
  

 

 

  

 

 

      EUOSHA 

 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ 

Παρουσίαση Ευρημάτων Έρευνας 

Τα Εργατικά Ατυχήματα στην Κύπρο (1999 - 2020) 

 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το Κέντρο 
Αριστείας CERIDES του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), σας ενημερώνουν ότι τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022 και 
ώρα 11:30 π.μ. στο Ξενοδοχείο The Classic Hotel, στη Λευκωσία θα πραγματοποιηθεί Δημοσιογραφική 
Διάσκεψη. 

 

Τη Δημοσιογραφική Διάσκεψη, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία, θα χαιρετίσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κύριος Κυριάκος Κούσιος και ο 
Διευθυντής του CERIDES Καθηγητής Γεώργιος Μπούστρας. 

 

Θα ακολουθήσει παρουσίαση των ευρημάτων της Έρευνας από την Ερευνητική Ομάδα του CERIDES και 
στη συνέχεια οι Δημοσιογράφοι θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις. 

 

Μετά τη Δημοσιογραφική Διάσκεψη, η οποία θα έχει διάρκεια 1 ώρα και 30 λεπτά περίπου, θα προσφερθεί 
ελαφρύ γεύμα στους χώρους του ξενοδοχείου. 

 

Γενικές Πληροφορίες 

Η Δημοσιογραφική Διάσκεψη θα επικεντρωθεί στα βασικά ευρήματα της επιστημονικής ανάλυσης των 
δεδομένων που διατηρεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και αφορά στα εργατικά ατυχήματα που έγιναν 
στην Κύπρο, καλύπτοντας τη χρονική περίοδο 1999 – 2020. Μια Έρευνα, η οποία γίνεται για πρώτη φορά 
για την Κύπρο, ενώ μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διαπιστώνεται ότι είναι και μια από τις πολύ 
λίγες έρευνες αυτού του είδους που έγιναν ποτέ Παγκόσμια. 

 

Μέσα από την Έρευνα σκιαγραφείται η εικοσαετής και πλέον πορεία των εργατικών ατυχημάτων στην Κύπρο, 
παρέχοντας ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τους παράγοντες που συνδυαστικά μπορεί να οδηγήσουν σε 
εργατικό ατύχημα. 

 

Απώτερος στόχος είναι τα ευρήματα της Έρευνας να αποτελέσουν το έναυσμα για περαιτέρω στρατηγικό 
σχεδιασμό και ανάληψη συλλογικών δράσεων, ενισχύοντας την προσπάθεια ανάπτυξης θετικής κουλτούρας 
ασφάλειας και βελτίωσης των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους εργασιακούς χώρους, συμβάλλοντας 
στην ουσιαστική μείωση των εργατικών ατυχημάτων. 

 

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας κα Όλγα Νικολαΐδου 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση onicolaidou@dli.mlsi.gov.cy ή/και στο τηλέφωνο 22405614. 
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