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1 Εισαγωγή 
Η παρούσα έκθεση δημοσιεύεται στο πλαίσιο του έργου «Μεγαλύτερη ασφάλεια και υγεία στην εργασία 
σε κάθε ηλικία», υπό την αιγίδα και τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1 2. Στόχος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν να διερευνήσει πιθανούς τρόπους βελτίωσης της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων μεγάλης ηλικίας. 

Το έργο, το οποίο ξεκίνησε το 2013, 

 εξέτασε τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες γνώσεις σχετικά με τη γήρανση και την εργασία 
 διερεύνησε τις πολιτικές, τις στρατηγικές και τα προγράμματα της ΕΕ και των κρατών μελών για 

την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η γήρανση του εργατικού δυναμικού στον τομέα 
της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), καθώς και σε τομείς πολιτικών που 
επηρεάζουν την ΕΑΥ, όπως στους τομείς απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων, δημόσιας 
υγείας και εκπαίδευσης 

 διερεύνησε τις πολιτικές, τις στρατηγικές και τα προγράμματα της ΕΕ και των κρατών μελών 
αναφορικά με την αποκατάσταση/επιστροφή στην εργασία, και 

 συγκέντρωσε πληροφορίες για σχετικές πρακτικές που εφαρμόζονται στους χώρους εργασίας. 

Για την εξέταση των εξελίξεων όσον αφορά τον σχεδιασμό των πολιτικών και των πρωτοβουλιών που 
αναλαμβάνονται στην Ευρώπη με στόχο την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών, συντάχθηκαν 
εθνικές εκθέσεις που εστιάζουν ιδίως σε πρωτοβουλίες βελτίωσης της υγείας και της ασφάλειας του 
γηράσκοντος εργατικού δυναμικού, αλλά και προαγωγής της αποκατάστασης/επιστροφής στην 
εργασία. 

 

Μεθοδολογία 

Οι εθνικές εκθέσεις καταρτίστηκαν σε καθένα από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις 
χώρες ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Ελβετία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία). Σε οχτώ χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, 
Γερμανία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κάτω Χώρες και Φινλανδία), η έρευνα ήταν πιο διεξοδική και 
βασίστηκε σε πρόσθετους πόρους καθώς και σε διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω 
της διοργάνωσης συνόδων εργασίας εμπειρογνωμόνων. 

Οι πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των εκθέσεων συγκεντρώθηκαν κατά την 
περίοδο μεταξύ Σεπτεμβρίου 2013 και Ιουνίου 2014 και πηγάζουν από διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές 
πηγές, οι οποίες παρατίθενται στις βιβλιογραφικές αναφορές της έκθεσης. 

Οι δείκτες που παρουσιάζονται στην πρώτη ενότητα των εκθέσεων επιλέχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη 
τα ακόλουθα: 

 Συνάφεια με το θέμα: Εκτός από στοιχεία για τις συνθήκες εργασίας και την υγεία, 
συμπεριλήφθηκαν επίσης δείκτες σε σχέση με γενικότερους παράγοντες, όπως δημογραφικές 
αλλαγές, αγορά εργασίας και απασχόληση. 

 Διαθεσιμότητα στοιχείων ανά ηλιακή ομάδα: Δεδομένου ότι η παρούσα εργασία επικεντρώνεται 
στη διερεύνηση δράσεων υπό το πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού, είναι 
καθοριστικής σημασίας για το έργο η συγκέντρωση στοιχείων ανά ηλιακή ομάδα. 

 Γεωγραφική κάλυψη: Για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των κρατών μελών, είναι 
σημαντικό να χρησιμοποιούνται οι ίδιοι δείκτες σε όλες τις εθνικές εκθέσεις. Για τον λόγο αυτό, 
προτιμήθηκαν ευρωπαϊκές και διεθνείς πηγές. 

Εθνικές σύνοδοι εργασίας διενεργήθηκαν στις οκτώ χώρες για τις οποίες καταρτίστηκαν πιο διεξοδικές 
εκθέσεις, καθώς και σε δύο ακόμη χώρες, στην Πολωνία και στην Ελλάδα, μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 
2014. 

                                                      
1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «04 04 16 – Πιλοτικό έργο - Μεγαλύτερη ασφάλεια και υγεία στην εργασία σε 

κάθε ηλικία», Κεφάλαιο 0404—Απασχόληση, Κοινωνική Αλληλεγγύη και Ισότητα των Φύλων, 29.02.2012, σσ. II/230 - II/231. 
Διατίθεται στη διεύθυνση:  
http://bookshop.europa.eu/en/officialjournal-of-the-european-union-l-56-29.02.2012-pbFXAL12056/  (Προσπελάστηκε τον 
Δεκέμβριο 2014  

2 Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και υλοποιούνται από μια 
κοινοπραξία με επικεφαλής την Milieu Ltd (άλλοι εταίροι της κοινοπραξίας είναι οι: COWI, IOM, IDEWE, FORBA, GfK, NIOM). 

http://bookshop.europa.eu/en/officialjournal-of-the-european-union-l-56-29.02.2012-pbFXAL12056/
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Στόχος των συνόδων εργασίας ήταν: 
 Η επαλήθευση των ευρημάτων και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της βιβλιογραφικής έρευνας 
 Η ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ των ενδιάμεσων φορέων και των εμπειρογνωμόνων στον 

τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και της αποκατάστασης/επιστροφής στην 
εργασία με στόχο τη συγκέντρωση πρόσθετων πληροφοριών και παραδειγμάτων καλών 
πρακτικών 

 Η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για όσα λειτουργούν καλά, όσα χρήζουν βελτίωσης, αλλά και 
για τους κινητήριους μοχλούς, τις ανάγκες και τα εμπόδια για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού. 

Η παρούσα έκθεση περιγράφει τις πολιτικές και στρατηγικές που εφαρμόζονται στην Κύπρο για την 
αντιμετώπιση της γήρανσης του εργατικού δυναμικού. Ειδικότερα, επικεντρώνεται σε πρωτοβουλίες για 
τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού, καθώς και σε 
πρωτοβουλίες για την προαγωγή της αποκατάστασης/επιστροφής των εργαζομένων στην εργασία μετά 
από πρόβλημα υγείας. 

 

Διάρθρωση της έκθεσης 

Η πρώτη ενότητα της έκθεσης παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τις δημογραφικές εξελίξεις, την 
αγορά εργασίας, τις συνθήκες εργασίας και την κατάσταση της υγείας των μεγάλης ηλικίας 
εργαζομένων. Παρουσιάζεται επίσης το θεσμικό και νομικό πλαίσιο για την επαγγελματική ασφάλεια και 
υγεία στην Κύπρο από τον Ιούνιο του 2014. 

Η δεύτερη ενότητα της έκθεσης παρουσιάζει τις στρατηγικές, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις 
δραστηριότητες που δρομολογούνται από την κυβέρνηση ή από οργανισμούς που συνδέονται με την 
κυβέρνηση, από τους κοινωνικούς εταίρους και από μη κυβερνητικές οργανώσεις για την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που σχετίζονται με τις δημογραφικές αλλαγές και, ειδικότερα, με τη γήρανση του 
εργατικού δυναμικού. Ανάλογες πρωτοβουλίες εντοπίζονται πρωτίστως στον τομέα της επαγγελματικής 
ασφάλειας και υγείας, αλλά και στους τομείς της απασχόλησης και της δημόσιας υγείας και σε διάφορους 
άλλους συναφείς τομείς πολιτικής. 

Η τρίτη ενότητα της έκθεσης επικεντρώνεται στο θέμα της αποκατάστασης και της επιστροφής των 
εργαζομένων στην εργασία μετά από κάποιο πρόβλημα υγείας (ατύχημα ή ασθένεια). Η ενότητα ξεκινά 
με μια εισαγωγή στο εθνικό σύστημα αποκατάστασης των εργαζομένων μετά από μακροχρόνια 
αναρρωτική άδεια ή ανικανότητα προς εργασία και εξετάζει το νομοθετικό πλαίσιο και το πλαίσιο 
πολιτικής, τους εμπλεκόμενους φορείς και τα κύρια στάδια της διαδικασίας αποκατάστασης. Το δεύτερο 
μέρος της ενότητας παρουσιάζει συγκεκριμένες δραστηριότητες, προγράμματα ή στρατηγικές που 
εφαρμόζονται από την κυβέρνηση ή από οργανισμούς που συνδέονται με την κυβέρνηση, από τους 
κοινωνικούς εταίρους και από μη κυβερνητικές οργανώσεις για την αποκατάσταση των εργαζομένων. 

 

2 Γενικό πλαίσιο 
Η ενότητα I της παρούσας έκθεσης ξεκινά με μια επισκόπηση των σημαντικότερων στοιχείων και 
αριθμών που αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο σχετικά με τα δημογραφικά 
στοιχεία, την αγορά εργασίας, τις συνθήκες εργασίας και την κατάσταση της υγείας των μεγάλης ηλικίας 
εργαζομένων. Στη συνέχεια, παρουσιάζει γενικές πληροφορίες σχετικά με το θεσμικό και νομοθετικό 
πλαίσιο που ισχύει στην Κύπρο για τη διατήρηση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία υπό το 
πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού. Τέλος, παρουσιάζει μια σύντομη επισκόπηση του 
ασφαλιστικού συστήματος, εξετάζοντας, ειδικότερα, τη νόμιμη και την πραγματική ηλικία 
συνταξιοδότησης, τις δυνατότητες πρόωρης συνταξιοδότησης και ορισμένες υπό εξέλιξη ή επερχόμενες 
μεταρρυθμίσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τους μεγάλης ηλικίας εργαζομένους. 

