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Απιθμόρ 319 

 
Οι πεπί Αζθάλειαρ και Υγείαρ ζηην Δπγαζία (Γνωζηοποίηζη Αηςσημάηων και Δπικίνδςνων Σςμβάνηων) 

(Τποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 2017, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο, δςνάμει ηος άπθπος 
38 και ηιρ παπαγπάθοςρ 15(1) και 18 ηος Ππώηος Πίνακα ηων πεπί Αζθάλειαρ και Υγείαρ ζηην Δπγαζία Νόμων 
ηος 1996 έωρ (Απ. 2) ηος 2015, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, 
δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ 
Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, 
Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 
 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1996 ΔΩ ( ΑΡ. 2) ΣΟΤ 2015 
___________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 38 θαη ησλ παξαγξάθσλ 15(1) θαη 18 ηνπ Πξώηνπ Πίλαθα 
 

     
89(Η) ηνπ 1996 

158(Η) ηνπ 2001 
  25(Η) ηνπ 2002 
  41(Η) ηνπ 2003 

99(Η) ηνπ 2003 
  33(Η) ηνπ 2011 
170(Η) ηνπ 2015 

178(Η) ηνπ 2015. 

 
Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνύληαη ζ’ απηό από ην άξζξν 
38 θαη ηηο παξαγξάθνπο 15(1) θαη 18 ηνπ Πξώηνπ Πίλαθα ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 
ζηελ Δξγαζία Νόκσλ ηνπ 1996 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2015, εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο 
Καλνληζκνύο: 

  



πλνπηηθόο  
ηίηινο. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
7.12.2007. 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία 
(Γλσζηνπνίεζε Αηπρεκάησλ θαη Δπηθίλδπλσλ πκβάλησλ) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί 
ηνπ 2017 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία 
(Γλσζηνπνίεζε Αηπρεκάησλ θαη Δπηθίλδπλσλ πκβάλησλ) Καλνληζκνύο ηνπ 2007 (πνπ 
ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη 
παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία 
(Γλσζηνπνίεζε Αηπρεκάησλ θαη Δπηθίλδπλσλ πκβάλησλ) Καλνληζκνί ηνπ 2007 θαη 2017. 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ Καλνληζκνύ 2 ησλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ. 

2. Ο Καλνληζκόο 2 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ νξηζκώλ ησλ όξσλ «αηύρεκα», «επηθίλδπλν ζπκβάλ», 
«Νόκνο» θαη «ππεύζπλν πξόζσπν» κε ηνπο αθόινπζνπο λένπο νξηζκνύο, 
αληίζηνηρα: 

  
  «“αηύρεκα” ζεκαίλεη αζπλερέο ζπκβάλ ην νπνίν πξνθαιεί ζσκαηηθή ή δηαλνεηηθή 

βιάβε ή απώιεηα δσήο ζε -  
   
  (α) εξγνδνηνύκελν ή απηνεξγνδνηνύκελν πξόζσπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπ, ην νπνίν ζπκβάλ πξνέθπςε από ή ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία 
θαη πεξηιακβάλεη- 

  
   (i) πεξηπηώζεηο νμείαο δειεηεξίαζεο θαη απσιεηώλ ή βιαβώλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ από ελέξγεηεο άιισλ πξνζώπσλ, 
     
   (ii) αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ εξγαζία, αιιά εθηόο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ή/θαη ππνζηαηηθώλ ή/θαη ρώξσλ εξγαζίαο όπνπ 
ζπλήζσο δηεμάγνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο, θαη 

     
   (iii) αηπρήκαηα πνπ πξνθαινύληαη από άιια πξόζσπα ζηελ εξγαζία ή 

πξόζσπα εθηόο εξγαζίαο: 
     
   Ννείηαη όηη δελ πεξηιακβάλνληαη εζθεκκέλνη ηξαπκαηηζκνί από άιια 

πξόζσπα ή απηνηξαπκαηηζκνί, αηπρήκαηα πνπ έρνπλ παζνινγηθά αίηηα, 
θαζώο θαη επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο, 

