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Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με τους «Περί Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία Νόμους», η Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας στον χώρο εργασίας έχει συμβουλευτικό
ρόλο και τα καθήκοντά της είναι, μεταξύ άλλων:
1.1.
Συνεδριάζει μια φορά τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες.
1.2.
Συνεδριάζει έκτακτα, όποτε προκύψει θέμα που έχει σχέση με την Ασφάλεια και την Υγεία
των εργαζομένων.
1.3.
Υποβάλλει εισηγήσεις προς τον εργοδότη για μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και για πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και
επαγγελματικών ασθενειών.
1.4.
Επιλαμβάνεται παραπόνων σε θέματα ασφάλειας, υγείας και ευημερίας των
εργοδοτουμένων στην εγκατάσταση.
1.5.
Προάγει τη συνεργασία στην εγκατάσταση για εφαρμογή μέτρων ασφάλειας, τρόπων και
μεθόδων ασφαλούς διεξαγωγής της εργασίας.
1.6.
Συμμετέχει στην ετοιμασία Κανόνων Ασφάλειας στην εγκατάσταση.
1.7.
Φροντίζει ώστε τα μέλη της και οι εργαζόμενοι της εγκατάστασης να τυγχάνουν της
αναγκαίας πληροφόρησης για τα θέματα ασφάλειας και υγείας τους.
1.8.
Εξετάζει εκθέσεις των Λειτουργούς Ασφάλειας και Υγείας.
2. Η σύσταση της Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας γίνεται στη βάση οδηγιών που υπάρχουν
στο ηλεκτρονικό έντυπο ΥΠΠ ΑΥ1 (http://www.moec.gov.cy/politiki_amyna/ay_entypa.html).
Τονίζεται ότι σχολεία με λιγότερους από 10 εργαζομένους (εκπαιδευτικούς –
υποστηρικτικό προσωπικό), δεν συμπληρώνουν το πιο πάνω έντυπο. Στα σχολεία αυτά,
τον ρόλο του Αντιπροσώπου Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων, αναλαμβάνει ο
Διδασκαλικός Σύλλογος. Η Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας αποτελείται από:
2.1.
Τον Πρόεδρο, που είναι ο αντιπρόσωπος του εργοδότη. Τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει ο/η
Διευθυντής/ντρια του σχολείου.
2.2.
Τα μέλη, τα οποία ονομάζονται Αντιπρόσωποι Ασφάλειας και Υγείας (ΑΑΥ). Οι ΑΑΥ
εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τους εργοδοτούμενους και ο αριθμός τους είναι ανάλογος
του αριθμού των εργοδοτουμένων. Τονίζεται ότι οι ΑΑΥ έχουν το καθήκον να διευκολύνουν
τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ όλων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του
βοηθητικού προσωπικού, για θέματα που αφορούν την Ασφάλεια και Υγεία.
3. Η Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας, λόγω της διάρκειας του σχολικού έτους, συνεδριάζει
τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο. Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίας υποβάλλονται στον
Διδασκαλικό Σύλλογο για περαιτέρω συζήτηση.
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4. Ο Διδασκαλικός Σύλλογος στη Δημοτική Εκπαίδευση συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά
την εβδομάδα και συζητά, μαζί με άλλα θέματα, θέματα Ασφάλειας και Υγείας
συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας. Όπου υπάρχουν
λιγότερα από 10 άτομα και κατά συνέπεια δεν θα συστήνεται Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας, οι
συνεδριάσεις του Διδασκαλικού Συλλόγου αποτελούν βήμα για τον κάθε εκπαιδευτικό να εκφέρει
την άποψή του πάνω σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας.
5. Τα σημεία στα πρακτικά της συνεδρίας του Διδασκαλικού Συλλόγου που αφορούν θέματα
Ασφάλειας και Υγείας (αντίγραφο) και τα πρακτικά της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας
αρχειοθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο του σχολείου με την ονομασία «Ασφάλεια και Υγεία –
Πρακτικά Συνεδριάσεων».
6. Η παρούσα εγκύκλιος αντικαθιστά τις εγκυκλίους dde960 και ypp7939.
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