2.1 Στοιχεία & Αριθμοί 
Στην παρακάτω υποενότητα, που περιέχει στοιχεία και αριθμούς, παρουσιάζονται μια σειρά δεικτών 
που αποτυπώνουν την τρέχουσα κατάσταση στην Κύπρο σε ό,τι αφορά δημογραφικούς παράγοντες, 
την αγορά εργασίας, τις συνθήκες εργασίας και την κατάσταση υγείας των μεγάλης ηλικίας 
εργαζομένων. 
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Στόχος των ορισμών που ακολουθούν είναι να αποσαφηνίσουν μια σειρά όρων που απαντούν συχνά 
στην παρούσα ενότητα:3 

 «Διάμεση ηλικία» είναι η ηλικία που διαιρεί τον πληθυσμό μιας χώρας σε δύο αριθμητικά 
ισοδύναμες ομάδες. 

 Ο «δημογραφικός δείκτης εξάρτησης» είναι ο λόγος του αριθμού των ηλικιωμένων ατόμων σε 
ηλικία στην οποία είναι οικονομικά ανενεργοί (ήτοι ηλικίας 65 ετών και άνω) προς τον αριθμό 
των ατόμων σε παραγωγική ηλικία (ήτοι ηλικίας 15-64 ετών) 

 «Σύνταξη γήρατος» είναι το ποσό που καταβάλλεται για τη διατήρηση του εισοδήματος ενός 
ατόμου μετά τη συνταξιοδότηση σε κανονική ηλικία ή το ποσό που καταβάλλεται προς ενίσχυση 
του εισοδήματος ηλικιωμένων ατόμων.4 

 «Έτη υγιούς ζωής», επίσης αναφερόμενα ως προσδόκιμο ζωής χωρίς αναπηρία, είναι ο 
αριθμός ετών κατά τα οποία ένα άτομο αναμένεται να συνεχίσει να ζει σε καλή κατάσταση 
υγείας.5 
 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται μια σύντομη επισκόπηση επιλεγμένων δεικτών, ορισμένοι εκ των οποίων 
αναλύονται παρακάτω στην παρούσα ενότητα. 
 
Πίνακας 1: Πίνακας επισκόπησης των βασικών δεικτών 

 

  

                                                      
3  Οι ορισμοί προέρχονται από το γλωσσάρι της Eurostat (εκτός εάν αναφέρεται άλλως): 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Thematic_glossaries (Προσπελάστηκε τον Δεκέμβριο 2014) 
4  Eurostat, Μέθοδοι και έγγραφα εργασίας, Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας 

(ESSPROS), Εγχειρίδιο και οδηγίες χρήσης για το ESSPROS, 2012, σ. 58. Διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5922833/KS-RA-12-014-EN.PDF/6da3b2bf-85ba-4665-b318-
a41d6a2df37f?version=1.0 (Προσπελάστηκε τον Δεκέμβριο 2014) 

5  Αυτός ο δείκτης υπολογίζεται ξεχωριστά για άνδρες και γυναίκες, τόσο στη γέννηση όσο και στην ηλικία των 65 ετών. Βασίζεται 
στον ειδικό ανά ηλικία επιπολασμό (ποσοστά) του πληθυσμού σε καλή και κακή κατάσταση υγείας και σε ειδικά ανά ηλικία 
στοιχεία θνησιμότητας. Ως καλή κατάσταση υγείας νοείται η κατάσταση ενός ατόμου χωρίς λειτουργικούς περιορισμούς και 
χωρίς αναπηρία.  

6 Βλ. ενότητα 1.4 σχετικά με το ασφαλιστικό σύστημα.  
7 Πηγή: Οι εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ σχετικά με τη «μέση πραγματική ηλικία έναντι επίσημης ηλικίας συνταξιοδότησης, 2007-2012» 
8 Οι αριθμοί αυτοί αντιστοιχούν στην ΕΕ-27 

 Κύπρος ΕΕ-28 
Διάμεση ηλικία για το 2013 (2060) 36 (44)  42 (46) 

Ποσοστό πληθυσμού σε ηλικία 55 έως 64 ετών (2013) 11% 13% 

Ποσοστό πληθυσμού σε ηλικία 65+ (2013) 13% 18% 

Δημογραφικός δείκτης εξάρτησης για το 2013 (2060) 19% (47%) 28% (50%) 

Ποσοστό απασχόλησης ατόμων ηλικίας 55 έως 64 ετών (2013) 
(∆ από το 2003) 

50% (+0,8 ποσ. 
μον.) 50% (+10 ποσ. μον.) 

Επίσημη ηλικία συνταξιοδότησης (2012)6 65  

Πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης (2012)7 60,8(γυν.)/65,3(άνδ.) 60,9(γυν.)/62,3(άνδ.)*8 

Ποσοστό συνταξιούχων (50-69) οι οποίοι αποχώρησαν από 
την αγορά εργασίας για λόγους υγείας ή αναπηρίας (2012) 16% 21% 

Προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των 65, σε έτη (2011) 

Γυναίκες 

Άνδρες 

19,3 

20,3 

18,2 

19,7 

21,3 

17,8  

Έτη υγιούς ζωής στην ηλικία των 65 ( και 50) (2011) 

Γυναίκες 

Άνδρες 

 

5,9 

8  

8,6 

8,6 

8,6  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Thematic_glossaries
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5922833/KS-RA-12-014-EN.PDF/6da3b2bf-85ba-4665-b318-a41d6a2df37f?version=1.0
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5922833/KS-RA-12-014-EN.PDF/6da3b2bf-85ba-4665-b318-a41d6a2df37f?version=1.0
http://www.oecd.org/els/emp/ageingandemploymentpolicies-statisticsonaverageeffectiveageofretirement.htm
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Πηγές: Όλοι οι αριθμοί προέρχονται από δημοσιεύσεις της Eurostat, εκτός εάν αναφέρεται άλλως. Μεταξύ των πηγών που 
χρησιμοποιήθηκαν από τη Eurostat περιλαμβάνονται: Στατιστικές της Eurostat για τον πληθυσμό, προβλέψεις της Eurostat για 
τον πληθυσμό, η ευρωπαϊκή έρευνα εργατικού δυναμικού (EU-LFS), η ευρωπαϊκή μελέτη για το εισόδημα και τις συνθήκες 
διαβίωσης (EU-SILC), το ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων στατιστικών κοινωνικής προστασίας (ESSPROS). 
*ο αριθμός αναφέρεται στο 2011, ** τα στοιχεία είναι αποκλειστικά εκτιμήσεις (της Eurostat) 

 

Δημογραφικές εξελίξεις 

Ο πληθυσμός της Κύπρου είναι σημαντικά νεότερος από τον συνολικό πληθυσμό της Ευρώπης. Ενώ 
στην ΕΕ-27 η διάμεση ηλικία του γενικού πληθυσμού ήταν σχεδόν τα 42 έτη το 2013, στην Κύπρο ήταν 
τα 36 έτη. Ωστόσο, ο πληθυσμός της Κύπρου γηράσκει από το 198512, όταν η διάμεση ηλικία ήταν μόλις 
τα 29 έτη13. 

Το φαινόμενο της γήρανσης αποτυπώνεται επίσης στην παρακάτω ηλικιακή πυραμίδα (Σχ. 1), όπου 
φαίνεται ότι από το 2010 έως το 2050 η ηλικιακή ομάδα ατόμων 20-65 ετών αναμένεται να μειωθεί ενώ, 
αντίθετα, οι ηλικιακές ομάδες 55-64 ετών και 65+ αναμένεται να αυξηθούν. Αυτό αποτυπώνεται επίσης 
στον δημογραφικό δείκτη εξάρτησης (βλ. Πίνακα 1). 

 

                                                      
9  Ο αριθμός αυτός αναφέρεται στην ΕΕ-26 εξαιρουμένης της Γαλλίας. Λόγω διαφορών διατύπωσης στη γαλλική έκδοση του 

ερωτηματολογίου, τα αποτελέσματα διέφεραν σημαντικά στη Γαλλία και, ως εκ τούτου, η Eurostat συνιστά τη χρήση των 
συγκεντρωτικών στοιχείων εξαιρουμένης της Γαλλίας. 

10 Ο αριθμός αυτός αναφέρεται στην ΕΕ-26 εξαιρουμένης της Γαλλίας. Λόγω διαφορών διατύπωσης στη γαλλική έκδοση του 
ερωτηματολογίου, τα αποτελέσματα διέφεραν σημαντικά στη Γαλλία και, ως εκ τούτου, η Eurostat συνιστά τη χρήση των 
συγκεντρωτικών στοιχείων χωρίς αυτά της Γαλλίας.  

11 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έρευνα φλας του Ευρωβαρόμετρου για τις Συνθήκες Εργασίας, ενημερωτικό δελτίο για την 
Κύπρο. Διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_398_fact_cy_en.pdf (προσπελάστηκε τον 
Δεκέμβριο 2014).  

12 Τα στοιχεία για τη διάμεση ηλικία του πληθυσμού της Κύπρου αφορούν την περίοδο μετά το 1985.  
13  Στατιστικά στοιχεία της Eurostat του 2013 για τον πληθυσμό: Ο πληθυσμός την 1η Ιανουαρίου: Διαρθρωτικοί δείκτες 

[demo_pjanind] 

 Κύπρος ΕΕ-28 
Εργαζόμενοι ηλικίας 55 έως 64 ετών που ανέφεραν ένα ή 
περισσότερα προβλήματα υγείας συνδεόμενα με την εργασία 
κατά τους προηγούμενους 12 μήνες το  2007 (% από το 
σύνολο των εργαζομένων ηλικίας 55 έως 64 ετών) 

15% 11%9 

Ποσοστό των εργαζομένων ηλικίας 55-64 ετών που 
χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας τους ως κακή ή πολύ 
κακή (και ηλικίας 45-54 ετών), 2012 

4,1% (2,3%) 5,7% (3,8%) 

Ποσοστό των εργαζομένων ηλικίας 55-64 ετών που πάσχουν 
από χρόνια ασθένεια ή πρόβλημα υγείας (και ηλικίας 45-54 
ετών), 2012 

50,4% (32%) 33,3%** (24,2%**) 

Ποσοστό ατόμων ηλικίας 55-64 ετών που αναφέρουν τις ΜΣΠ 
ως το σοβαρότερο συνδεόμενο με την εργασία πρόβλημα 
υγείας τους κατά τους προηγούμενους 12 μήνες (2007) 

Γυναίκες 

Άνδρες 

 
56% 

63% 

48% 

 
60%10 

64% 

56% 

Ποσοστό εργαζομένων με επαγγελματική εμπειρία που 
αναφέρουν ότι έχουν ληφθεί μέτρα προσαρμογής του χώρου 
εργασίας τους στις ανάγκες των μεγάλης ηλικίας 
εργαζομένων11 (2013) 

28% 31% 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_398_fact_cy_en.pdf
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Σχήμα 1, Συνολικός πληθυσμός ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο, 2010 και πρόβλεψη για το 2050 

 
Πηγή: Διεθνής Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη πέραν του 2014, Κύπρος, Προφίλ υλοποίησης ανά χώρα14. 

