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ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  

Εισαγωγή: Η ασφάλεια στον χώρο εργασίας αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευρύ θέμα, το 

οποίο περιλαμβάνει μια σειρά παραγόντων που ευθύνονται για τα μειωμένα επίπεδα 

ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας των νοσηλευτηρίων, καθώς επίσης και 

μεγάλο αριθμό επιπτώσεων στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταγράψει του κινδύνους, αλλά 

και το νομικό πλαίσιο το οποίο με την τήρηση του μπορεί να διασφαλίσει την υγιεινή 

και ασφάλεια των εργαζομένων στα νοσοκομεία. 

Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στη παρούσα εργασία είναι η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας καθώς και του 

νομικού πλαισίου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η συλλογή των δεδομένων έχει 

πραγματοποιηθεί μέσα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (EBSCO και 

PubMed), το διαδίκτυο, αλλά και μέσα από τη χρήση ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης. 

Αποτελέσματα: Ανάμεσα στο νομικό πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας 

εντοπίστηκαν 11 νομοθεσίες, κανονισμοί και τροποποιητικές νομοθεσίες στα οποία 

γίνεται αναφορά στην υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. Η εφαρμογή της 

νομοθεσίας επιβάλλει στον εργοδότη, που στην περίπτωση των δημόσιων 

νοσοκομείων είναι το κράτος, την εκτίμηση κινδύνων, τη λήψη των αναγκαίων 

μέτρων για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργοδοτουμένων καθώς 

και την επίβλεψη της ορθής εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας και των απαραίτητων 

συντηρήσεων που πρέπει να γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το νομικό 

πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας  καλύπτει νομικά την πρόληψη του 

μεγαλύτερου αριθμού των εργασιακών κινδύνων στο χώρο της υγειονομικής 

περίθαλψης, αν και μικρός αριθμός κινδύνων δεν μπορούν να προληφθούν, αλλά με 

τις κατάλληλες νομικές εφαρμογές, μπορούν να μειωθούν ή επιβραδυνθούν οι 

επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια των επαγγελματιών υγείας. 

Συμπεράσματα: Η υγιεινή και η ασφάλεια στην εργασία προάγουν καθοριστικά τη 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας και κατ’ επέκταση τη ζωή των εργαζόμενων, 

αυξάνοντας ταυτόχρονα την αποδοτικότητα τους και μειώνοντας σημαντικά τις 

επαγγελματικές ασθένειες και τα εργατικά ατυχήματα. 

Λέξεις κλειδιά: νομικό/νομοθετικό πλαίσιο, νομοθεσία, υγιεινή, ασφάλεια στην 

εργασία, κίνδυνοι στον εργασιακό χώρο, νοσοκομεία, υπηρεσίες υγείας.
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AABBSSTTRRAACCTT  

 

 

Background: Safety in the workplace is a very broad topic, which includes a number 

of factors responsible for reducing the level of safety and hygiene at hospitals as a 

workplace as well as a large number of effects on workers health and safety. 

Aim: The aim of the current paper work is to document the risks and the legal 

framework that can ensure the workers health and safety in hospitals. 

Methodology: The methodology that was used for the fulfilment of the current work 

was the literature review of international and Greek sources along with the legal 

framework of the Republic of Cyprus. The collection of data was accomplished 

through electronic databases (EBSCO and PubMed), internet and through the use of 

the academic library. 

Results: Among the legal framework of Cyprus Republic were identified 11 laws, 

regulations and amending laws which refer to health and safety at work. Applying the 

law imposes to the employers, that in the case of public hospitals is the state, to take 

the necessary measures to protect employees, take safety measures through risk 

assessment, necessary measures to protect employees and overlook the proper 

implementation of safety measures along with necessary maintenance that needs to be 

carried out at regular intervals. The legal framework of Cyprus is legally covering 

prevention measures that needs to be taken for a large number of occupational risks in 

the area of health care, although a small number of risk factors can not be prevented, 

even though with the appropriate legal applications can be reduced or slow the impact 

on health professionals health and safety. 

Conclusion: The health and safety at work decisively promote improved working 

conditions and thus the lives of workers, while is increasing the efficiency and 

significantly is reducing the occupational illnesses and accidents. 

 

Key words: Hygiene and safety, legal framework, legislation, law, occupational 

safety, risks, hospitals, health services. 
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