού 3(1) (2) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Πρώτες Βοήθειες) Κανονισμών του 2009 όπως αυτοί 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

500 
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