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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗΣ2
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 8, Παράρτημα ΙΙΙ)
Α. Στοιχεία3 Κύριου του Έργου (ιδιοκτήτη)

□ ή Μελετητή ολόκληρου του έργου □

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

Τηλεομοιότυπο: …………………………………………

Ηλ. Ταχυδρομείο: …………………………………….……………..………………………...……………………..
Β. Στοιχεία Συντονιστή Μελέτης2:
Ονοματεπώνυμο:……………………..……………………………………………………………………...………
Διεύθυνση Επικοινωνίας: …………………………………………………………………………………………...
Τηλέφωνο: .…………………………………..

Τηλεομοιότυπο: …………………….…………………...

Ηλ. Ταχυδρομείο: ………………………………

Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ4: …………………………………..
Αρ. Φακ. ΕΞΥΠΠ5: ……………………………….……..

Γ. Στοιχεία Έργου
Επωνυμία: .…………………………………………………………………………………………………………...
Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………………………..
Τάξη Έργου6
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Δ. Δήλωση
Οι πιο κάτω υποφαινόμενοι δηλώνουμε ότι οι πιο πάνω πληροφορίες είναι ορθές και αποτυπώνουν
την μεταξύ μας συμφωνία για ορισμό του Συντονιστή Μελέτης του έργου του οποίου τα στοιχεία
φαίνονται στο Μέρος Γ του παρόντος εγγράφου.
Ο Συντονιστής Μελέτης 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 (ΣΜ).

……..………………………………
(Υπογραφή)
……………………………………………………..
(Ονοματεπώνυμο)
Κύριος του Έργου ή Μελετητής
ολόκληρου του έργου3 ή
νόμιμος εκπρόσωπος
Ημερομηνία: ………………….
1

2

3

4

5

6

……………………………………..
(Υπογραφή)
….….………………………………………………
(Ονοματεπώνυμο)
Συντονιστής Μελέτης 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 από την έναρξη των εργασιών συμφωνητικό έγγραφο ορισμού Συντονιστή Μελέτης μαζί με το έντυπο της εκ των
προτέρων γνωστοποίησης στο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της Επαρχίας στην οποία θα βρίσκεται το εργοτάξιο.
Συντονιστής Μελέτης: Συντονιστής(ές) σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις
των Κανονισμών 4 και 8 (φυσικό πρόσωπο).
Ο Συντονιστής μελέτης ορίζεται από τον κύριο του έργου (ιδιοκτήτη) ή τον μελετητή ολόκληρου του έργου. Διαγράφεται ότι δεν ισχύει ή
σημειώνεται ότι ισχύει.
Σε ειδικότητα που του παρέχει το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος για την εκπόνηση της μελέτης του έργου ή να επισυνάπτονται στοιχεία
που τεκμηριώνουν την κατοχή προσόντων που παρέχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος για την εκπόνηση της μελέτης του έργου
σύμφωνα με τους περί Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Νόμους του 1990 έως 2015.
Εγκεκριμένο πρόσωπο για την παροχή Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης. Δεν ισχύει στις περιπτώσεις προσώπου που είναι
μελετητής του έργου.
Σύμφωνα με τους περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμους του 2001 έως 2013.
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Παράρτημα (ΣΜ)
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά
Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015)
Κανονισμός 8(3) – Καθήκοντα Συντονιστή Μελέτης
Ο Συντονιστής Μελέτης1. Συμβουλεύει κατάλληλα και επαρκώς τον κύριο του έργου (ιδιοκτήτη) σχετικά με:
1.1. τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα θέματα
ασφάλειας και υγείας στην εργασία·
1.2. τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, που ρυθμίζουν τα θέματα ασφάλειας και υγείας σε
σχέση με την υλοποίηση των έργων· και
1.3. τις διατάξεις των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας
Κανονισμών του 2002 και 2004, στην περίπτωση που το έργο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως
χώρος εργασίας·
2. Συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και την ενσωμάτωση των θεμάτων
ασφάλειας και υγείας στη μελέτη του έργου, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του Κανονισμού 7 των
πιο πάνω Κανονισμών·
3. Συνεργάζεται με τον Συντονιστή Εκτέλεσης για την αναπροσαρμογή του σχεδίου ασφάλειας και υγείας
και διαχείριση των κινδύνων που δημιουργούνται στις εργασίες εκτέλεσης του έργου·
4. Συλλέγει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας που προβλέπεται
στον Κανονισμό 5 των πιο πάνω Κανονισμών και τα θέματα ασφάλειας και υγείας και μεριμνά για τη
διάθεσή τους στους μελετητές του έργου·
5. Καταρτίζει ή αναθέτει την κατάρτιση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας.
6. Μεριμνά για την ενσωμάτωση στη μελέτη του έργου, στα έγγραφα προκήρυξης των προσφορών και
στους όρους των συμβολαίων ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου, σχεδίων, τεχνικών προδιαγραφών,
κριτηρίων επιλογής των υλικών κατασκευής, μεθόδων εργασίας, εργολάβων και υπεργολάβων και
άλλων απαιτήσεων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που είναι προβλεπτοί στο στάδιο της μελέτης
και προετοιμασίας του έργου, σύμφωνα με τις αρχές πρόληψης και με βάση τα αποτελέσματα της
γραπτής εκτίμησης των κινδύνων·
7. Καταρτίζει ή/και αναπροσαρμόζει τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) που προβλέπεται στον
Κανονισμό 5, των πιο πάνω Κανονισμών και συνεργάζεται με τον Συντονιστή Εκτέλεσης, όπου αυτό
απαιτείται και μεριμνά για –
7.1.
7.2.
7.3.

τη συνεργασία του κύριου του έργου, των μελετητών και άλλων ανάδοχων του έργου και τη
διάθεση των απαιτούμενων πληροφοριών·
τη διαβίβαση του ΦΑΥ στον Συντονιστή Εκτέλεσης· και
την προώθηση του ΦΑΥ στον κύριο του έργου μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των
εργασιών σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκτέλεσης.
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