Male Άνδρες 
Female Γυναίκες 
thousands (χιλιάδες) 

 

Συμμετοχή στην αγορά εργασίας 

Την περασμένη δεκαετία, οι ηλικιωμένοι στην Κύπρο (ηλικίας 55 ετών και άνω) ήταν πιθανότερο να 
απασχολούνται σε σύγκριση με τα άτομα της ίδιας ηλικιακής ομάδας σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Έως το 2010, το ποσοστό απασχόλησης ατόμων ηλικίας 55 έως 64 ετών ήταν σταθερά υψηλότερο κατά 
περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες (ποσ. μον.) έναντι του μέσου όρου της ΕΕ. Από το 2010 το ποσοστό 
απασχόλησης άρχισε να μειώνεται ενώ σε επίπεδο ΕΕ συνέχισε να αυξάνεται. Το 2013, το ποσοστό 
απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 55 έως 64 ετών στην Κύπρο ήταν 50%, παρόμοιο με το ποσοστό σε 
επίπεδο ΕΕ. 

Την τελευταία δεκαετία, το ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω υπήρξε 
τουλάχιστον διπλάσιο στην Κύπρο σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ (9,5% και 5% αντίστοιχα το 2012). 

 

                                                      
14 Διεθνής Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη πέραν του 2014, Κύπρος, Προφίλ υλοποίησης ανά χώρα. Διατίθεται στη 

διεύθυνση: http://icpdbeyond2014.org/about/view/19-country-implementation-profiles (Προσπελάστηκε τον Δεκέμβριο 2014) 

http://icpdbeyond2014.org/about/view/19-country-implementation-profiles
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Σχήμα 2, Ποσοστά απασχόλησης ανά διευρυμένη ηλικιακή ομάδα, τάση περιόδου 2000-2013, κάτοικοι 
Κύπρου, όλες οι εθνικότητες 

 
 
Πηγή: Eurostat 2013, ευρωπαϊκή έρευνα εργατικού δυναμικού (EU-LFS), αποτελέσματα ετήσιας διεξοδικής έρευνας, ποσοστά 
απασχόλησης ανά φύλο, ηλικία και εθνικότητα (%) [lfsa_ergan] 

 

Συνθήκες εργασίας 

Βάσει της 5ης Ευρωπαϊκής Έρευνας για τις Συνθήκες Εργασίας (5η EWCS),  η οποία εκπονήθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) το 201015, 
μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας των μεγάλης 
ηλικίας εργαζομένων (ηλικίας 50 ετών και άνω) στην Κύπρο: 

 Το ποσοστό των μεγάλης ηλικίας εργαζομένων 16  στην Κύπρο οι οποίοι υποχρεούνται να 
μεταφέρουν βαριά φορτία για χρόνο που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ένα τέταρτο του ωραρίου 
εργασίας μειώθηκε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες (ποσ. μον.) κατά την περίοδο μεταξύ 2000 και 
2010. Αντίθετα με τον μέσο όρο της ΕΕ, το 2010 το ποσοστό των εργαζομένων της Κύπρου 
που ήταν υποχρεωμένοι να μεταφέρουν βαριά φορτία παρουσίασε αύξηση ευθέως ανάλογη με 
την αύξηση της ηλικίας (28% μεταξύ των ατόμων ηλικίας κάτω των 30 ετών, 31% μεταξύ των 
ατόμων ηλικίας 30 έως 49 ετών, 32% μεταξύ των ατόμων ηλικίας 50 ετών και άνω). 

 Το 2010, το ποσοστό των μεγάλης ηλικίας εργαζομένων οι οποίοι αναφέρουν ότι κατά την 
εργασία τους έχουν κουραστικές ή επίπονες στάσεις του σώματος (σχεδόν) καθ' όλη τη διάρκεια 
του ωραρίου εργασίας τους υπήρξε σημαντικά υψηλότερο στην Κύπρο (36,5%) σε σχέση με 
τον μέσο όρο της ΕΕ (15,5%) το 2010. 

 Ενώ στην ΕΕ η έκθεση σε εργασία σε βάρδιες μειώνεται ευθέως όσο αυξάνεται η ηλικία, στην 
Κύπρο παρουσιάζει ελαφρά αύξηση. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι μεγάλης ηλικίας εκτίθενται 

                                                      
15 Εκτός εάν αναφέρεται άλλως, τα στοιχεία της παρούσας παραγράφου προέρχονται από την ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες 

εργασίας του 2010. Διατίθεται στη διεύθυνση: http://eurofound.europa.eu/surveys/ewcs/2010/european-working-conditions-
survey-2010 (Προσπελάστηκε τον Δεκέμβριο 2014) 

16 Ο όρος «μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι» στην παρούσα ενότητα αναφέρεται σε εργαζομένους ηλικίας 50 ετών και άνω, ο δε όρος 
«μικρότερης ηλικίας εργαζόμενοι» αναφέρεται σε εργαζομένους ηλικίας κάτω των 30 ετών. 
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http://eurofound.europa.eu/surveys/ewcs/2010/european-working-conditions-survey-2010
http://eurofound.europa.eu/surveys/ewcs/2010/european-working-conditions-survey-2010
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λιγότερο σε εργασία σε βάρδιες στην Κύπρο σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ (10% έναντι 
14% αντίστοιχα). Οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι στην Κύπρο εκτίθενται επίσης λιγότερο σε 
νυχτερινή εργασία σε σύγκριση με την ΕΕ-27 (12% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ, ο 
οποίος ανέρχεται στο 16%). 

 Στην Κύπρο, η ικανοποίηση με την ισορροπία εργασιακού και προσωπικού βίου μεταξύ των 
μεγάλης ηλικίας εργαζομένων υπολείπεται του μέσου όρου της ΕΕ: το 2010, το 76,3% των 
μεγάλης ηλικίας κύπριων εργαζομένων αισθανόταν ότι το ωράριο εργασίας τους συνδυάζεται 
καλά με τις οικογενειακές ή τις κοινωνικές δεσμεύσεις τους εκτός του χώρου εργασίας, ενώ ο 
μέσος όρος της ΕΕ κατά το συγκεκριμένο έτος ανερχόταν στο 84,5%. 

 Όπως και στα περισσότερα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, το 2010 ο αριθμός των εργαζομένων που 
ανέφεραν τρεις ή περισσότερους εξωτερικούς περιορισμούς στο ρυθμό εργασίας τους (όπως 
απαιτήσεις τρίτων ή στόχους παραγωγής/απόδοσης) μειώθηκε στην Κύπρο μεταξύ των ατόμων 
ηλικίας άνω των 50 ετών. 

 Στην Κύπρο, το ποσοστό εργαζομένων όλων των ηλικιακών κατηγοριών που λαμβάνουν 
ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ. Για τους μεγάλης 
ηλικίας εργαζομένους, το ποσοστό αυτό είναι 19% έναντι 26%, αντίστοιχα. 

• Το ποσοστό των εργαζομένων που πιστεύει ότι η εργασία τους έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 
υγεία τους αυξάνεται ευθέως ανάλογα με την ηλικία (αποτελέσματα 2010), καθώς ανέρχεται στο 
26% των εργαζομένων ηλικίας κάτω των 30 ετών, στο 34% των εργαζομένων ηλικίας 30 έως 
49 ετών και στο 40% των εργαζομένων ηλικίας 50 ετών και άνω. 

• Ενώ σε επίπεδο ΕΕ δεν υφίσταται καμία διαφορά μεταξύ των ηλικιακών ομάδων όσον αφορά 
την ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας, στην Κύπρο, οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι 
(ηλικίας 50 ετών και άνω) ήταν ελαφρώς λιγότερο ικανοποιημένοι (83% ικανοποιημένοι – 
ποσοστό που συνάδει με τον μέσο όρο της ΕΕ) σε σχέση με τους νέους εργαζόμενους (το 88% 
των εργαζομένων ηλικίας έως 49 δήλωσε ικανοποιημένο). 

• Το 2010, το ποσοστό των Κυπρίων εργαζομένων που πιστεύουν ότι θα μπορούν να 
παραμείνουν στην ίδια θέση εργασίας στην ηλικία των 60 ετών αυξανόταν ευθέως ανάλογα με 
την ηλικία. Ωστόσο, το ποσοστό των μεγάλης ηλικίας εργαζομένων που πιστεύουν ότι δεν θα 
μπορούν να παραμείνουν στην ίδια θέση εργασίας στην ηλικία των 60 ετών αυξήθηκε το 2010 
σε σύγκριση με το 2005. 

• Το 2013, το 28% των εργαζομένων και των ατόμων με επαγγελματική εμπειρία ανέφερε ότι 
έχουν ληφθεί μέτρα για την προσαρμογή του χώρου εργασίας τους στις ανάγκες των μεγάλης 
ηλικίας εργαζομένων (έναντι του 31%, που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ-28). Το 3% των 
ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσον ο χώρος εργασίας του είχε προσαρμοστεί 
στις ανάγκες των μεγάλης ηλικίας εργαζομένων17 

 

Υγεία 

Το 2011, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι άνδρες ηλικίας 65 ετών στην Κύπρο είχαν προσδόκιμο ζωής 
περίπου 18,2 επιπλέον έτη18, εκ των οποίων 8 «έτη υγιούς ζωής»19, στοιχείο που συνάδει με τον μέσο 
όρο της ΕΕ (προσδόκιμο ζωής 17,8 ετών, εκ των οποίων 8,6 «έτη υγιούς ζωής»). Οι γυναίκες ηλικίας 
65 ετών είχαν προσδόκιμο ζωής 20,3 επιπλέον έτη (21 έτη στην ΕΕ), εκ των οποίων όμως μόνο 5,9 
«έτη υγιούς ζωής» (έναντι 8,6 ετών στην ΕΕ). 

