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Αποτελέσματα υλοποίησης της Στρατηγική της Κύπρου στον Τομέα 
της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για την περίοδο 2007 – 2012 

 
 
Η Στρατηγική της Κύπρου στον τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία για 
την περίοδο 2007 - 2012, σχεδιάστηκε με βάση την Κοινοτική Στρατηγική 2007 – 
2012. Ο κύριος στόχος της στρατηγικής αυτής ήταν η μείωση της Συχνότητας των 
εργατικών ατυχημάτων κατά 25% καθώς και ο έλεγχος και η μείωση των 
επαγγελματικών ασθενειών. 
 
Η Στρατηγική της Κύπρου εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 6/10/2008 και 
υπογράφτηκε από τους Κοινωνικούς Εταίρους στις 20/10/2008. 
 
Με βάση την πιο πάνω Στρατηγική, συμφωνήθηκε από τα μέλη του Παγκυπρίου 
Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας Σχέδιο Δράσης, το οποίο περιλάμβανε τις 
ενέργειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για επίτευξη των στόχων της 
Στρατηγικής. 
 
Μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της Στρατηγικής και με βάση τα στοιχεία που 
έχουν καταγραφεί στο Σχέδιο Δράσης, έγινε απολογισμός των αποτελεσμάτων, τα 
κυριότερα των οποίων είναι τα ακόλουθα: 
 
 Ο Δείκτης Συχνότητας των εργατικών ατυχημάτων μειώθηκε κατά 27,23%, 

ξεπερνώντας τον αρχικό και φιλόδοξο στόχο του 25%.  Επίσης, ο ετήσιος 
αριθμός των εργατικών ατυχημάτων που προκάλεσαν την απουσία 
εργαζομένων από την εργασία για περισσότερες από 3 μέρες, μειώθηκε κάτω 
από το όριο των 2.000 Το 2012 γνωστοποιήθηκαν 1741 ατυχήματα έναντι 2010 
ατυχημάτων το 2011. 

 Με την τροποποίηση των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων το 
2011 αυξήθηκαν σημαντικά οι μέγιστες ποινές που μπορεί να επιβάλλονται για 
τις παραβάσεις σε θέματα ασφάλειας και υγείας, κάτι το οποίο αναμένεται να 
αποτελέσει πιο αποτρεπτικό παράγοντα για μελλοντικές παραβάσεις της 
νομοθεσίας. 

 Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 25.000 επιθεωρήσεις για επιτήρηση της 
εφαρμογής της νομοθεσίας. 

 Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), και οι Κοινωνικοί Εταίροι, από κοινού 
ή ξεχωριστά πραγματοποίησαν συνολικά πέραν των 500 εκδηλώσεων 
διαφώτισης και εκπαίδευσης (σεμινάρια, ημερίδες, εκπαιδευτικά προγράμματα) 
στα οποία συμμετείχαν περίπου 18.000 άτομα.  Παράλληλα, την περίοδο 2007 - 
2011 επιδοτήθηκαν από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού 2.351 
προγράμματα σχετικά με την ασφάλεια και υγεία στην εργασία στα οποία 
συμμετείχαν 27.629 άτομα. 

 Ενισχύθηκε ο θεσμός των Επιτροπών Ασφάλειας. Το 2007 υπήρχαν σε ισχύ 
649 Επιτροπές και το 2012 ήταν σε ισχύ 1.056 Επιτροπές. 

 Επεκτάθηκε ο θεσμός των Συμβούλων Ασφάλειας, γνωστών ως Εξωτερικές 
Υπηρεσιες Παροχής Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), που παρέχουν 
υποστήριξη στα θέματα ασφάλειας και υγείας σε εργοδότες και 
αυτοεργοδοτούμενους. 

 Αυξήθηκε ο αριθμός των Λειτουργών Ασφάλειας καθώς και ο αριθμός των 
Εσωτερικών Υπηρεσιών  Παροχής Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ). Το 
2007 υπήρχαν 47 διορισμένοι Λειτουργοί Ασφάλειας ενώ το 2012 ανήλθαν σε 
128. 



 Προωθήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 
η εφαρμογή των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία στον δημόσιο 
τομέα μέσω της ετοιμασίας και χρήσης του Οδηγού Οργάνωσης και Διαχείρισης 
των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στη Δημόσια Υπηρεσία, την εισαγωγή 
διευθετήσεων για εκπαίδευση των Αντιπροσώπων Ασφάλειας και Λειτουργών 
Ασφάλειας στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και στο Κέντρο 
Παραγωγικότητας.   

 Προωθήθηκε η ενσωμάτωση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία  
σε άλλους τομείς πολιτικής και κυρίως επιτεύχθηκε η ένταξή τους στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.  Το 
μάθημα Αγωγή Υγείας περιλαμβάνει ενότητες με θέμα την Ασφάλεια και Υγεία 
στην Εργασία και διδάσκεται σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού 
συστήματος. 

 Επιτεύχθηκε μείωση της συχνότητας των εργατικών ατυχημάτων στον τομέα 
των κατασκευών  ως αποτέλεσμα αρκετών δράσεων, μεταξύ των οποίων ήταν 
η υπογραφή Δήλωσης Πολιτικής από τους εμπλεκόμενους και η παροχή 
κινήτρων για αγορά κατάλληλου εξοπλισμού εργασίας σε ύψος. 

 Πραγματοποιήθηκαν πολλές συστηματικές εκστρατείες διαφώτισης με βάση το 
Ετήσιο Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. 
Επίσης πραγματοποιήθηκαν οι εκάστοτε εκστρατείες που αποφασίζοντο από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία καθώς και 
την Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(SLIC). 

 Πραγματοποιήθηκαν Διαγωνισμοί Καλής Πρακτικής και Επιτροπών Ασφάλειας 
σε επιχειρήσεις καθώς και Αφίσας και Καλής Πρακτικής σε Σχολεία. 

 Άρχισε η συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα για προώθηση της έρευνας. 
 Δεν επιτεύχθηκε το επιθυμητό αποτέλεσμα στον τομέα της γνωστοποίησης 

επαγγελματικών ασθενειών και της επιτήρησης της υγείας των εργαζομένων.  
 

Επιπρόσθετα, το ΤΕΕ  κατά τη διάρκεια της Κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργάνωσε με επιτυχία τρία συνέδρια και προέδρευσε της 
Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου που χειρίστηκε το θέμα των ηλεκτρομαγνητικών 
πεδίων. Επίσης, προέδρευσε της Κυβερνητικής Ομάδας Εργασίας της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και Υγεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
μέσω της οποίας προωθήθηκε Δήλωση για τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την 
Ασφάλεια και Υγεία 2013 – 2020. 
 
Το κείμενο της Στρατηγικής 2007 – 2012 και το Σχέδιο Δράσης είναι καταχωρημένα  
στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στη διεύθυνση:  
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/B567C0DABC3FB692C22573EE0043E519?OpenDocument 

 
Τα αποτελέσματα της Στρατηγικής θα ληφθούν υπόψη κατά την ετοιμασία της νέας 
Στρατηγικής η οποία ετοιμάζεται και θα καλύψει χρονικά την περίοδο 2013 – 2020.   
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