ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ
Το 1989, το Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε
την οδηγία 89/391/ΕΟΚ "Σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία", η οποία αναφέρεται
και ως Οδηγία - Πλαίσιο, με στόχο την ίση και καλύτερη προστασία των εργαζομένων
στα κράτη μέλη της Ένωσης.
Το κύριο χαρακτηριστικό της οδηγίας αυτής είναι ότι διατυπώνει τις γενικές
αρχές που πρέπει να διέπουν τα εθνικά συστήματα ασφάλειας και υγείας των
εργαζομένων στα κράτη μέλη. Οι αρχές αυτές αφορούν την προαγωγή της
ασφάλειας και της υγείας (πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων, προστασία της
ασφάλειας και της υγείας, εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου και ατυχημάτων),
καθώς και τις απαιτούμενες θεσμικές δομές και διαδικασίες (ενημέρωση,
διαβούλευση, συμμετοχή των εργαζομένων, εκπαίδευση και κατάρτιση).
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος ψηφίστηκε από τη Βουλή
των Αντιπροσώπων, εκδόθηκε με δημοσίευση στην υπ’ αριθμό 3096 Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας την 1.11.96 και τέθηκε σε εφαρμογή την
1.1.1997.
« Αριθμός 89(I) του 1996
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Νόμος που προνοεί για τη διασφάλιση της ασφάλειας, υγείας και ευημερίας
των προσώπων στην εργασία σ’ όλους τους κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας και για την προστασία οποιωνδήποτε άλλων προσώπων
έναντι των κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία σε σχέση με τις δραστηριότητες
προσώπων στην εργασία. »
Βάση της κυπριακής νομοθεσίας εξετάζονται και εφαρμόζονται : οι περί
ασφάλειας και υγείας Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων
Κ.Δ.Π. 531/2007, Γνωστοποίηση Επαγγελματικών Ασθενειών Κ.Δ.Π. 530/2007,
Χρήση στην εργασία Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας Κ.Δ.Π. 470/2001,
Χρησιμοποίηση κατά την εργασία Εξοπλισμού Εργασίας Κ.Δ.Π. 444/2001, κατά την
εργασία σε εξοπλισμό με Οθόνη Οπτικής Απεικόνισης Κ.Δ.Π. 455/2001, προστασία
από Θόρυβο Κ.Δ.Π. 317/2006, Χημικοί Παράγοντες Κ.Δ.Π. 268/2001, Κ.Δ.Π.
55/2004, Βιολογικοί Παράγοντες Κ.Δ.Π. 144/2001 οι περί ελαχίστων προδιαγραφών
για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία Κ.Δ.Π. 212/2000, κ.α.