     
  (β) εξγνδνηνύκελν ή απηνεξγνδνηνύκελν πξόζσπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλήζνπο δηαδξνκήο ηνπ κεηαμύ ηεο νηθίαο θαη ηνπ ηόπνπ εξγαζίαο ηνπ: 
    
   Ννείηαη όηη δελ πεξηιακβάλνληαη εζθεκκέλνη ηξαπκαηηζκνί από άιια 

πξόζσπα ή απηνηξαπκαηηζκνί, αηπρήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε 
παζνινγηθά αίηηα, θαζώο θαη επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο, θαη 

    
  (γ) άιιν πξόζσπν πνπ βξίζθεηαη εθηόο εξγαζίαο πνπ πξνέθπςε από 

ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο νη νπνίεο πεγάδνπλ από ηε δηεύζπλζε ή ηε 
δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ εξγαζία: 

    
  Ννείηαη όηη δελ πεξηιακβάλνληαη εζθεκκέλνη ηξαπκαηηζκνί από άιια 

πξόζσπα ή απηνηξαπκαηηζκνί θαη αηπρήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε 
παζνινγηθά αίηηα∙ 

    
  “επηθίλδπλν ζπκβάλ” ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε ζπκβάλ ην νπνίν ζπκβαίλεη ζε 

νπνηνδήπνηε ρώξν εξγαζίαο θαη πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα, θαζώο 
θαη άιια ζπκβάληα γηα ηα νπνία απαηηείηαη γλσζηνπνίεζε ζύκθσλα κε ηηο 
πξόλνηεο άιισλ Καλνληζκώλ πνπ εθδίδνληαη κε βάζε ην Νόκν∙ 

   
89(Η) ηνπ 1996 

158(Η) ηνπ 2001 
  25(Η) ηνπ 2002 
  41(Η) ηνπ 2003 

99(Η) ηνπ 2003 
  33(Η) ηνπ 2011 
170(Η) ηνπ 2015 

    178(Η) ηνπ 2015.  

 “Νόκνο” ζεκαίλεη ηνλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Νόκν, όπσο 
απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη∙ 
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 “ππεύζπλν πξόζσπν” πξνθεηκέλνπ γηα - 

   (α) αηύρεκα ην νπνίν πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί κε βάζε ηνλ Καλνληζκό 4 θαη 
ην νπνίν αθνξά: 

    
   (i) εξγνδνηνύκελν ζεκαίλεη ηνλ εξγνδόηε ηνπ,∙ 
     
   (ii) απηνεξγνδνηνύκελν πξόζσπν- 
     
    (Α) ζηελ πεξίπησζε κε ζαλαηεθόξνπ αηπρήκαηνο ζεκαίλεη 

ην ίδην ην απηνεξγνδνηνύκελν πξόζσπν, ή 
      
    (Β) ζηελ πεξίπησζε ζαλαηεθόξνπ αηπρήκαηνο ζεκαίλεη ηνλ 

πιεζηέζηεξν ζπγγελή ηνπ απηνεξγνδνηνύκελνπ 
πξνζώπνπ, 

      
   (iii) άιιν πξόζσπν πνπ βξίζθεηαη εθηόο εξγαζίαο ζεκαίλεη ην 

πξόζσπν πνπ έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ή ηνπ 
ππνζηαηηθνύ ή ηεο εγθαηάζηαζεο ή θαη ηεο επηρείξεζεο όπνπ 
ζπλέβεθε ην αηύρεκα ή ην πξόζσπν πνπ δηεπζύλεη ή δηεμάγεη ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ρώξν ή ην ππνζηαηηθό ή ηελ εγθαηάζηαζε ή 
ηελ επηρείξεζε απηή· 

     
   (β)  επηθίλδπλν ζπκβάλ ην νπνίν πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί κε βάζε ηνλ 

