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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ2
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά
Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 – Κ.Δ.Π. 410/2015 (Κανονισμοί 4, 6 και 9, Παράρτημα ΙΙΙ)

Α. Στοιχεία3 Κύριου του Έργου (ιδιοκτήτη)

□ / Εργολάβου Ολόκληρου του Έργου □

Όνομα: …………………………………….…………………………………………………………………………
Διεύθυνση Επικοινωνίας: …………………………………………………………………………………………...
Τηλέφωνο: ………………………………..…

Τηλεομοιότυπο: …………………………………………

Ηλ. Ταχυδρομείο: …………………………………….……………..………………………...……………………..
Β. Στοιχεία Συντονιστή Εκτέλεσης σε πλήρη απασχόληση 4
απασχόληση

□/ Συντονιστή Εκτέλεσης σε μερική

□

Ονοματεπώνυμο:……………………..……………………………………………………………………...………
Διεύθυνση Επικοινωνίας: …………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..........................
Τηλέφωνο: .…………………………………..

Τηλεομοιότυπο: …………………….…………………...

Ηλ. Ταχυδρομείο: …………………………………

Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ5: …………………………………..

Γ. Στοιχεία Έργου
Επωνυμία: .…………………………………………………………………………………………………………...
Διεύθυνση: …………………………………………………………………………………………………………....
Τάξη Έργου6

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Δ. Δήλωση
Οι πιο κάτω υποφαινόμενοι δηλώνουμε ότι οι πιο πάνω πληροφορίες είναι ορθές και αποτυπώνουν
την μεταξύ μας συμφωνία για ορισμό Συντονιστή Εκτέλεσης του έργου του οποίου τα στοιχεία
φαίνονται στο Μέρος Γ του παρόντος εγγράφου.
Ο Συντονιστής Εκτέλεσης του οποίου τα στοιχεία φαίνονται στο Μέρος Β του παρόντος εγγράφου
αναλαμβάνει την εκτέλεση των καθηκόντων και εκπλήρωση του ρόλου του σύμφωνα με τις πρόνοιες
των πιο πάνω Κανονισμών και το συνημμένο Παράρτημα (ΣΕ).
……..………………………………
(Υπογραφή)
…………………………………………..
(Ονοματεπώνυμο)
Κύριος του Έργου /
Εργολάβος Ολόκληρου του Έργου3
ή νόμιμος εκπρόσωπος
Ημερομηνία: …………………….

1

2

3
4
5

6

…………………………………………..
(Υπογραφή)
………………………………………….
(Ονοματεπώνυμο)
Συντονιστής Εκτέλεσης
ή νόμιμος εκπρόσωπος
Ημερομηνία: ……….………............

Για κάθε εργοτάξιο, ο κύριος του έργου (ιδιοκτήτης) ή ο ανάδοχος (μελετητής ή/και επιβλέποντας, ή/και εργολάβος του έργου) υποχρεούται να διαβιβάζει 14
ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών συμφωνητικό έγγραφο ορισμού Συντονιστή Εκτέλεσης μαζί με το έντυπο της εκ των προτέρων γνωστοποίησης στο
Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της Επαρχίας στην οποία θα βρίσκεται το εργοτάξιο.
Συντονιστής Εκτέλεσης: Συντονιστής(ές) σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών 4 και 9 (φυσικό
πρόσωπο).
Ο Συντονιστής εκτέλεσης ορίζεται από τον κύριο του έργου (ιδιοκτήτη) ή τον εργολάβο ολόκληρου του έργου. Διαγράφεται ότι δεν ισχύει ή σημειώνεται ότι ισχύει.
Συντονιστής Εκτέλεσης σε πλήρη απασχόληση ορίζεται για έργα Πρώτης Τάξης (Βλέπε σημείωση 5).
Σε ειδικότητα που του παρέχει το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος σε κλάδο σχετικό με τη μελέτη ή/και επίβλεψη ή/και διαχείριση ή/και διοίκηση ή/και εκτέλεση
κατασκευαστικών έργων ή να επισυνάπτονται στοιχεία που τεκμηριώνουν την κατοχή προσόντων που παρέχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος σε Κλάδο
σχετικό με τη μελέτη ή/και επίβλεψη ή/και διαχείριση ή/και εκτέλεση κατασκευαστικών έργων, σύμφωνα με τους περί Επιστημ ονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου
Κύπρου Νόμους του 1990 έως 2015. Ισχύει για έργα Πρώτης, Δεύτερης και Τρίτης Τάξης.
Σύμφωνα με τους περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμους του 2001 έως 2013.
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Παράρτημα (ΣΕ)
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά
Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015)
Κανονισμός 9(4) – Καθήκοντα Συντονιστή Εκτέλεσης
Ο Συντονιστής Εκτέλεσης 1.

Συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας σ’ ότι αφορά:
(i) την οργάνωση του εργοταξίου και των εργασιών·
(ii) τις τεχνικές επιλογές·
(iii) τον προγραμματισμό των διαφόρων εργασιών ή δραστηριοτήτων ή φάσεων
εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά· και
(iv) την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων
εργασίας·

2.

Συνεργάζεται με τους μελετητές, τον Συντονιστή Μελέτης, τους επιβλέποντες, τους
εργολάβους, τους υπεργολάβους και άλλους συντελεστές του έργου και συμμετέχει στον
προγραμματισμό και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου για την ενσωμάτωση
των θεμάτων ασφάλειας και υγείας και διαχείριση των κινδύνων στο εργοτάξιο·

3.

Συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών διατάξεων μεριμνώντας ώστε οι
εργολάβοι και υπεργολάβοι (i) εφαρμόζουν με συνέπεια τις αρχές πρόληψης που αναφέρονται στον Κανονισμό 11
των πιο πάνω Κανονισμών.και
(ii) εφαρμόζουν το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπου αυτό απαιτείται, σύμφωνα
με τον Κανονισμό 5 των πιο πάνω Κανονισμών και τις μεθόδους εργασίας, τα
οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που καθορίζονται με βάση την εκτίμηση των κινδύνων .

4.

Αναπροσαρμόζει ή μεριμνά ώστε να αναπροσαρμοστεί το ΣΑΥ και τον Φάκελο
Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) σύμφωνα με τον Κανονισμό 5 των πιο πάνω Κανονισμών,
αφού προηγηθεί διαβούλευση με τους συντελεστές του έργου που τυχόν επηρεάζονται .

5.

Μετά την αναπροσαρμογή του ΣΑΥ ή/και ΦΑΥ, ενημερώνει σχετικά τον Συντονιστή
Μελέτης και τους άλλους συντελεστές του έργου.

6.

Οργανώνει τη
συνεργασία,
μεταξύ των εργολάβων
και υπεργολάβων,
περιλαμβανομένων και εκείνων που διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο εργοτάξιο, και το
συντονισμό των δραστηριοτήτων για την προστασία των προσώπων στην εργασία και
την πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και την
αμοιβαία ενημέρωσή τους όταν περισσότεροι του ενός εργολάβοι και υπεργολάβοι
μοιράζονται τον ίδιο χώρο εργασίας.

7.

Μεριμνά και προβαίνει σε διευθετήσεις για την ενημέρωση των επιβλεπόντων καθώς και
όλων των εργολάβων, υπεργολάβων, και άλλων συντελεστών του έργου για το
περιεχόμενο του ΣΑΥ και των μέτρων που καθορίζονται με βάση την εκτίμηση των
κινδύνων και μεταξύ άλλων μεριμνά για την πραγματοποίηση –
ενημερωτικής συνάντησης έναρξης του έργου με τους επιβλέποντες, τους
εργολάβους και υπεργολάβους που αναλαμβάνουν δραστηριότητες σε σχέση με την
εκτέλεση του έργου, αμέσως μετά την λειτουργία του εργοταξίου .και
(ii) τακτικών συναντήσεων για την παρακολούθηση και διασφάλιση της εφαρμογής του
ΣΑΥ και των καθορισμένων μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων .
(i)

8.

Μεριμνά ώστε όλα τα πρόσωπα που εκτελούν εργασίες στο εργοτάξιο να ενημερωθούν
για τα θέματα ασφάλειας και υγείας και ειδικά για τους κινδύνους που σχετίζονται με τις
εργασίες του εργοταξίου και, μεταξύ άλλων οργανώνει (i) εισαγωγικό πρόγραμμα ενημέρωσης όλων των προσώπων που εκτελούν εργασίες
στο εργοτάξιο.και
(ii) ενημερωτικές συναντήσεις και άλλες δραστηριότητες ενημέρωσης .
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9.

Σε συνεργασία με τον κύριο του έργου, τον μελετητή, τον Συντονιστή Μελέτης και τους
επιβλέποντες:
καθορίζει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για το συντονισμό της διαχείρισης των
θεμάτων ασφάλειας και υγείας και εφαρμογής και ελέγχου των προστατευτικών και
προληπτικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη το ΣΑΥ και
(ii) μεριμνά ή/ και προβαίνει σε διευθετήσεις για την πραγματοποίηση συναντήσεων με
τους επιβλέποντες, εργολάβους, υπεργολάβους, αυτοεργοδοτούμενους και άλλους
εργοδότες που δραστηριοποιούνται στο εργοτάξιο, για σκοπούς συντονισμού των
εργασιών και των απαιτούμενων ενεργειών και μέτρων για την αντιμετώπιση των
κινδύνων, ιδιαίτερα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(i)






πριν την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου,
πριν την έναρξη κάθε φάσης και εργασίας εκτέλεσης του έργου,
όταν απαιτείται σημαντική αλλαγή στο εργοτάξιο, και
σε τακτά χρονικά διαστήματα,καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ανάλογα
με τις ιδιαιτερότητές του.

10. Συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών, μεταξύ
άλλων, προβαίνει σε διευθετήσεις για την πραγματοποίηση συναντήσεων με τους
εργολάβους και υπεργολάβους καθώς και τους αντιπροσώπους ασφάλειας, την
επιτροπή ασφάλειας ή/και αντιπρόσωπους ασφάλειας, όπου αυτό εφαρμόζεται.
11. Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιτρέπεται η είσοδος στο εργοτάξιο μόνο στα
πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια, σύμφωνα με τους κανόνες του εργοταξίου ή
σχετική εξουσία.
12. Συντάσσει ή/και μεριμνά για τη σύνταξη κανόνων ασφαλείας για το εργοτάξιο.
13. Τηρεί τα αναγκαία αρχεία και στοιχεία που αφορούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
και καθηκόντων του.
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