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Ο περί Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημο
σίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 'Αρθρο 
52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 60 του 1988 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ασφάλειας στους 
Τόπους Εργασίας Νόμος του 1988. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν από το κείμενο 
προκύπτει διαφορετική έννοια— 

«αντιπρόσωπος ασφάλειας» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο εκλέγεται 
με βάση το άρθρο 4 ως αντιπρόσωπος ασφάλειας* 

«επιτροπή ασφάλειας» σημαίνει την επιτροπή που συνιστάται με 
βάση το άρθρο 5" 

«καθορισμένη εγκατάσταση» σημαίνει κάθε υποστατικό ή τόπο 
εργασίας που καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται με 
βάση το άρθρο 3· 

«λειτουργός ασφάλειας» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο διορίζεται 
με βάση το άρθρο 7 ως λειτουργός ασφάλειας· 

«Συμβούλιο» σημαίνει το Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και 
Υγείας που συνιστάται σύμφωνα με το άρθρο 9* 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

3.—(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε ομάδες ή κατηγορίες εγκατα
στάσεων όπου εργοδοτούνται από τον ίδιο εργοδότη πέντε ή περισ
σότερα πρόσωπα, τις οποίες ο Υπουργός θα ορίζει με διάταγμα δημο
σιευόμενο στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

(2) Ο Υπουργός δύναται να μην απαιτεί την εφαρμογή σε οποιαδήποτε 
καθορισμένη εγκατάσταση όλων ή οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόν
τος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, ή να τις 
εφαρμόζει με οποιεσδήποτε τροποποιήσεις κρίνει εύλογες, αν ικανο
ποιείται ότι στην εν λόγω εγκατάσταση υπάρχουν επαρκείς ειδικές 
διευθετήσεις για την προαγωγή της ασφάλειας και υγείας των εργο
δοτουμένων, ή αν ικανοποιείται ότι λόγω των ειδικών περιστάσεων της 
καθορισμένης εγκατάστασης, αυτές δεν δύνανται να εφαρμοστούν. 

4. Σε κάθε καθορισμένη εγκατάσταση όπου εργοδοτούνται λιγότερα 
από δέκα πρόσωπα πάνω σε τακτική βάση από τον ίδιο εργοδότη 
εκλέγεται από τα εν λόγω πρόσωπα αντιπρόσωπος ασφάλειας. 

5.—(1) Σε κάθε καθορισμένη εγκατάσταση όπου εργοδοτούνται δέκα ή 
περισσότερα πρόσωπα πάνω σε τακτική βάση από τον ίδιο εργοδότη 
συνιστάται από τον εν λόγω εργοδότη επιτροπή ασφάλειας, της οποίας ο 
ρόλος θα είναι συμβουλευτικός. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Εφαρμογή 
του Νόμου. 

Αντιπρόσωπος 
ασφάλειας. 

Επιτροπές 
ασφάλειας. 
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Επιτροπές 
ασφάλειας σε 
καθορισμένες 
εγκαταστάσεις 
στις οποίες 
εργοδότουνται 
από άλλο 
εργοδότη 
πρόσωπα. 
Λειτουργός 
ασφάλειας. 

Συνένωση δύο 
ή περισσό
τερων καθορι
σμένων εγκα
ταατάσεαν. 
Συμβούλιο. 

(2) Σε καθορισμένες εγκαταστάσεις όπου λειτουργούν περισσότερα 
από ένα τμήματα, και σε κάθε τμήμα εργοδοτούνται δέκα ή περισσότερα 
πρόσωπα πάνω σε τακτική βάση από τον ίδιο εργοδότη, ο εν λόγω 
εργοδότης δύναται να συνιστά επιτροπή ασφάλειας για κάθε τμήμα. 

6. Σε καθορισμένες εγκαταστάσεις όπου υπάρχει αντιπρόσωπος ασφά
λειας ή επιτροπή ασφάλειας και εργοδοτούνται από άλλο εργοδότη 
λιγότερα από πέντε πρόσωπα, ο αντιπρόσωπος ασφάλειας ή η επιτροπή 
ασφάλειας που υπάρχει δύναται να ενεργεί και για τους εν λόγω 
εργοδοτουμένους του άλλου εργοδότη. 

7.—(Ι) Σε κάθε καθορισμένη εγκατάσταση στην οποία εργοδοτούνται 
πάνω σε τακτική βάση περισσότερα από διακόσια πρόσωπα από τον ίδιο 
εργοδότη διορίζεται από τον εν λόγω εργοδότη, λειτουργός ασφάλειας 
επί πλήρους απασχολήσεως, που να τυγχάνει της έγκρισης του 
Υπουργού. 

(2) Ο Υπουργός δύναται να απαιτήσει από εργοδότη να διορίσει 
λειτουργό ασφάλειας επί πλήρους απασχολήσεως, αν ο εν λόγω εργο
δότης απασχολεί συνολικά σε καθορισμένες εγκαταστάσεις, πάνω σε 
τακτική βάση περισσότερα από διακόσια πρόσωπα. 

(3) Ο λειτουργός ασφάλειας πρέπει να έχει επαρκείς γνώσεις και πείρα 
ώστε να είναι ικανός να ελέγχει και διαχειρίζεται κάθε ζήτημα που 
αφορά την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στην καθορισμένη 
εγκατάσταση, να διενεργεί επιθεωρήσεις, να υποβάλλει συστάσεις και να 
διοργανώνει μαθήματα για θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. 

8. Δύο ή περισσότερες καθορισμένες εγκαταστάσεις δύνανται, με την 
έγκριση του Υπουργού, να λογίζονται ως μία καθορισμένη εγκατάσταση 
για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. 

9.—(!) Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα δημοσιευόμενο στην επίσημη 
εφημερίδα της Δημοκρατίας, να συνιστά Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφά
λειας και Υγείας. 

(2) Το Συμβούλιο τελεί υπό την προεδρία του Υπουργού και τα μέλη 
του καθώς και η περίοδος θητείας τους ορίζονται με διάταγμα του 
Υπουργού που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

(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 βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας εργα
ζομένων και γενικότερα του κοινού. 

(γ) Να υποβάλλει στον Υπουργό προτάσεις ή εισηγήσεις για τα 
μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται και τις καλύτερες και αποτε
λεσματικότερες μεθόδους εργασίας που πρέπει να ακολου
θούνται 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. 
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10.—(1) Κάθε εργοδότης ο οποίος παραβαίνει ή παραλείπει να Ποινικά 
συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών Αδικήματα, 
που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και 
υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες. 

(2) Ό τ α ν αδίκημα που διαπράχθηκε από νομικό πρόσωπο, αποδει

κνύεται ότι διαπράχθηκε με τη συναίνεση ή συνενοχή ή αμέλεια 
οποιουδήποτε διευθυντή, γραμματέα, συμβούλου ή άλλου αξιωματούχου 
του νομικού προσώπου, τούτος και το νομικό πρόσωπο είναι ένοχοι 
αδικήματος και υπόκεινται στις προβλεπόμενες ποινές. 

11.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για Κανονισμοί, 
την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου. 

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί 
που εκδίδονται με βάση το άρθρο αυτό δύνανται— 

(α) να προνοούν για τη σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες των 
επιτροπών ασφάλειας· 

(β) να προνοούν για τον τρόπο εκλογής των αντιπροσώπων ασφά

λειας και τις αρμοδιότητες των αντιπροσώπων ασφάλειας και 
των λειτουργών ασφάλειας και 

(γ) να καθορίζουν κάθε θέμα το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό 
καθορισμού. 