Καλνληζκό 5 ζεκαίλεη ην πξόζσπν ην νπνίν έρεη ηνλ   έιεγρν ηνπ ρώξνπ 
εξγαζίαο ή ηνπ ππνζηαηηθνύ ή ηεο εγθαηάζηαζεο ή θαη ηεο επηρείξεζεο όπνπ 
ζπλέβεθε ην επηθίλδπλν ζπκβάλ ή ην πξόζσπν πνπ δηεπζύλεη ή δηεμάγεη ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ρώξν ή ην ππνζηαηηθό ή ηελ εγθαηάζηαζε ή ηελ 
επηρείξεζε απηή·»∙ θαη 

    
 (β) κε ηε δηαγξαθή ηνπ όξνπ «ηαηξόο» θαη ηνπ νξηζκνύ απηνύ. 
  
Αληηθαηάζηαζε   
ηνπ Καλνληζκνύ 3 ησλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ. 

3.  Ο Καλνληζκόο 3 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ αληηθαζίζηαηαη από ηνλ αθόινπζν λέν 
Καλνληζκό: 

  «3.-(1) Οη παξόληεο Καλνληζκνί εθαξκόδνληαη -  
   
  (α) ε ρώξνπο εξγαζίαο, ππνζηαηηθά, επηρεηξήζεηο, εγθαηαζηάζεηο 

θαη ζε ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ όπνπ εθαξκόδεηαη ν Νόκνο θαη νη 
Καλνληζκνί πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνύ∙ 

    
  (β) ζηηο πεξηπηώζεηο πξνζώπσλ πνπ εξγνδνηνύληαη σο νηθηαθνί 

βνεζνί, ζε ηδησηηθά λνηθνθπξηά∙ 
    
  (γ) ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (6) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

Νόκνπ, ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ηεο Γεκνθξαηίαο ζε ζρέζε κε ηα 
κέιε ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ∙ 

    
  (δ) ζε θαηαζθεπέο, ππνζηαηηθά, εγθαηαζηάζεηο, αγσγνύο, εμέδξεο ή 

πινία όπνπ δηεμάγνληαη δξαζηεξηόηεηεο ραξηνγξάθεζεο, 
έξεπλαο, αλαδήηεζεο, εμόξπμεο ή κεηαθνξάο πδξνγνλαλζξάθσλ 
ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εώλε ηεο Γεκνθξαηίαο. 

    
   (2) Οη δηαηάμεηο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ δελ εθαξκόδνληαη ζηηο 

πεξηπηώζεηο- 
   
  (α) Με ζαλαηεθόξσλ αηπρεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε πξόζσπα 

εθηόο εξγαζίαο∙ 
    
  (β) κε ζαλαηεθόξσλ αηπρεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε 

δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ ηεο 
Γεκνθξαηίαο ζε ζρέζε κε θιεξσηνύο ζηξαηηώηεο, εθέδξνπο 
θαη εζλνθύιαθεο∙ 
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  (γ) αηπρεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε πξόζσπα πνπ εξγνδνηνύληαη 
ζε πινία ηα νπνία  δελ είλαη αγθπξνβνιεκέλα ζε ιηκάλη θαη 
αεξνζθάθε ηα νπνία δελ είλαη πξνζγεησκέλα ζε αεξνδξόκην∙ 

    
  (δ) αηπρεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε πξόζσπα εθηόο εξγαζίαο 

θαηά ηε δηάξθεηα αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ∙ 
    
  (ε) αηπρεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε πξόζσπα εθηόο εξγαζίαο 

θαηά ηε δηάξθεηα δξαζηεξηνηήησλ δηαζθέδαζεο ή αλαςπρήο∙ 
    
  (ζη) αηπρεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε πξόζσπα εθηόο εξγαζίαο 

πνπ είλαη αζζελείο θαηά ηε δηάξθεηα δξαζηεξηνηήησλ ηαηξηθήο 
θύζεο, όπσο πεξίζαιςεο ή εγρείξεζεο.». 