Η υποκειμενική κατάσταση υγείας  μεταξύ των εργαζομένων στην Κύπρο επιδεινώνεται αναλογικά με 
την ηλικία, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 2 που ακολουθεί. 

  

                                                      
17 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έρευνα φλας του Ευρωβαρόμετρου για τις Συνθήκες Εργασίας - ενημερωτικό δελτίο για την Κύπρο, 

2014. Διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_398_fact_cy_en.pdf (Προσπελάστηκε τον 
Δεκέμβριο 2014) 

18 Eurostat 2013 «Προσδόκιμο ζωής ανά ηλικία και φύλο» [demo_mlexpec] 
19 Eurostat 2013 «Έτη υγιούς ζωής» (από το 2004 και εξής) (hlth_hlye).  

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_398_fact_cy_en.pdf
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Πίνακας 1, Υποκειμενική υγεία μεταξύ εργαζομένων διαφόρων ηλικιακών ομάδων, 2012. Ποσοστά ανά 
ηλικιακή ομάδα που χαρακτηρίζουν την κατάσταση υγείας του ως «πολύ κακή» ή «κακή» 

 16-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 ετών και άνω 
Εργαζόμενοι 0,8% 2,2% 4,1% 9,0% 

Πηγή: EU-SILC «Υποκειμενική υγεία ανά φύλο, ηλικία και κατάσταση απασχόλησης (%) [hlth_silc_01] 
* Στοιχεία χαμηλής αξιοπιστίας 
 
Σύμφωνα με τον πίνακα 3, το ποσοστό των Κυπρίων εργαζομένων ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών που 
ανέφεραν ότι πάσχουν από προβλήματα υγείας συνδεόμενα με την εργασία ήταν υψηλότερο από τον 
μέσο όρο της ΕΕ για την ίδια ηλικιακή ομάδα το 200720. 
 
Πίνακας 2, Προβλήματα υγείας συνδεόμενα με την εργασία όπως αναφέρονται από τους ίδιους τους 
εργαζομένους στην Κύπρο και στην ΕΕ-27, ανά ηλικιακή ομάδα 

CY 25-34 ετών 4% 

CY 35-44 ετών 8% 
CY 45-54 ετών 12% 
CY 55-64 ετών 15% (το ίδιο ποσοστό ισχύει για άνδρες και γυναίκες) 
EΕ-27* 55-64 ετών 11% 

Πηγή: Ευρωπαϊκή έρευνα εργατικού δυναμικού (EU LFS) - ειδική ενότητα για το 2007 σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα και τα 
προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία. Οι ερωτηθέντες αναφέρουν ένα ή περισσότερα προβλήματα συνδεόμενα με 
την εργασία κατά τους περασμένους 12 μήνες, ανά ηλικιακή ομάδα - % [hsw_pb1]. 
*Ο αριθμός ισχύει για την ΕΕ-27 εκτός της Γαλλίας, διότι στη Γαλλία η διατύπωση του ερωτήματος ήταν ελαφρώς διαφορετική, 
εγείροντας ζήτημα μεροληψίας. Η Eurostat συνιστά στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα να εξαιρούνται αυτά της Γαλλίας. 
 
Τα σοβαρότερα συνδεόμενα με την εργασία προβλήματα υγείας που αναφέρθηκαν από τους 
ερωτηθέντες ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών ήταν –όπως και στις περισσότερες χώρες– οι μυοσκελετικές 
παθήσεις (ΜΣΠ) (Πίνακας 4) 21. Ωστόσο, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ, η συχνότητα των 
καρδιαγγειακών και πνευμονικών νοσημάτων ήταν επίσης υψηλή στην Κύπρο. Παρόλο που οι 
σωματικές ασθένειες (καρδιαγγειακά και πνευμονικά νοσήματα) αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη 
σημασία αναλογικά με την ηλικία και αναφέρονται ως τα σοβαρότερα συνδεόμενα με την εργασία 
προβλήματα υγείας, η σημασία του άγχους, της κατάθλιψης και της ανασφάλειας μειώνεται ελαφρώς με 
την πάροδο του χρόνου. 

  

                                                      
20 Ευρωπαϊκή έρευνα εργατικού δυναμικού (EU LFS) - ειδική ενότητα για το 2007 σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα και τα 

προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία, «Άτομα που ανέφεραν ένα ή περισσότερα προβλήματα υγείας συνδεόμενα 
με την εργασία κατά τους προηγούμενους 12 μήνες, ανά φύλο, ηλικιακή ομάδα και μορφωτικό επίπεδο - % [hsw_pb1]. Τα 
σχετικά ποσοστά αφορούν όλους τους απασχολούμενος στην αντίστοιχη ηλικιακή ομάδα. Ως πρόβλημα υγείας συνδεόμενο με 
την εργασία νοείται κάθε ασθένεια, αναπηρία ή άλλο σωματικό ή ψυχικό πρόβλημα, εξαιρουμένων των σωματικών βλαβών που 
οφείλονται σε ατυχήματα, από το οποίο πάσχει ένα άτομο κατά τους περασμένους 12 μήνες και το οποίο προκλήθηκε ή 
επιδεινώθηκε από την εργασία. Πρόκειται για ευρεία έννοια, η οποία καλύπτει πολύ περισσότερες περιπτώσεις από αυτές που 
εμπίπτουν στις αναγνωρισμένες επαγγελματικές ασθένειες. 

21 Ευρωπαϊκή έρευνα εργατικού δυναμικού (EU LFS) - ειδική ενότητα για το 2007 σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα και τα 
προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία. Οι ερωτηθέντες αναφέρουν το σοβαρότερο πρόβλημα υγείας τους που 
συνδέεται με την εργασία κατά τους περασμένους 12 μήνες, ανά τύπο προβλήματος - % [hsw_pb5]. Στην ενότητα διακρίνονται 
συνολικά 8 διαφορετικά προβλήματα υγείας.  
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Πίνακας 3, Τα σοβαρότερα συνδεόμενα με την εργασία προβλήματα υγείας κατά τους περασμένους 12 
μήνες, % όλων των εργαζομένων που ανέφεραν πρόβλημα υγείας συνδεόμενο με την εργασία κατά τους 
περασμένους 12 μήνες, ανά φύλο και ανά συχνότερους τύπους ασθενειών22 

  
Καρδιαγγειακά 

νοσήματα 
Μυοσκελετικές 

παθήσεις 
Άγχος, κατάθλιψη, 

ανασφάλεια 
Πνευμονικά 
νοσήματα 

35-44 
ετών 

Σύνολο 
(EΕ-27*) 

5,6 

(2,9) 

59,4 

(60,9) 

1,9 

(16,4) 

4,5 

(4,9) 

 Γυναίκες 8,7 52,1 2,2 8,7 

 Άνδρες 3,4 64,4 1,7 1,7 
45-54 
ετών 

Σύνολο 
(EΕ-27*) 

9,0 

(6,2) 

63,4 

(61,3) 

1,9 

(3,5) 

6,2 

(4,7) 

 Γυναίκες 4,0 61,9 2,6 11,8 

 Άνδρες 13,4 64,7 1,2 1,2 
55-64 
ετών 

Σύνολο 
(EΕ-27*) 

14,3 

(11,3) 

55,6 

(59,9) 

1,7 

(9,2) 

11,3 

(5,8) 

 Γυναίκες 13,4 63,4 2,4 12,2 

 Άνδρες 15,1 48,3 1,1 10,5 

Πηγή: Ευρωπαϊκή έρευνα εργατικού δυναμικού (EU LFS) - ειδική ενότητα για το 2007 σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα και τα 
προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία. Οι ερωτηθέντες αναφέρουν το σοβαρότερο πρόβλημα υγείας τους που 
συνδέεται με την εργασία κατά τους περασμένους 12 μήνες, ανά τύπο προβλήματος - % [hsw_pb5].. 
*Ο αριθμός ισχύει για την ΕΕ-27 εκτός της Γαλλίας, διότι στη Γαλλία η διατύπωση του ερωτήματος ήταν ελαφρώς διαφορετική, 
εγείροντας ζήτημα μεροληψίας. Η Eurostat συνιστά στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα να εξαιρούνται αυτά της Γαλλίας. 

 

Ορισμός 

Δεν εντοπίστηκε επίσημος ορισμός για τους μεγάλης ηλικίας εργαζομένους στην Κύπρο. Ωστόσο, τα 
άτομα μεγάλης ηλικίας θεωρείται ότι αποτελούν «ευάλωτη ομάδα» του πληθυσμού. 

2.2 Θεσμική δομή για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 
Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζεται η γενική θεσμική δομή για την επαγγελματική ασφάλεια και 
υγεία στην Κύπρο. 

