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ΚΩ∆ΙΚΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Εγκεκριµένων Προσώπων που προσφέρουν 

Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης των Κινδύνων 
σε Εργοδότες ή Αυτοεργοδοτούµενα Πρόσωπα 

 
________________________________________ 

 
 

 Τα Εγκεκριµένα Πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες προστασίας και 
πρόληψης των κινδύνων σε εργοδότες και αυτοεργοδοτούµενα πρόσωπα 
δεσµεύονται να: 
 
1. Είναι αφοσιωµένα στην εργασία που έχουν αναλάβει, την οποία οφείλουν να 

εκτελούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό και σύµφωνα µε τις ηθικές αρχές, σεβόµενα 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

 
2. Καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προσφέρουν υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες. 
 
3. Γνωρίζουν την Κυπριακή νοµοθεσία που αφορά την προστασία και πρόληψη 

των επαγγελµατικών κινδύνων και την εφαρµόζουν κατά την εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων τους. 

 
4. Εφαρµόζουν τη νοµοθεσία που αφορά την προστασία και πρόληψη των 

επαγγελµατικών κινδύνων στο δικό τους εργασιακό χώρο. 
 
5. Είναι ειλικρινή, αντικειµενικά, ανιδιοτελή και αξιόπιστα όταν τους ζητείται να 

εκφράσουν επαγγελµατική γνώµη ή συµβουλή για θέµατα προστασίας και 
πρόληψης των επαγγελµατικών κινδύνων. 

 
6. Λαµβάνουν όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για απόκτηση, διατήρηση και ανάπτυξη 

της επαγγελµατικής τους επάρκειας παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον τοµέα 
της ασφάλειας και υγείας στην εργασία και διασφαλίζουν ότι οι εργοδοτούµενοι 
τους κάνουν το ίδιο. 

 
7. Μην αναλαµβάνουν την εκτέλεση δραστηριοτήτων προστασίας και πρόληψης 

των επαγγελµατικών κινδύνων για τις οποίες δεν είναι ικανά να ανταποκριθούν 
µε πλήρη επάρκεια και ικανότητα. Αναγνωρίζουν τους περιορισµούς των 
δυνατοτήτων τους και δεν αναλαµβάνουν δραστηριότητες για τις οποίες δεν 
είναι έµπειρα και προσοντούχα. 

 
8. Αποδέχονται την επαγγελµατική τους ευθύνη αναφορικά µε τις δραστηριότητες 

που διεξάγουν και λαµβάνουν όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα ώστε να διασφαλίζεται 
ότι τα άτοµα που εργάζονται υπό την επίβλεψη τους ή µε τα οποία 
συνεργάζονται είναι ικανά να εκτελέσουν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται. 
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9. Ενηµερώνουν γραπτώς τον εργοδότη µε τον οποίο έχουν συµβληθεί για 
παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης των επαγγελµατικών κινδύνων 
όταν πιστεύουν ότι η επαγγελµατική συµβουλή τους δεν τυγχάνει εφαρµογής 
από αυτόν, καθώς και για τις ενδεχόµενες δυσµενείς επιπτώσεις που µπορεί να 
επιφέρει η µη εφαρµογή της συµβουλής τους. 

 
10. ∆ιασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που κατέχουν για όλα τα φυσικά πρόσωπα, 

δηλαδή τον εργοδότη και το προσωπικό της επιχείρησης µε την οποία 
συµβλήθηκαν για διεξαγωγή δραστηριοτήτων προστασίας και πρόληψης, 
τυγχάνουν χειρισµού και επεξεργασίας σύµφωνα µε τις πρόνοιες των περί 
Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) 
Νόµων του 2001 και 2003. 

 
11. Μη βλάπτουν, απερίσκεπτα ή κακόβουλα, ή προσπαθούν να βλάπτουν την 

επαγγελµατική φήµη, προοπτική, ή εργασία των άλλων Εγκεκριµένων 
Προσώπων που προσφέρουν τέτοιες Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης 
των Κινδύνων. 

 
12. Συνεργάζονται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας. 
 
 
 
 
30 Μαΐου 2005      ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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