  
Σξνπνπνίεζε   
ηνπ Καλνληζκνύ 4 ησλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ. 

4.  Ο Καλνληζκόο 4 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

      (α) Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ (1) απηνύ σο αθνινύζσο: 
   
  (i) Με ηε δηαγξαθή από απηή ηεο ιέμεο «πξόζσπν» (δεύηεξε γξακκή), θαη 
    
  (ii) κε ηελ πξνζζήθε ζ’ απηή, ακέζσο κεηά ηε ιέμε θαη ην ζεκείν ζηίμεσο 

«αηπρήκαηνο,» (ηέηαξηε γξακκή), ηεο θξάζεο «αλεμάξηεηα αλ ε απνπζία 
άξρηζε ακέζσο κεηά ην αηύρεκα ή ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν,»∙ 

    
 (β) κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ (3) απηνύ σο αθνινύζσο: 
    
  (i) Με ηελ αληηθαηάζηαζε από απηή, ηεο θξάζεο «ηξίην πξόζσπν ή βιάβε ε 

νπνία ζπλεπάγεηαη πεξίζαιςε ηνπ πξνζώπνπ απηνύ από ηαηξό ή 
πεξίζαιςε ζε δεκόζην ή ηδησηηθό Ννζνθνκείν ή Κιηληθή σο εζσηεξηθνύ ή 
εμσηεξηθνύ αζζελή» (δεύηεξε έσο ηέηαξηε γξακκή) κε ηηο ιέμεηο 
«πξόζσπν πνπ βξίζθεηαη εθηόο εξγαζίαο», θαη 

  
 (ii) κε ηελ αληηθαηάζηαζε, από ηελ ππνπαξάγξαθν (β) απηήο, ηεο θξάζεο 

«θαηάιιεια θαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλν» (πέκπηε γξακκή), από ηε θξάζε 
«κε όζα ζηνηρεία είλαη εύινγα εθηθηό λα ζπιιέμεη»∙ θαη 

  
      (γ) κε ηελ πξνζζήθε, ζην ηέινο απηνύ, ηεο αθόινπζεο λέαο παξαγξάθνπ (4): 
  
  «(4) Ζ δπλάκεη ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ πιεξνθόξεζε γηα αηπρήκαηα θαη ε 

γλσζηνπνίεζε αηπρεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή 
Εώλε ηεο Κύπξνπ γίλνληαη ζην Δπαξρηαθό Γξαθείν Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο 
Λεπθσζίαο σζάλ ε Εώλε απηή λα αλήθεη ζηελ επαξρία Λεπθσζίαο.». 

  
Σξνπνπνίεζε   
ηνπ Καλνληζκνύ 5 ησλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ.  

5.  Ο Καλνληζκόο 5 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

 (α) Με ηελ αξίζκεζε ηνπ πθηζηάκελνπ θεηκέλνπ απηνύ ζε παξάγξαθν (1)∙ θαη 
   
 (β) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ (1) απηνύ, όπσο 

απηή έρεη αξηζκεζεί ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (α) πην πάλσ, ηεο 
αθόινπζεο λέαο παξαγξάθνπ (2): 

   
  «(2) Ζ δπλάκεη ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ πιεξνθόξεζε γηα επηθίλδπλα 

ζπκβάληα θαη ε  γλσζηνπνίεζε επηθίλδπλσλ ζπκβάλησλ πνπ ζπκβαίλνπλ 
ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εώλε ηεο Κύπξνπ γίλνληαη ζην Δπαξρηαθό 
Γξαθείν Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο Λεπθσζίαο σζάλ ε Εώλε απηή λα αλήθεη 
ζηελ Δπαξρία Λεπθσζίαο.». 

  
Σξνπνπνίεζε   
ηνπ Καλνληζκνύ 8 ησλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ.  
 