                                                      
22 Υπάρχουν πιο πρόσφατα στοιχεία διαθέσιμα (EU-LFS - ειδική ενότητα για το 2013), ορισμένες χώρες όμως δεν έχουν 

υποβάλει στοιχεία για το 2013 και, ως εκ τούτου, δεν ήταν εφικτός ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών στοιχείων για την εν 
λόγω μεταβλητή. Λόγω των περιορισμών αυτών, στην παρούσα έκθεση χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία του 2007. Στοιχεία για 
το 2013 είναι διαθέσιμα από τη Eurostat, στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database   

http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database
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Γενική δομή 
Σχήμα 3, Η υποδομή της ΕΑΥ στην Κύπρο 

 
Πηγή: EU-OSHA, OSH WIKI «Σύστημα ΕΑΥ σε εθνικό επίπεδο– Κύπρος»23 

Ministry of Labour, Welfare & Social 
Insurance: 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Department of Labour Inspection: Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

Legislation: 
Enforcement, control: 
Good practices: 

Νομοθεσία 
Επιβολή, έλεγχος 
Καλές πρακτικές 

Department of Social Insurance Services: Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Legislation: 
Insurance for “employment accidents” and 
“occupational diseases”: 
Advice: 

Νομοθεσία 
Ασφάλιση «επαγγελματικών ατυχημάτων και 
«επαγγελματικώνασθενειών» 
Παροχή συμβουλών 

Pancyprian Safety and Health Council: Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας 

                                                      
23 EU-OSHA – Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, OSHWIKI, «Σύστημα ΕΑΥ σε εθνικό 

επίπεδο– Κύπρος». Διατίθεται στη διεύθυνση: http://oshwiki.eu/wiki/OSH_system_at_national_level_-_Cyprus 
(Προσπελάστηκε τον Δεκέμβριο 2014) 

 

Ministry of Labour, Welfare & Social 
Insurance - 

Department of Labour Inspection 
 

 Legislation 
 Enforcement, control 
 Good practices 

Ministry of Labour, Welfare & Social 
Insurance - 

Department of Social Insurance 
Services 

 Legislation 
 Insurance for “employment 

accidents” and “occupational 
diseases” 

 Advice 

Cyprus Safety and Health 
Association (CySHA) 

 Organisation of seminars 
 Member of ENSHPO 
 Advice  

External preventive services & 
approved persons 

 Risk assessment studies 
 Medical surveillance 

Employers/workers 

Safety Committees 

 Social dialogue 
 Risk assessment  

Safety Officer 

 Advice 
 Risk assessment  

Pancyprian 
Safety and Health 
Council  

Tripartite 
consultative body 

http://oshwiki.eu/wiki/OSH_system_at_national_level_-_Cyprus
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Tripartite consultative body: Τριμερές συμβουλευτικό όργανο 

Cyprus Safety and Health Association: 
Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου 
(ΣΑΥΚ) 

Organisation of seminars: 
Member of ENSHPO: 
Advice: 

Διοργάνωση σεμιναρίων 
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επαγγελματικών 
Οργανισμών για την Ασφάλεια και Υγεία 
Παροχή συμβουλών 

External preventive services & approved 
persons: 

Εξωτερικές υπηρεσίες πρόληψης & εγκεκριμένα 
πρόσωπα 

Risk assessment studies: 
Medical surveillance: 

Μελέτες εκτίμησης κινδύνου 
Ιατρική παρακολούθηση 

Employers/workers: Εργοδότες/εργαζόμενοι 

Safety Committees: Επιτροπές Ασφάλειας 

Social dialogue: 
Risk assessment: 

Κοινωνικός διάλογος 
Εκτίμηση κινδύνου 

Safety Officer: Λειτουργός Aσφάλειας 

Advice: 
Risk assessment: 

Παροχή συμβουλών 
Εκτίμηση κινδύνου 

 

Σε γενικές γραμμές, οι θεσμικές αρμοδιότητες που συνδέονται με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία 
(ΕΑΥ) στην Κύπρο κατανέμονται μεταξύ των ακόλουθων τριών κύριων αρχών: 

• Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) είναι το 
αρμόδιο κυβερνητικό όργανο για την ΕΑΥ. Το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι αρμόδιο για θέματα που συνδέονται με την 
απαγόρευση των διακρίσεων στο χώρο εργασίας, περιλαμβανομένων των διακρίσεων για 
λόγους σχετικούς με την ηλικία και τις αναπηρίες. Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων 
με Αναπηρίες είναι αρμόδιο για την προώθηση και την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής 
στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης 
των ατόμων με αναπηρίες24. Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 
κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2011. Η Σύμβαση καθορίζει τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες στον τομέα της απασχόλησης, καθώς και την υποχρέωση του κράτους 
να κατοχυρώνει το σεβασμό των εν λόγω δικαιωμάτων. 

• Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) αποτελεί μέρος του ΥΕΠΚΑ και είναι αρμόδιο για 
την εφαρμογή και την παρακολούθηση της πολιτικής για την ΕΑΥ, καθώς και των προτύπων 
που ισχύουν σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους. 

• Ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου (ΣΑΥΚ) 25  συμβάλλει και συμμετέχει στις 
προσπάθειες για την προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, καθώς και για την 
πρόληψη των κινδύνων. Ο Σύνδεσμος έχει πάνω από 250 μέλη, η πλειονότητα των οποίων 
προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, μεταξύ των μελών περιλαμβάνονται και αρκετοί 
Επιθεωρητές Εργασίας. Ο ΣΑΥΚ εκπροσωπείται στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και 
Υγείας. 

 

Κοινωνικός διάλογος 

Στην Κύπρο υφίσταται μακρά παράδοση κοινωνικού διαλόγου. Η υλοποίηση του συνόλου σχεδόν των 
προτάσεων και των πολιτικών που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις είναι αποτέλεσμα του κοινωνικού 
διαλόγου που διεξάγεται μεταξύ της κυβέρνησης, των οργανώσεων των εργοδοτών και των 
οργανώσεων των εργαζομένων. Στην πράξη, η συνεργασία μεταξύ των τριών μερών πραγματοποιείται 

                                                      
24 EU-OSHA, Work-related musculoskeletal disorders: Back to work report, 2007, σ.52. 
25 Δικτυακός τόπος του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου: http://www.cysha.org.cy (Προσπελάστηκε τον Δεκέμβριο 

2014).  

http://www.cysha.org.cy/
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μέσω της λειτουργίας τεχνικών επιτροπών και άλλων φορέων τριμερούς εκπροσώπησης. Ο κοινωνικός 
διάλογος στο πεδίο της ΕΑΥ διεξάγεται μέσω του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος και του 
Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας: 

• Το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα είναι το ανώτατο τριμερές συμβουλευτικό όργανο της 
Κύπρου και αποτελεί το φόρουμ διεξαγωγής διαλόγου για θέματα νομοθεσίας και πολιτικής 
κοινωνικής προστασίας. Προεδρεύεται από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και αποτελείται από εκπροσώπους τόσο των εργοδοτών όσο και των 
εργαζομένων. 

• Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας είναι ένα τριμερές συμβουλευτικό όργανο 
στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας το οποίο παρέχει συμβουλές στον Υπουργό για όλα 
τα θέματα ΕΑΥ, καθώς και επί της νέας νομοθεσίας και των μέτρων πρόληψης εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Υπηρεσίας Μεταλλείων και του Τμήματος 
Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Συνδέσμου 
Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) 
και των κύριων Κοινωνικών Εταίρων της Κύπρου. 

Η Κύπρος έχει σχετικά υψηλό ποσοστό συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις – μεταξύ 55% και 
58%, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία 26 . Υπάρχουν δύο μεγάλες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις εργαζομένων, η Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ) και η Παγκύπρια Εργατική 
Ομοσπονδία (ΠΕΟ). Υπάρχουν επίσης αυτόνομες ενώσεις εργαζομένων που εκπροσωπούν τους 
εργαζομένους στο δημόσιο τομέα, τους τραπεζικούς υπαλλήλους και τους εκπαιδευτικούς. 

Οι πέντε μεγαλύτερες οργανώσεις εργοδοτών της Κύπρου είναι: 
• η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) 
• η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) 
• ο Κυπριακός Εργοδοτικός Σύνδεσμος Τραπεζών (ΚΕΣΤ) 
• ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) 
• το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) 

Στην Κύπρο, ο κοινωνικός διάλογος σε επίπεδο επιχείρησης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο κατά την 
εφαρμογή των μέτρων προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό αν ληφθεί υπόψη ότι οι εν γένει υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας της Κύπρου βρίσκονται 
ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και επί του παρόντος παρέχονται από μικρό αριθμό 
επιχειρήσεων. Δεδομένου του μικρού μεγέθους της χώρας, οι υπηρεσίες ΕΑΥ που παρέχονται στους 
εργαζομένους –και ιδίως οι υπηρεσίες παρακολούθησης της υγείας των εργαζομένων (ιατρικές 
εξετάσεις)– συνδέονται με τις διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου και τα αποτελέσματά τους. Η εφαρμογή 
μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων συνδέεται άμεσα με τους μηχανισμούς κοινωνικού 
διαλόγου σε επίπεδο επιχείρησης. 

Σε όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν δέκα ή περισσότερους εργαζομένους πρέπει να 
συγκροτηθούν Επιτροπές Ασφάλειας, τα μέλη των οποίων διορίζονται με τριετή θητεία. Στις 
Επιτροπές Ασφάλειας μετέχουν αντιπρόσωποι ασφάλειας που εκλέγονται σε επίπεδο 
επιχείρησης/εταιρίας, ο εργοδότης ή εκπρόσωπός του, καθώς και πρόσωπα επιφορτισμένα με την 
άσκηση ειδικών καθηκόντων ή/και με συναφείς με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων 
αρμοδιότητες (π.χ. ιατροί εργασίας). Η Επιτροπή Ασφάλειας συνεδριάζει κάθε τρεις μήνες, καθώς 
επίσης και κατόπιν γραπτού αιτήματος όλων των αντιπροσώπων ασφάλειας ή του εργοδότη ή μετά από 
εργατικό ατύχημα/σοβαρό συμβάν για τη διερεύνηση των αιτιών του. Οι Επιτροπές Ασφάλειας 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: α) υποβάλλουν προτάσεις στον εργοδότη σχετικά με τη 
λήψη μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την πρόληψη των επαγγελματικών 
ατυχημάτων, β) εξετάζουν αναφορές εργαζομένων που αφορούν θέματα ασφάλειας, υγείας και 
ευημερίας στην επιχείρηση, γ) συνεισφέρουν στην ανάπτυξη κανονισμών ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας, κ.λπ. 

