
                                                                                                    
Νέα Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα Παροχέων  

Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης  
 
Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να ικανοποιούν τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα  
που από την 1η Ιανουαρίου 2017 επιθυμούν να εγκριθούν από τον Αρχιεπιθεωρητή για να 
δύνανται να παρέχουν Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης των κινδύνων σε εργοδότες ή σε 
αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα, είναι τα ακόλουθα: 
 
Προσόντα: 
 
1. Ακαδημαϊκή ή/και ειδική εκπαίδευση και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, ανάλογη 

με την ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση,  σε θέματα Επαγγελματικής Ασφάλειας & Υγείας, 
σύμφωνα με τον Πίνακα 1. 

2. Πολύ καλή γνώση της Κυπριακής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και Πολιτικής που διέπει τα 
θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, σύμφωνα με τον Πίνακα 2.  Από την 1η 
Ιανουαρίου 2013, το Τμήμα διοργανώνει σχετική γραπτή εξέταση δύο φορές τον χρόνο την 
οποία απαιτείται όπως ο κάθε αιτητής παρακαθίσει και επιτύχει. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

Α/Α Ακαδημαϊκή ή/και Ειδική Εκπαίδευση στην Επαγγελματική 
Ασφάλεια & Yγεία 

Εμπειρία στην 
Επαγγελματική 

Ασφάλεια & Υγεία 
(ελάχιστα έτη) 
(Σημείωση 1) 

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην Ιατρική της Εργασίας 
αναγνωρισμένο από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και σχετική εγγραφή στο 
Ιατρικό Μητρώο.  
 

2 

2. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο (περιλαμβανομένου μεταπτυχιακού τίτλου) ή 
ισότιμο προσόν στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία. 
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3. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο (περιλαμβανομένου μεταπτυχιακού τίτλου) ή 
ισότιμο προσόν σε θέμα εκτός της κατηγορίας (1) και (2) πιο πάνω και ειδική 
εκπαίδευση σε θέματα Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, όπως φαίνεται 
στη Σημείωση 2. 
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4. Δίπλωμα Ανώτερης Τεχνολογικής Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου 
θετικής κατεύθυνσης (π.χ. Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΤΙ)) ή 
ισότιμο προσόν και ειδική εκπαίδευση σε θέματα Επαγγελματικής Ασφάλειας & 
Υγείας, όπως φαίνεται στη Σημείωση 2. 
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5. Δίπλωμα διετούς μεταλυκειακού κύκλου και ειδική εκπαίδευση σε θέματα 
Επαγγελματικής Ασφάλειας & Υγείας, όπως φαίνεται στη Σημείωση 2. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: 
Η απαιτούμενη εμπειρία σε θέματα Επαγγελματικής Ασφάλειας & Υγείας περιλαμβάνει πλήρη 
απασχόληση στην εκτέλεση καθηκόντων Συμβούλου, Επιθεωρητή, Λειτουργού Ασφάλειας ή 
Προσώπου που παρέχει Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης των 
Επαγγελματικών Κινδύνων ως εργοδοτούμενος ή αυτοεργοδοτούμενος στον Iδιωτικό ή στον 
Δημόσιο Τομέα.  Άτομα με μερική απασχόληση σε θέματα Επαγγελματικής Ασφάλειας και 
Υγείας πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν ισοδύναμη εμπειρία με τα απαιτούμενα έτη πλήρους 
εμπειρίας. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: 
Η απαιτούμενη εκπαίδευση σε θέματα Επαγγελματικής Ασφάλειας & Υγείας σημαίνει 250 ώρες, 
από τις οποίες τουλάχιστον 150 ώρες να έχουν επικυρωθεί από κατάλληλη αξιολόγηση και να 
περιλαμβάνουν ισορροπημένη κάλυψη των συγκεκριμένων ενοτήτων, που απαριθμούνται στον 
Πίνακα 3.  Οι υπόλοιπες 100 ώρες, οι οποίες δεν απαιτούν επικύρωση από αξιολόγηση, 
μπορούν να είναι απλώς πιστοποιημένη συμμετοχή σε όχι κατ’ ανάγκη αξιολογούμενα 
προγράμματα κατάρτισης, συνέδρια, εργαστήρια και σεμινάρια στην Επαγγελματική Ασφάλεια & 
Υγεία, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 80 ώρες έχουν συσσωρευτεί κατά τα τελευταία 
πέντε χρόνια. 
Για κάθε επικυρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υποβάλλουν οι υποψήφιοι, πρέπει 
να παρέχεται επαρκής περιγραφή του περιεχομένου του προγράμματος και αναλυτική 
κατάσταση βαθμολογίας, εάν αυτή προβλέπεται από τον φορέα του εκπαιδευτικού 
προγράμματος. Για εκπαιδευτικά προγράμματα με απλή συμμετοχή, η περιγραφή του 
περιεχομένου είναι αρκετή. 
Για μη επικυρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα (με απλή συμμετοχή) που 
διοργανώνονται από τον εργοδότη του υποψηφίου ή από επιχείρηση ή συνεταιρισμό 
αυτοεργοδοτούμενου προσώπου, ο υποψήφιος δύναται να πιστωθεί το μέγιστο 20 ώρες 
από τις απαιτούμενες 100 ώρες. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 
Α/Α ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
1. Ευρωπαϊκή και Κυπριακή Νομοθεσία 

στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία 
Κυπριακή και Ευρωπαϊκή: 
i. Νομοθεσία  
ii. Πολιτική  
iii. Στρατηγική 
iv. Θεσμοί  
v. Οργανισμοί 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
 

 
Α/Α ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
1. Διαχείριση Επαγγελματικής Ασφάλειας 

και Υγείας  
i. Σχεδιασμός και καθορισμός Πολιτικής 
ii. Οργάνωση Ασφάλειας και Υγείας 
iii. Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας 
iv. Διαδικασίες ελέγχου Ασφάλειας και Υγείας 
v. Οργάνωση υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης 
vi. Προώθηση κουλτούρας Ασφάλειας και Υγείας 
vii. Διαχείριση υπεργολάβων 
viii. Παρακολούθηση, αναθεώρηση και έλεγχος της 

Ασφάλειας και Υγείας 
ix. Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων  
 

2. Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικών 
Κινδύνων 

i. Μεθοδολογίες εκτίμησης κινδύνου 
ii. Εκτίμηση κινδύνου (προσδιορισμός και επιτυχής 

εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων αντιμετώπισης 
των κινδύνων) 

iii. Ανάπτυξη ασφαλών μεθόδων εργασίας, οδηγιών 
ασφάλειας, κ.ά. 

iv. Καλές πρακτικές 
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Α/Α ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
3. Τεχνική Κατάρτιση στην Επαγγελματική 

Ασφάλεια και Υγεία 
i. Αρχές ασφάλειας και υγείας στην εργασία 
ii. Αρχές πρόληψης των κινδύνων 
iii. Αρχές επαγγελματικής υγείας 
iv. Βασικές αρχές επιθεώρησης χώρων εργασίας, 

δειγματοληψίας και μετρήσεων 
v. Διερεύνηση ατυχημάτων και επικίνδυνων 

συμβάντων 
vi. Πυρασφάλεια – εκρήξεις 
vii. Χημικοί, Βιολογικοί και Καρκινογόνοι  παράγοντες, 

Αμίαντος 
viii. Φυσικοί παράγοντες (Θόρυβος, έκθεση σε θερμικό 

φόρτο, κραδασμοί, φωτισμός, αερισμός, συνθήκες 
περιβάλλοντος κ.λπ.) 

ix. Ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά έργα και σε 
εργασίες σε ύψος 

x. Μηχανικοί κίνδυνοι 
xi. Ηλεκτρικοί κίνδυνοι 
xii. Διακίνηση προσώπων και οχημάτων 
xiii. Μέσα ατομικής προστασίας 
xiv. Πρώτες βοήθειες 
xv. Σχέδια δράσης έκτακτης ανάγκης 
 

4. Ανθρωπομετρικοί και Εργονομικοί 
Παράγοντες 

i. Σχεδιασμός / διαρρύθμιση χώρων εργασίας. 
Εργονομία – Χειρονακτική Διακίνηση Φορτίων – 
Μυοσκελετικές παθήσεις – Οθόνες οπτικής 
απεικόνισης 

ii. Ψυχοσωματικοί κίνδυνοι, ανθρώπινος παράγοντας 
iii. Ανθρώπινη συμπεριφορά και ασφάλεια 
 

5. Εκπαίδευση σε Θέματα Ασφάλειας.  
Πληροφόρηση και Επικοινωνία 

i. Τεχνικές επικοινωνίας  
ii. Ετοιμασία προγραμμάτων εκπαίδευσης, εκτέλεση 

και αξιολόγηση 
 

6. Συμβουλευτικές και Διοικητικές 
Δεξιότητες 

i. Η Διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και 
υγείας ως παράγοντας αλλαγής 

ii. Τεχνική και οργανωτική διαχείριση αλλαγής 
iii. Λειτουργία Οργανισμού Μάθησης 
 

7. Ετοιμασία Μελέτης (Project). 
Αξιολογημένη. 

Εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων στην πράξη με την 
εκτέλεση Έργου και την ετοιμασία σχετικής Μελέτης. 
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