6. Ο Καλνληζκόο 8 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
παξαγξάθνπ (1) απηνύ κε ηελ αθόινπζε λέα παξάγξαθν: 
 

 «Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην (Η): 
5.4.2002. 

 (1) Κάζε εξγνδόηεο ηεξεί αξρείν όισλ ησλ αηπρεκάησλ θαη 
επηθίλδπλσλ ζπκβάλησλ ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο  ηνπ 
Καλνληζκνύ 10 ησλ πεξί Γηαρείξηζεο Θεκάησλ Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο ζηελ Δξγαζία Καλνληζκώλ, όπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνύληαη ή αληηθαζίζηαληαη.». 
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Αληηθαηάζηαζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 10 ησλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ.  

7.  Ο Καλνληζκόο 10 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή ηνπ θόκκαηνο 
κεηά ηε ιέμε αηπρήκαηνο (δεύηεξε γξακκή) θαη ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ηεο θξάζεο ή 
επηθίλδπλνπ ζπκβάληνο» θαη κε ηε δηαγξαθή ηεο ηειείαο ζην ηέινο απηνύ θαη ηελ πξνζζήθε, 
ακέζσο κεηά, ηεο θξάζεο «θαη θαηαβάιινληαο, όπνπ ηζρύεη, ηα ζρεηηθά ηέιε πνπ 
θαζνξίδνληαη κε δηάηαγκα.». 

  
Σξνπνπνίεζε   
ηνπ Καλνληζκνύ 11 ησλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ.  

8. Ζ παξάγξαθνο (2) ηνπ Καλνληζκνύ 11 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 
αληηθαηάζηαζε από απηή, ησλ ιέμεσλ «ηηο ρίιηεο ιίξεο» (πέκπηε γξακκή) από ηηο ιέμεηο «ηα 
ρίιηα επηαθόζηα επξώ (€1.700)». 

  
Αληηθαηάζηαζε 
ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ησλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ.  

9. Σν Παξάξηεκα Η ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ αληηθαζίζηαηαη από ην αθόινπζν λέν 
Παξάξηεκα: 

 « ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
(Καλνληζκόο 2) 

Καηάινγνο Δπηθίλδπλσλ πκβάλησλ 
  
 1.  Καηάξξεπζε/αλαηξνπή/αζηνρία εμνπιηζκνύ 
  
 Καηάξξεπζε ή αλαηξνπή ή αζηνρία νπνηνπδήπνηε κέξνπο ή νιόθιεξνπ ηνπ αθόινπζνπ 

εμνπιηζκνύ πνπ ππνβαζηάδεη ή κεηαθέξεη θνξηίν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ή 
ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ γηα εγθαηάζηαζε ή ηνπνζέηεζή ηνπ πξηλ από ηελ 
έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ: 

  
 (α) Αλειθπζηήξαο, αλαβαηόξην, γεξαλόο, θηλνύκελε ή ζηαζεξή αλπςσηηθή εμέδξα, 

αλπςσηηθόο κεραληζκόο, ή 
   
 (β) εθζθαθέαο, ή 
   
 (γ) δηαηξεηηθό κεράλεκα, ή 
   
 (δ) όρεκα βαξεηνύ ηύπνπ κεηαθνξάο θνξηίσλ, όπσο βπηηνθόξν όρεκα, θνξηεγό 

όρεκα ή όρεκα κεηαθνξάο θαη αλάκεημεο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο («κπεηνληέξα»), 
ή 

   
 (ε) πεξνλνθόξν όρεκα, ή 
   
 (ζη) αληιία ζθπξνδέκαηνο, ή 
   
 (δ) κεράλεκα ηνπνζέηεζεο παζζάισλ ζεκειίσζεο ή αληηζηήξημεο. 
  
