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Δήλωση Συμμόρφωσης Εξωτερικών Συνεργατών με το Σχέδιο 

Διαχείρισης Θεμάτων Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας της ΡΑΕΚ 
στο πλαίσιο εκτέλεσης οποιαδήποτε εργασίας στις εγκαταστάσεις της 

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου 
 
Δια του παρόντος δηλώνω υπεύθυνα ότι υπό την ιδιότητα του Ανάδοχου στο 
πλαίσιο της Συμφωνίας Αρ. ….. ημερομηνίας……………….. και στο πλαίσιο 
εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας στις εγκαταστάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας Κύπρου, θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που 
εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις της ΡΑΕΚ και άλλα θέματα Επαγγελματικής 
Ασφάλειας και Υγείας ως αυτά υποδεικνύονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Θεμάτων 
Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΣΔΘΕΑΥ) της ΡΑΕΚ. Ειδικότερα, 
αναγνωρίζονται μεταξύ άλλων, οι εξής υποχρεώσεις:  
 

1. Ετοιμασία και υποβολή στον Υπεύθυνο Ασφάλειας και Υγείας της ΡΑΕΚ 
της Πολιτική Ασφάλειας και Υγείας του Αναδόχου με γραπτές εκτιμήσεις 
κινδύνων και την μεθοδολογία ασφαλούς εργασίας για κάθε 
δραστηριότητα που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της ΡΑΕΚ,  

2. Ορισμός αρμόδιου ατόμου εκ μέρους του Αναδόχου, ως υπεύθυνο για 
θέματα Ασφάλειας και Υγείας,  

3. Μελέτη και ενημέρωση μέσω του Υπεύθυνου Ασφάλειας και Υγείας της 
ΡΑΕΚ για τις πρόνοιες του εν ισχύει ΣΔΘΕΑΥ της ΡΑΕΚ που αφορούν τις 
εργασίες του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις της ΡΑΕΚ, 

4. Ενημέρωση του προσωπικού του Αναδόχου για τις πρόνοιες του εν ισχύει 
ΣΔΘΕΑΥ της ΡΑΕΚ για τις επιμέρους διαδικασίες Ασφάλειας και Υγείας 
που περιλαμβάνονται σε αυτό, 

5. Συμμόρφωση με τις υποδείξεις του Υπεύθυνου Ασφάλειας και Υγείας της 
ΡΑΕΚ, 

6. Ενημέρωση στον Διευθυντή του Γραφείου της ΡΑΕΚ και τον Υπεύθυνο 
Ασφάλειας και Υγείας της ΡΑΕΚ για τις οποιεσδήποτε επικίνδυνες 
εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν εκ μέρους του προσωπικού του 
Αναδόχου, κατά τη διάρκεια των εργασιών στις εγκαταστάσεις της ΡΑΕΚ 
και τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για μείωση επικείμενων κινδύνων, 

7. Παροχή του απαραίτητου μηχανικού εξοπλισμού και εξοπλισμού 
ασφάλειας στο προσωπικό του Αναδόχου, 

8. Παροχή ενημέρωσης προς τον Διευθυντή του Γραφείου της ΡΑΕΚ και τον 
Υπεύθυνο Ασφάλειας και Υγείας της ΡΑΕΚ για οποιαδήποτε ατυχήματα 
και επικίνδυνα περιστατικά αφορούν το προσωπικό του Αναδόχου, κατά 
την εργασία του προσωπικού του στις εγκαταστάσεις της ΡΑΕΚ, 

9. Συνεχή επόπτευση της εφαρμογής από το προσωπικό του Αναδόχου των 
διαδικασιών και άλλων προνοιών του εν ισχύει ΣΔΘΕΑΥ της ΡΑΕΚ,  των 
μέτρων Ασφάλειας και Υγείας που προνοούνται στις γραπτές εκτιμήσεις 
κινδύνων της ΡΑΕΚ, στις ασφαλείς μεθόδους εργασίας και στη νομοθεσία 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία, 
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10. Εκτέλεση των ελέγχων που απαιτούνται στον εξοπλισμό που 
χρησιμοποιείται εκ μέρους του προσωπικού του Αναδόχου, για τις 
εργασίες του και η εκτέλεση εργασιών μόνον από έμπειρα πρόσωπα, 

11.  Χρήση συντηρημένου και κατάλληλου εξοπλισμού, από αρμόδια 
πρόσωπα για την εργασία που θα εκτελείται στις εγκαταστάσεις της ΡΑΕΚ, 

12. Παροχή πληροφοριών Ασφάλειας και Υγείας σχετικά με την επικίνδυνη 
χρήση των προϊόντων και του εξοπλισμού που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις χρήσης τοξικών και εύφλεκτων 
υλικών. 

 
Πρόσθετα, δηλώνω υπεύθυνα ότι το προσωπικό του Αναδόχου που θα εκτελεί 
οποιαδήποτε εργασία στις εγκαταστάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
Κύπρου θα επιδεικνύει την απαιτούμενη σοβαρότητα και υπευθυνότητα στα 
θέματα Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία και με σεβασμό σε όλα τα πρόσωπα 
που εργάζονται στη ΡΑΕΚ και σε τρίτα πρόσωπα και επισκέπτες στις 
εγκαταστάσεις της. Ειδικότερα, αναγνωρίζω ότι αναμένεται από αυτούς όπως: 
 

1. Συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των μελών της Εσωτερικής Υπηρεσίας 
Προστασίας και Πρόληψης της ΡΑΕΚ, 

2. Ενημερώνουν τον άμεσα προϊστάμενο τους και τον Υπεύθυνο Ασφάλειας 
και Υγείας της ΡΑΕΚ για οποιαδήποτε επικίνδυνη κατάσταση έχουν 
εντοπίσει, 

3. Εφαρμόζουν αυστηρά τα μέτρα ασφάλειας που αναφέρονται στις γραπτές 
εκτιμήσεις κινδύνων που έχουν ετοιμαστεί για την εργασία που θα 
εκτελέσουν, 

4. Εφαρμόζουν αυστηρά την μεθοδολογία ασφαλούς εργασίας που έχει 
ετοιμαστεί για την εργασία που θα εκτελέσουν, 

5. Χρησιμοποιούν τα μέσα ατομικής προστασίας που τους παρέχονται, 
6. Δεν καταστρέφουν ή απενεργοποιούν τα συστήματα ασφάλειας και 

πυρασφαλείας των εγκαταστάσεων. 
 
 
Όνομα Υπογράφοντος : ..………………………………………………………….. 
 
Ιδιότητα Υπογράφοντος : ..………………………………………………………….. 
 
Υπογραφή / Σφραγίδα: …………………….……… Ημερομηνία: …………….... 
 