                                                      
26 Συμμετοχή εργαζομένων, δικτυακός τόπος ΕΕ, Ενώσεις εργαζομένων Κύπρου: http://www.worker-participation.eu/National-

Industrial-Relations/Countries/Cyprus/Trade-Unions (προσπελάστηκε τον Δεκέμβριο 2014). 

http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Cyprus/Trade-Unions
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Cyprus/Trade-Unions
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2.3 Νομοθεσία για την εργασία, την ΕΑΥ και την αντιμετώπιση των 
διακρίσεων 

Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζεται μια σύντομη επισκόπηση των βασικών σημείων της 
Κυπριακής Νομοθεσίας στους τομείς της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, της απασχόλησης και 
της αντιμετώπισης των διακρίσεων, εξετάζεται δε και το κατά πόσον η Νομοθεσία περιέχει διατάξεις που 
αφορούν τους μεγάλης ηλικίας εργαζόμενους. 

Νομοθεσία περί Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας 

• Η βασική ισχύουσα Νομοθεσία, ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος, 
θεσπίστηκε το 1996 με στόχο την προ της προσχωρήσεως της Κύπρου εναρμόνιση του 
νομοθετικού της πλαισίου με τη Νομοθεσία της ΕΕ. Η πιο πρόσφατη τροποποίηση του εν λόγω 
Νόμου πραγματοποιήθηκε το 2011 27 . Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος 
καλύπτει τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους και άλλες κατηγορίες εργαζομένων 
(εργαζόμενων σε εταιρίες προσωρινής απασχόλησης, κ.λπ.) σε όλους τους χώρους εργασίας 
και επιβάλλει υποχρεώσεις σε σχεδιαστές, κατασκευαστές, εισαγωγείς και πωλητές. Ο περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος περιλαμβάνει διατάξεις περί γενικών καθηκόντων 
των οποίων το πεδίο εφαρμογής επεκτείνεται και στις διαβουλεύσεις με τους αντιπρόσωπους 
των εργαζομένων σε θέματα ΕΑΥ, καθώς και στην προπαρασκευή των γραπτών εκτιμήσεων 
κινδύνου. 

• Οι διατάξεις της οδηγίας-πλαισίου για την ΕΑΥ που δεν περιλήφθηκαν στο αρχικό κείμενο του 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου της Κύπρου θεσπίστηκαν με τους περί 
Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002. Οι 
Εξωτερικές Υπηρεσίες ΕΑΥ θεσπίστηκαν μετά την προσχώρηση στην ΕΕ το 2004. Σύμφωνα 
με την οδηγία της ΕΕ, οι κανονισμοί του 2002 διαλαμβάνουν περί της εκτίμησης κινδύνου, η 
οποία λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες κινδύνου που απειλούν τις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, 
όπως είναι οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι ή οι εργαζόμενοι με αναπηρίες. Οι κανονισμοί που 
σχετικά με τις ιατρικές εξετάσεις και την παρακολούθηση της υγείας ήδη τελούν υπό ετοιμασία. 

 

Νομοθεσία περί απασχόλησης και εργασίας 

Δεν εντοπίστηκαν ειδικές διατάξεις που να διαλαμβάνουν περί των συνθηκών εργασίας των μεγάλης 
ηλικίας εργαζομένων στην κυπριακή νομοθεσία περί απασχόλησης και εργασίας. 

 
Νομοθεσία κατά των διακρίσεων 

• Ο περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμος (Ν.58(I)/2004), σε 
συνδυασμό με τους περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμους 2000 – 2015, οι οποίοι μεταφέρουν 
στην εθνική έννομη τάξη την οδηγία 2000/78/ΕΚ, κατοχυρώνουν το καθεστώς προστασίας 
έναντι των διακρίσεων στους χώρους εργασίας για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων η 
ηλικία και οι αναπηρίες. Η εν λόγω νομοθεσία ρυθμίζει όλα τα στάδια της σχέσης εργοδότη-
εργαζόμενου, μεταξύ δε αυτών την πρόσβαση στην απασχόληση, τις προαγωγές, τα επιδόματα, 
τις συνθήκες εργασίας (περιλαμβανομένης της αμοιβής) και τις απολύσεις. Σε ό,τι αφορά τους 
εργαζόμενους με αναπηρία, η Κυπριακή Νομοθεσία επιβάλλει εύλογες προσαρμογές στο χώρο 
εργασίας (βλ. ενότητα 3.1). 

• Ο περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων Νόμος 
42(I)/200428 ορίζει ότι ο εθνικός διαμεσολαβητής (Επίτροπος Διοικήσεως) είναι αρμόδιος για την 
προώθηση των ίσων ευκαιριών ανεξαρτήτως ηλικίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, 
κοινότητας, γλώσσας, χρώματος, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας και 
γενετήσιου προσανατολισμού. Η απαγόρευση των διακρίσεων για τους ανωτέρω λόγους είναι 
απόλυτη και καλύπτει κάθε πτυχή των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Οι πτυχές της 
επαγγελματικής ζωής, π.χ. η πρόσβαση στην εργασία και οι προαγωγές, οι συνθήκες 

                                                      
27  Η τελευταία κωδικοποιημένη έκδοση του περί Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Νόμου διατίθεται στη διεύθυνση: 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1996_1_89/full.html (προσπελάστηκε τον Δεκέμβριο 2014 - στα ελληνικά). 
28 Ο Νόμος 42(I)/2004 περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων διατίθεται στη διεύθυνση 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2004_1_42/full.html (προσπελάστηκε τον Δεκέμβριο 2014 - στα ελληνικά). 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1996_1_89/full.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2004_1_42/full.html
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απασχόλησης και η κοινωνική προστασία αναφέρονται ρητά (όμως όχι εξαντλητικά) στο άρθρο 
6 παράγραφος 2. 

2.4 Ασφαλιστικό σύστημα 
Το ασφαλιστικό σύστημα της Κύπρου περιλαμβάνει δύο πυλώνες: 

1. Ο πρώτος πυλώνας είναι η σύνταξη γήρατος βάσει του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος, 
το οποίο περιλαμβάνει το Γενικό Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΣΚΑ) και το Σύστημα 
Κοινωνικής Σύνταξης (ΣΚΣ). Το Γενικό Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι υποχρεωτικό 
και βασίζεται στις ασφαλιστέες αποδοχές. Καλύπτει όλους τους εργαζομένους στην Κύπρο 
(περιλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων), τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα. Το Σύστημα Κοινωνικής Σύνταξης, το οποίο βασίζεται στον περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Νόμο του 2010 (59(I)/2010), έχει ως βάση τα εισοδηματικά κριτήρια και καλύπτει 
κάθε κάτοικο της Κύπρου που δεν λαμβάνει σύνταξη ή που λαμβάνει χαμηλή σύνταξη. 

2. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τις πρόσθετες συνταξιοδοτικές παροχές και περιλαμβάνει αρκετά 
εθελοντικά συνταξιοδοτικά προγράμματα που θεσπίστηκαν μέσω συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας, τις ιδιωτικές συντάξεις, καθώς και τις επαγγελματικές συντάξεις των κρατικών 
υπαλλήλων. 

 

Ηλικία συνταξιοδότησης (προβλεπόμενη και πραγματική) 
Η επίσημη ηλικία συνταξιοδότησης στην Κύπρο είναι το 65ο έτος. Οι τροποποιήσεις του περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010 και του 2012 επέτρεψαν την αλλαγή της ηλικίας 
συνταξιοδότησης ανά πενταετία με γνώμονα το προσδόκιμο ζωής κατά την ηλικία συνταξιοδότησης.29Η 
πρώτη προσαρμογή θα βασίζεται στη μεταβολή του προσδόκιμου ζωής κατά την πενταετία 2018-2023. 
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το 2012 η πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης στην Κύπρο ήταν τα 60,8 έτη 
για τις γυναίκες και τα 65,3 έτη για τους άνδρες.30 

 

Πρόωρη συνταξιοδότηση 
Η πρόωρη συνταξιοδότηση στην Κύπρο προβλέπεται μόνο για άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 
63ο έτος της ηλικίας τους και έχουν συγκεντρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό ασφαλιστικών 
μονάδων (τουλάχιστον το 70% των απαιτούμενων συντάξιμων ετών). Επίσης, οι ανθρακωρύχοι ηλικίας 
58 ετών και άνω δικαιούνται πρόωρη σύνταξη ένα μήνα νωρίτερα από την κανονική ηλικία 
συνταξιοδότησης για κάθε πέντε μήνες εργασίας σε ορυχείο, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποσυρθεί 
από την εργασία σε ορυχεία. 

Η συντάξιμη ηλικία μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτήματος έως το 68ο έτος. Το ποσό της σύνταξης 
που θα λάβει ο δικαιούχος αυξάνεται κατά 0,5% για κάθε μήνα παράτασης της συντάξιμης ηλικίας του. 

  

                                                      
29 Η τελευταία κωδικοποιημένη έκδοση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου διατίθεται στη διεύθυνση: 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2010_1_59/full.html (στα ελληνικά) (προσπελάστηκε τον Μάιο 2015) 
30 Πηγή: Οι εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ σχετικά με τη «μέση πραγματική ηλικία έναντι ηλικίας συνταξιοδότησης, 2007-2012» 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2010_1_59/full.html
http://www.oecd.org/els/emp/ageingandemploymentpolicies-statisticsonaverageeffectiveageofretirement.htm
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3 Επισκόπηση της ΕΑΥ και των συναφών πολιτικών, 
στρατηγικών και προγραμμάτων για την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού 

Δεδομένου ότι το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 
συνθήκες εργασίας για την προαγωγή της υγείας και την παράταση του εργασιακού βίου των 
εργαζομένων οι οποίοι θα φτάνουν σε ηλικία συνταξιοδότησης σε καλή κατάσταση υγείας. Στο κεφάλαιο 
που ακολουθεί παρουσιάζεται μια επισκόπηση των διαφόρων πολιτικών, προγραμμάτων και 
πρωτοβουλιών που υλοποιούνται από κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς στην Κύπρο 
για την αντιμετώπιση ζητημάτων βιωσιμότητας της εργασίας και την προαγωγή της υγείας κατά τον 
εργασιακό βίο. 