 2.  Καηάξξεπζε ηθξηώκαηνο 
  
 Ζ πιήξεο ή κεξηθή θαηάξξεπζε νπνηνπδήπνηε ηθξηώκαηνο ύςνπο πέξαλ ησλ πέληε (5) 

κέηξσλ πνπ νδεγεί ζηελ πηώζε ή ζηελ αλαηξνπή νπζηαζηηθνύ κέξνπο ηνπ ηθξηώκαηνο, 
πεξηιακβαλνκέλεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ηθξίσκα είλαη θξεκαζηό ή αλπςνύκελν ή 
θαηαβηβαδόκελν δηα βαξνύιθσλ, ηεο πιήξνπο ή κεξηθήο θαηάξξεπζεο νπνησλδήπνηε 
κέζσλ αλάξηεζεο, κε απνηέιεζκα ηελ πηώζε ηεο εμέδξαο εξγαζίαο από ην πην πάλσ 
ύςνο. 

  
 3.  Καηάξξεπζε/βύζηζε θηηξίνπ, θαηαζθεπήο ή ππνζηαηηθνύ 
  
  Πιήξεο ή κεξηθή θαηάξξεπζε/βύζηζε: 
   
 (α) νπνηνπδήπνηε θηηξίνπ ή θαηαζθεπήο πάλσ ή θάησ από ην επίπεδν ηνπ 

εδάθνπο, πνπ βξίζθεηαη ππό θαηαζθεπή, αλαθαηαζθεπή, κεηαηξνπή, 
ζπληήξεζε ή θαηεδάθηζε θαη ε νπνία πξνθαιεί ηελ πηώζε πνζόηεηαο πιηθώλ 
πέξαλ ησλ πέληε (5) ηόλσλ, ή 

   
 (β) νπνηνπδήπνηε δαπέδνπ ή ηνίρνπ θηηξίνπ, θαηαζθεπήο ή ππνζηαηηθνύ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ρώξνο εξγαζίαο, ή 
   
 (γ) νπνηαζδήπνηε πξνζσξηλήο θαηαζθεπήο. 
  
 4. Τπνρώξεζε εδάθνπο 
 

Οπνηαδήπνηε ππνρώξεζε ηνπ εδάθνπο, ε νπνία πξνθύπηεη από έιιεηςε ή αζηνρία ηνπ 
ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο θαη ε νπνία ζα κπνξνύζε λα ζέζεη ζε θίλδπλν νπνηνδήπνηε 
πξόζσπν. 
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 5. Γνρεία ππό πίεζε 
  
 Έθξεμε ή δηάξξεμε νπνηνπδήπνηε θιεηζηνύ δνρείνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ιέβεηα αηκνύ ή 

ζεξκνύ λεξνύ ή ησλ απιώλ ηνπ ιέβεηα, εληόο ησλ νπνίσλ ε εζσηεξηθή πίεζε ήηαλ 
ςειόηεξε ή ρακειόηεξε ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο. 

  
 6. Ζιεθηξηθό βξαρπθύθισκα 
  
 Ζιεθηξηθό βξαρπθύθισκα ή ππεξθόξησζε ζε ειεθηξηθό εμνπιηζκό, θαιώδηα ή ζπζθεπή ή 

ζε κεράλεκα, αθνινπζνύκελν από ππξθαγηά ή έθξεμε πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε δηαθνπή 
ησλ εξγαζηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηό ηνλ εμνπιηζκό, ηα θαιώδηα, ηε ζπζθεπή ή ην 
κεράλεκα γηα ρξνληθή πεξίνδν πέξαλ ησλ πέληε (5) σξώλ. 

  
 7. Έθξεμε ή ππξθαγηά 
  
 Έθξεμε ή ππξθαγηά πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηώλ γηα ρξνληθή 

πεξίνδν πέξαλ ησλ είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξώλ. 
  
