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ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
• Ασφάλεια: Κατάσταση στην οποία οι κίνδυνοι για τους ανθρώπους ή για 

πρόκληση ζημιών έχουν περιοριστεί σε αποδεκτό επίπεδο. 
 
• Υγεία σε σχέση με την εργασία, υποδηλώνει όχι μόνο την απουσία ασθένειας 

ή αναπηρίας αλλά περιλαμβάνει και τα φυσικά, πνευματικά και ψυχικά 
στοιχεία που επηρεάζουν την υγεία και που έχουν άμεση σχέση με την 
ασφάλεια και την υγιεινή κατά την εργασία. 

 
• Εργοδότης περιλαμβάνει και πρόσωπο, που δεν έχει άλλα εργοδοτούμενα 

πρόσωπα, αλλά διεξάγει οικονομική δραστηριότητα ή διευθύνει την 
επιχείρησή του με σκοπό κερδοσκοπικό ή μη. 

 
• Εργοδοτούμενος σημαίνει πρόσωπο που εργάζεται με σύμβαση 

απασχόλησης ή ασκούμενο ή μαθητευόμενο πρόσωπο και περιλαμβάνει 
πρόσωπα τα οποία, ως τρόφιμοι ιδρυμάτων, εκτελούν εργασία που τους 
έχουν ανατεθεί και ο όρος ‘’εργοδότηση’’ θα ερμηνεύεται ανάλογα. 

 
• Αντιπρόσωπος ασφάλειας: Είναι άτομο (εργαζόμενος) που εκλέγεται σε 

επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 10 εργαζόμενους και έχει ρόλο 
συμβουλευτικό σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας. 

 
• Επιτροπή ασφάλειας: Συνίσταται από τον εργοδότη σε εγκαταστάσεις που 

εργοδοτούνται πάνω από δέκα άτομα. Ο ρόλος της είναι συμβουλευτικός και 
αποτελείται από τους αντιπροσώπους ασφάλειας καθώς επίσης και τον 
εργοδότη (ή τον αντιπρόσωπο του) ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της 
επιτροπής, τον λειτουργό ασφάλειας (εάν υπάρχει), και τον αντιπρόσωπο της 
ιατρικής υπηρεσίας της εγκατάστασης (εάν υπάρχει τέτοια υπηρεσία). 

 
• Λειτουργός ασφάλειας: Διορίζεται από τον εργοδότη σε κάθε εγκατάσταση 

στην οποία εργοδοτούνται πάνω από διακόσια εργαζόμενοι. Εγκρίνεται από 
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και πρέπει να έχει 
επαρκείς γνώσεις και πείρα ώστε να είναι ικανός να ελέγχει και διαχειρίζεται 
κάθε ζήτημα που αφορά την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, να 
υποβάλλει συστάσεις και να διοργανώνει μαθήματα για θέματα 
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. 

 
• Επιθεωρητές – Αρχιεπιθεωρητής Εργασίας: Διορίζονται από τον Υπουργό 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εκτελούν επιθεωρήσεις, εξετάσεις, 
ελέγχους, δοκιμές, επισκοπήσεις και διερευνήσεις για την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία της σχετικής νομοθεσία. 

 
• Ιατρός εργασίας: Είναι Ιατρός με κατάλληλα προσόντα που διορίζεται από 

τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από συνεννόηση 
με τον Υπουργό Υγείας. Οι ρόλος του Ιατρού Εργασίας είναι η παροχή 
συμβουλών και η συγκέντρωση πληροφοριών αναφορικά με την διασφάλιση 
και βελτίωση των συνθηκών υγείας κατά την εργασία. Ο Ιατρός Εργασίας έχει 
αντίστοιχες εξουσίες με εκείνες του Επιθεωρητή. 

 
• Εργατικό Ατύχημα: αποτελεί οποιοδήποτε τυχαίο, μη προσχεδιασμένο 

συμβάν κατά τη διάρκεια της εργασίας το οποίο προκαλεί τραυματισμό ή 
βλάβη της υγείας του εργαζομένου. Σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία 
γνωστοποιήσιμο εργατικό ατύχημα είναι κάθε συμβάν που προκαλεί το 
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θάνατο ή τον τραυματισμό εργοδοτούμενου προσώπου που τον / την καθιστά 
ανίκανο για εργασία για περισσότερες από τρεις ημέρες. 

 
• Εκτίμηση Κινδύνων: Η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων για την υγεία 

και την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία, που απορρέουν από 
τις συνθήκες εμφάνισης μιας πηγής κινδύνου στο χώρο εργασίας. 

 
• Παρ’ ολίγο ατύχημα: Συμβάν το οποίο έχει μεγάλη πιθανότητα να εξελιχθεί 

σε ατύχημα, χωρίς τελικά να συμβεί κάτι τέτοιο. 
 
• Επαγγελματική ασθένεια: Οποιαδήποτε ασθένεια κρίνεται ότι έχει 

προκληθεί ή χειροτερέψει λόγω των εργασιακών δραστηριοτήτων του 
ασθενούς. 

 
• Πηγή Κινδύνου: Η πηγή ή η κατάσταση με πιθανότητα βλάβης, υπό την 

έννοια του τραυματισμού, της ασθένειας, της καταστροφής περιουσίας, του 
περιβάλλοντος ή συνδυασμού αυτών. 

 
• Πρόληψη: Το σύνολο των διατάξεων ή μέτρων που λαμβάνονται ή 

προβλέπονται καθ’ όλα τα στάδια της δραστηριότητας της επιχείρησης, με 
στόχο την αποφυγή ή τη μείωση των επαγγελματικών κινδύνων. 