 8. Δλαέξηεο ειεθηξηθέο γξακκέο 
  
 Οπνηνδήπνηε γεγνλόο πξνθαιεί ειεθηξηθή εθθέλσζε όηαλ πξόζσπα, εγθαηαζηάζεηο, πιηθά, 

κεραλήκαηα ή εμνπιηζκόο έξρνληαη ζε επαθή ή ζε θνληηλή απόζηαζε κε ελαέξηα ή ππόγεηα 
ειεθηξηθή γξακκή ζηελ νπνία ε ηάζε ππεξβαίλεη ηα δηαθόζηα (200) Volt. 

  
 9. Γηαξξνή εύθιεθησλ νπζηώλ ή παξαζθεπαζκάησλ  
  
     Ζ μαθληθή θαη αλεμέιεγθηε δηαξξνή: 
  
 (α) εληόο ππνζηαηηθνύ - 
   
  (i) πνζόηεηαο ίζεο ή κεγαιύηεξεο ησλ εθαηό θηιώλ (100 kg) 

εύθιεθηεο ή πνιύ εύθιεθηεο νπζίαο ή κείγκαηνο, ή 
    
  (ii) πνζόηεηαο ίζεο ή κεγαιύηεξεο ησλ δέθα θηιώλ (10 kg) εύθιεθηεο 

ή πνιύ εύθιεθηεο νπζίαο ή κείγκαηνο, ζε ζεξκνθξαζία πάλσ από 
ην θαλνληθό ζεκείν βξαζκνύ ηνπ, ή  

    
  (iii) πνζόηεηαο ίζεο ή κεγαιύηεξεο ησλ δέθα θηιώλ (10 kg) εμαηξεηηθά 

εύθιεθηεο νπζίαο ή κείγκαηνο, ή  
    
 (β) ζε αλνηθηό ρώξν, πνζόηεηαο ίζεο ή κεγαιύηεξεο ησλ πεληαθόζησλ θηιώλ 

(500 kg) νπνηαζδήπνηε νπζίαο ή παξαζθεπάζκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (α) πην πάλσ. 

  
 
 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
Σεο Δ.Δ.: L 353, 
13.12.2008, ζ. 1. 

Ννείηαη όηη γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξαγξάθνπ 9 «εύθιεθηε νπζία ή κείγκα» ή «πνιύ 
εύθιεθηε νπζία ή κείγκα» ή «εμαηξεηηθά εύθιεθηε νπζία ή κείγκα» ζεκαίλεη, αληίζηνηρα, 
νπζία ή κείγκα πνπ ηαμηλνκείηαη έηζη, ζύκθσλα κε πξόλνηεο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 
1272/2008 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 16

εο
 Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηελ ηαμηλόκεζε, ηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία ησλ νπζηώλ θαη ησλ κεηγκάησλ, ηελ 
ηξνπνπνίεζε θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηώλ 67/548/ΔΟΚ θαη 1999/45/ΔΚ θαη ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006, όπσο απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη. 

  
 10.  Γηαξξνή νπζηώλ 
  
 Ζ μαθληθή ή ε αλεμέιεγθηε δηαξξνή ή ε δηαθπγή νπνηαζδήπνηε νπζίαο, εθηόο ησλ 

αλαθεξόκελσλ ζηελ παξάγξαθν 9 πην πάλσ, ζε πνζόηεηα ηθαλή λα πξνθαιέζεη ζάλαην, 
ζνβαξό ηξαπκαηηζκό ή νπνηαδήπνηε βιάβε ζηελ πγεία νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ. 

  
 11.  Απειεπζέξσζε βηνινγηθώλ παξαγόλησλ 
  
 Ζ μαθληθή ή ε αλεμέιεγθηε δηαξξνή ή δηαθπγή νπνηνπδήπνηε βηνινγηθνύ παξάγνληα πνπ 

ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη ζνβαξή κόιπλζε ή αζζέλεηα ζε νπνηνδήπνηε πξόζσπν. 
  
 12.  Άιια πκβάληα  
  
 Οπνηαδήπνηε άιια ζπκβάληα πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη ζύκθσλα κε Καλνληζκνύο πνπ 

εθδίδνληαη κε βάζε ην Νόκν.». 
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