Στην Κύπρο δεν υφίσταται καμία ειδική πολιτική ΕΑΥ, καμία στρατηγική ή κάποιο πρόγραμμα για την 
άμεση αντιμετώπιση της ασφάλειας και της υγείας των μεγάλης ηλικίας εργαζομένων. Η επαγγελματική 
ασφάλεια και υγεία των μεγάλης ηλικίας εργαζομένων καλύπτεται εμμέσως από το ευρύτερο πλαίσιο 
της νομοθεσίας ΕΑΥ. 

3.1 Πρωτοβουλίες κυβερνητικών οργανισμών ή/και οργανισμών 
που συνδέονται με την κυβέρνηση 

Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία 

Βάση της ανακοίνωσης της Επιτροπής «Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην 
εργασία: κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία», η Κύπρος 
κατάρτισε τη «Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2007-2012»31, η 
οποία στόχευε, μεταξύ άλλων, στη μείωση της συχνότητας των εργατικών ατυχημάτων κατά 25%. 

Βάση της Στρατηγικής, το Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας κατάρτισε Σχέδιο Δράσης για 
την Εγκαθίδρυση και Λειτουργία Συστήματος Επιτήρησης της Υγείας των Εργοδοτουμένων32, το 
οποίο προωθεί την υλοποίηση δράσεων από διάφορους ενδιαφερομένους προς επίτευξη των στόχων 
της Στρατηγικής. Το Σχέδιο Δράσης προέβλεπε τη λειτουργία κατάλληλου και επαρκούς Συστήματος 
Επιθεώρησης Εργασίας και Συστήματος Επιτήρησης της Υγείας των Εργοδοτουμένων, τη θέσπιση της 
αρχής της προαγωγής της υγείας στους χώρους εργασίας και τη συμμετοχή στα προγράμματα ENWHP, 
καθώς και την προώθηση διαδικασιών αναφοράς επαγγελματικών ασθενειών και συλλογής συναφών 
στοιχείων και πληροφοριών. 

Τα αποτελέσματα της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης κρίθηκαν επιτυχή –η συχνότητα των 
εργατικών ατυχημάτων μειώθηκε πάνω από 27%– και, ως εκ τούτου, αξιοποιήθηκαν για την κατάρτιση 
της νέας Στρατηγικής για την περίοδο 2013-2020. Η Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και 
Υγεία στην Εργασία 2013 - 202033 καταρτίσθηκε τον Ιούλιο του 2014 και επιδιώκει τη συνέχιση της 
βελτίωσης του επιπέδου της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας, την περαιτέρω ενίσχυση 
του συστήματος ΕΑΥ και την πλήρη εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ. Επιπλέον, η νέα στρατηγική: 

 Προωθεί τη στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους 
 Ενθαρρύνει την επιστημονική πρόοδο και την έρευνα 
 Προωθεί την πρόληψη και καλλιεργεί νοοτροπία ασφάλειας και υγείας 
 Ενσωματώνει την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία σε άλλους τομείς πολιτικής 
 Εισάγει και εφαρμόζει κατάλληλο σύστημα επιτήρησης της υγείας των εργοδοτουμένων, και 
 Παρέχει επαρκές σύστημα επιθεώρησης εργασίας. 

 

                                                      
31 Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2007 – 2012. Διατίθεται στη 

διεύθυνση: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/B5867AFE5104B399C2257486001DF99A?OpenDocument 
(Προσπελάστηκε τον Δεκέμβριο 2014) 

32 Ό.π. 
33Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2013 - 2020. Διατίθεται στη 

διεύθυνση: 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/3F10F0214F00CC0DC2257D0A0031538D/$file/HEALTH%20AND%20SAFETY%20ST

RATEGY%202013-2020.pdf (Προσπελάστηκε τον Δεκέμβριο 2014) 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/B5867AFE5104B399C2257486001DF99A?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/3F10F0214F00CC0DC2257D0A0031538D/$file/HEALTH%20AND%20SAFETY%20STRATEGY%202013-2020.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/3F10F0214F00CC0DC2257D0A0031538D/$file/HEALTH%20AND%20SAFETY%20STRATEGY%202013-2020.pdf
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Η Στρατηγική αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή εκείνες με λιγότερους 
από 10 εργαζόμενους, οι οποίες αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων της Κύπρου. 
Επίσης, στη νέα Στρατηγική δίδεται έμφαση στους κίνδυνους από ψυχοκοινωνικούς παράγοντες καθώς 
και στις μυοσκελετικές παθήσεις. Η υλοποίηση της νέας Στρατηγικής θα διασφαλισθεί και πάλι μέσω της 
κατάρτισης Σχεδίου Δράσης34. 

Απασχόληση 

Το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου 
παρέχει υπηρεσίες για την καταπολέμηση των διακρίσεων στους αναζητούντες εργασία οι οποίοι 
έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας με στόχο την ένταξη, την επανεξέταση των όρων 
απασχόλησης και τη διατήρηση της απασχόλησης. Ως εκ τούτου, τα μεγάλης ηλικίας άτομα μπορούν, 
μεταξύ άλλων, να καταχωρίσουν στο οικείο μητρώο τα στοιχεία τους ως αναζητούντες εργασία ή να 
ανανεώνουν τη σχετική καταχώριση ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να θεωρούνται υποψήφιοι για 
τη στελέχωση κάποιας θέσης εργασίας. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό οι υποψήφιοι ενημερώνονται για 
θέματα που σχετίζονται με την αγορά εργασίας και για σχέδια / προγράμματα επαγγελματικής 
αποκατάστασης. 

Το Τμήμα Εργασίας εφαρμόζει προγράμματα επιχορήγησης εργοδοτών για την πρόσληψη 
ανέργων. Στο διάστημα μεταξύ Μαρτίου 2010 και Μαρτίου 2011, το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στις 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν οι άνεργοι ηλικίας 50 ετών και 
άνω. 

 

Ενεργός γήρανση 

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων της Κύπρου συνέταξαν ένα 10ετές σχέδιο δράσης για άτομα μεγάλης ηλικίας για την 
περίοδο 2005-2015 και συγκρότησαν επιτροπή παρακολούθησης για να εποπτεύει την υλοποίησή του. 
Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει εννέα πυλώνες: 1) σύστημα κοινωνικής προστασίας που διασφαλίζει 
ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης, 2) παραγωγική αξιοποίηση του χρόνου των συνταξιούχων, 3) 
οικονομικά προσιτό και υποστηρικτικό περιβάλλον, 4) πρόσβαση στη γνώση, την εκπαίδευση και τη διά 
βίου μάθηση, 5) υγεία, 6) αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, 7) προσβασιμότητα και κινητικότητα, 8) 
παραμέληση, βία και κακοποίηση ατόμων τρίτης ηλικίας, και 9) προστασία των ηλικιωμένων σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή φυσικών καταστροφών. 

3.2 Πρωτοβουλίες των κοινωνικών εταίρων 
Μέχρι στιγμής (στο πρόσφατο παρελθόν, επί του παρόντος ή στο εγγύς μέλλον), οι κοινωνικοί εταίροι 
στην Κύπρο, είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα ή με το 
Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας, δεν έχουν αναπτύξει καμία πρωτοβουλία στον τομέα της 
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας των μεγάλης ηλικίας εργαζομένων 

3.3 Πρωτοβουλίες άλλων οργανώσεων 
Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών για την απασχόληση εργαζομένων μεγάλης ηλικίας εκδόθηκε στο 
πλαίσιο της ενημερωτικής εκστρατείας Γκρίζα Μαλλιά – Έμπειρα Χέρια που διοργάνωσαν το Ελληνικό 
Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η Opinion & Action Services LTD35. Ο Οδηγός παραθέτει 
αρκετά πρακτικά παραδείγματα διασφάλισης της καλής ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της 
απασχόλησης των μεγάλης ηλικίας εργαζομένων στη βάση της ισότιμης μεταχείρισης. Ειδικότερα, 
παρουσιάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις εργοδοτών από ολόκληρη την Ευρώπη οι οποίοι έχουν 
εφαρμόσει παρεμφερή μέτρα και έχουν επωφεληθεί από τη συμβολή εργαζομένων οι οποίοι παρέμειναν 
επαγγελματικά ενεργοί έως την ύστερη ωριμότητά τους. Εκτός από τον τομέα της ασφάλειας και της 

                                                      
34 Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2013 – 2020 – Σχέδιο Δράσης. 

Διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/3F10F0214F00CC0DC2257D0A0031538D/$file/Sxedio%20Drasis%202013%20-
%202020.pdf (Προσπελάστηκε τον Δεκέμβριο 2014) 

35 Πληροφορίες για την ενημερωτική εκστρατεία που διοργάνωσαν το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η 
Opinion & Action Services LTD διατίθενται στη διεύθυνση: http://www.opinionaction.com/erga/ekstrateies-enemeroses 
(προσπελάστηκε τον Δεκέμβριο 2014). 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/3F10F0214F00CC0DC2257D0A0031538D/$file/Sxedio%20Drasis%202013%20-%202020.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/3F10F0214F00CC0DC2257D0A0031538D/$file/Sxedio%20Drasis%202013%20-%202020.pdf
http://www.opinionaction.com/erga/ekstrateies-enemeroses
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υγείας στους χώρους εργασίας, τα παραδείγματα καλής πρακτικής αναφέρονται επίσης σε μέτρα και 
πρακτικές που σχετίζονται με την καταπολέμηση των διακρίσεων, τη διά βίου μάθηση και κατάρτιση, 
την ευελιξία και την οργάνωση της εργασίας, την εταιρική ευθύνη και την ποικιλομορφία του 
περιβάλλοντος εργασίας, καθώς και τη συνταξιοδότηση. 

Εκτός από τον Οδηγό Καλών Πρακτικών, η ενημερωτική εκστρατεία περιλάμβανε διάφορες δράσεις, 
όπως σεμινάρια που συνδιοργανώθηκαν με εταίρους από το δημόσιο τομέα και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς, έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, καθώς και τη διοργάνωση διεθνούς 
συνεδρίου για την ενεργό γήρανση. 

Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου κατάρτισε προγράμματα για την προώθηση ευέλικτων 
μορφών απασχόλησης. Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, τα προγράμματα 
προώθησης ευέλικτων μορφών απασχόλησης κατέστησαν προσβάσιμα από το ευρύ κοινό, 
καλύπτοντας ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού36. 
 

4 Επισκόπηση των πολιτικών, των στρατηγικών και των 
προγραμμάτων για την αποκατάσταση/επιστροφή των 
εργαζομένων στην εργασία 

Η επιμήκυνση του εργασιακού βίου σε συνθήκες υγιούς, ασφαλούς και βιώσιμου περιβάλλοντος 
εργασίας συνεπάγεται επίσης τη διασφάλιση ότι τα άτομα τα οποία πάσχουν από κάποια ασθένεια ή 
ατύχημα που οδηγεί σε παρατεταμένη άδεια ασθενείας θα έχουν την απαραίτητη στήριξη για να 
επιστρέψουν στην εργασία τους υπό ασφαλείς και κατάλληλα προσαρμοσμένες συνθήκες. Προάγοντας 
την επιστροφή στην εργασία όσων αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας, και ιδίως για την ομάδα 
των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, πολλοί εργαζόμενοι που σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν 
επιλέξει την πρόωρη συνταξιοδότηση ή τη σύνταξη αναπηρίας θα παραμείνουν στην αγορά εργασίας. 

Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αποκατάστασης είναι, συνεπώς, ένας ακόμη σημαντικός 
παράγοντας που συνδέεται με την επιμήκυνση του υγιούς εργασιακού βίου. Μολονότι το ζήτημα της 
αποκατάστασης και της επιστροφής στην εργασία είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους μεγάλης ηλικίας 
εργαζομένους, καθώς έχουν περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας 
συνδεόμενα με την εργασία, στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται το ζήτημα της αποκατάστασης για όλους 
τους εργαζομένους. 

Η μέριμνα για την επαγγελματική αποκατάσταση στην Κύπρο επικεντρώνεται ιδίως σε ανέργους με 
αναπηρίες και δευτερευόντως μόνο στη διευκόλυνση της παραμονής ή της επιστροφής στην εργασία 
ατόμων που πάσχουν από κάποια ασθένεια ή βλάβη. 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί περιγράφεται το θεσμικό σύστημα που ισχύει στην Κύπρο για την 
αποκατάσταση/επιστροφή στην εργασία των εργαζομένων που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα 
υγείας και, στη συνέχεια, εξετάζονται ειδικές πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από κυβερνητικές και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις για την προαγωγή της αποκατάστασης και της επιστροφής στην εργασία. 

4.1 Το εθνικό σύστημα αποκατάστασης/επιστροφής των 
εργαζομένων στην εργασία κατόπιν ασθένειας ή τραυματισμού 

Το νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο 

Όπως προαναφέρθηκε (ενότητα 1.4), το πλαίσιο κοινωνικής ασφάλισης της Κύπρου βασίζεται στον 
περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο του 2010 (59(I)/2010), όπως επανειλημμένως τροποποιήθηκε 
το 2010 και το 201237. Ο εν λόγω νόμος περιέχει διατάξεις που ρυθμίζουν τις αρμοδιότητες των βασικών 
εμπλεκομένων και καθορίζει τις απαιτήσεις για τη χορήγηση συντάξεων και συναφών παροχών. 
Σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010, 
κάθε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για επίδομα σωματικής βλάβης ή παροχές λόγω αναπηρίας (βλ. 
πληροφορίες κατωτέρω) υποχρεούται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε μαθητεία επαγγελματικής 

                                                      
36 Ευέλικτες μορφές απασχόλησης, δικτυακός τόπος: 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa_new.nsf/kepa18_en/kepa18_en?OpenDocument (προσπελάστηκε τον Δεκέμβριο 
2014).  

37  Η τελευταία κωδικοποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010 (59(I)/2010) διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2010_1_59/full.html, προσπελάστηκε τον Δεκέμβριο 2014 (στα ελληνικά). 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa_new.nsf/kepa18_en/kepa18_en?OpenDocument
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2010_1_59/full.html
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εκπαίδευσης ή αναπροσαρμογής που προσφέρεται και, κατά τη γνώμη του Διευθυντή, είναι 
ενδεδειγμένη για την περίπτωση του προσώπου αυτού (βλ. πληροφορίες κατωτέρω). 

Η Νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων διαλαμβάνει σχετικά με τις εύλογες προσαρμογές 
στο χώρο εργασίας για τους εργαζόμενους με αναπηρίες. Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος (Ν. 
127 (I) 2000) ρυθμίζει –αναφορικά με την απασχόληση – τις προσλήψεις, τις προαγωγές και την 
επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρίες, προβλέπει δε τη δημιουργία ενός Συμβουλίου 
για τα άτομα με αναπηρίες και ενός Ταμείου (βλ. επόμενη ενότητα) για την κοινωνική και επαγγελματική 
αποκατάσταση. 

Ο περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμος (Ν. 58(I)/2004), σε 
συνδυασμό με τους περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμους 2000 – 2015, οι οποίοι μεταφέρουν στην εθνική 
έννομη τάξη την οδηγία 2000/78/ΕΚ, κατοχυρώνουν το καθεστώς προστασίας έναντι των διακρίσεων 
στους χώρους εργασίας για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων η ηλικία και οι αναπηρίες (βλ. 
ενότητα 1.3). Η εν λόγω νομοθεσία θεσπίζει απαιτήσεις περί εύλογων προσαρμογών στο χώρο 
εργασίας για τους εργαζόμενους με αναπηρίες. 

Ο περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) 
Νόμος του 200938, σκοπός του οποίου είναι απασχόληση ατόμων με αναπηρίες στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, υποστηρίζει την ένταξη των εν λόγω ατόμων στο χώρο εργασίας μέσω της διευκόλυνσης της 
συμμετοχής τους στις εξετάσεις, μέσω της παροχής του απαραίτητου για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και μέσω της πρόσληψης ατόμων με αναπηρίες σε 
ποσοστό 10% του αριθμού των υπό πλήρωση θέσεων απασχόλησης με βάση τις ανάγκες της δημόσιας 
υπηρεσίας και αυτές των υποψηφίων με αναπηρίες.39 

 

Κύριοι εμπλεκόμενοι φορείς και στάδια της διαδικασίας αποκατάστασης 

Στην Κύπρο οι υπηρεσίες αποκατάστασης και επιστροφής στην εργασία παρέχονται μόνο σε 
εργαζομένους με αναγνωρισμένο βαθμό αναπηρίας. 

Οι κυρίως αρμόδιοι φορείς της Κύπρου για την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης και επιστροφής 
στην εργασία σε άτομα με αναπηρίες είναι το Τμήμα Εργασίας και το Τμήμα Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

Το Τμήμα Εργασίας, μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, παρέχει υπηρεσίες 
επαγγελματικού προσανατολισμού και θέσεις εργασίας σε άτομα με αναπηρίες τα οποία μπορούν να 
εργαστούν στην ελεύθερη αγορά εργασίας χωρίς υποστήριξη. 

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες εστιάζει το ενδιαφέρον του σε άτομα με 
αναπηρίες τα οποία χρήζουν υποστήριξης προκειμένου να βρουν απασχόληση είτε στην ελεύθερη 
αγορά εργασίας είτε στο πλαίσιο προγραμμάτων υποστήριξης της απασχόλησης. Ειδικότερα, το Τμήμα 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των ακόλουθων 
νόμων και προγραμμάτων επαγγελματικής αποκατάστασης: 

 του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) 
Νόμου, ο οποίος προβλέπει την εφαρμογή συστήματος ποσοστώσεων για την πρόληψη 
ατόμων με αναπηρίες βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών κριτηρίων 

 του Σχεδίου Απασχόλησης με Στήριξη: στο πλαίσιο του Σχεδίου αυτού, 23 προγράμματα ΜΚΟ 
επιδοτούνται με 13.500 ευρώ ετησίως έκαστο με στόχο την απασχόληση συμβούλων εργασίας 
οι οποίοι υποστηρίζουν ομάδες τουλάχιστον πέντε ατόμων με αναπηρίες να βρουν 
απασχόληση στην ελεύθερη αγορά εργασίας 

a) του Σχεδίου για Δημιουργία και Λειτουργία Μικρών Μονάδων για Σκοπούς Αυτοεργοδότησης 
Ατόμων με Αναπηρίες: βάσει του σχεδίου αυτού άτομα με αναπηρίες μπορούν να λάβουν 
επιδότηση έως και 8.500 ευρώ για να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση. 

                                                      
38 Βάσει του Νόμου 146(I)/2009. (Ο περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) 

Νόμος του 2009 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το άρθρο 52 του 
Συντάγματος). 

39 Πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, στη διεύθυνση: 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd28_gr/dsipd28_gr?OpenDocument, προσπελάστηκε τον Δεκέμβριο 2014 (στα 
ελληνικά). 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd28_gr/dsipd28_gr?OpenDocument
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Επιπλέον, από το 2014, οι επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες των ατόμων με αναπηρίες μπορούν 
να αξιολογούνται από το Κέντρο Αξιολόγησης της Αναπηρίας του Τμήματος Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Μέσω διεπιστημονικών επιτροπών από γιατρούς και 
επαγγελματίες του τομέα αποκατάστασης, κάθε τύπος αναπηρίας (σωματική, αισθητηριακή, διανοητική 
ή ψυχική) μπορεί να αξιολογηθεί και να πιστοποιηθεί μαζί με τις ανάγκες και τις εργασιακές ικανότητες 
μέσω της χρήσης επίσημων πρωτοκόλλων αξιολόγησης, τα οποία βασίζονται στη διεθνή ταξινόμηση 
νόσων, αναπηριών και υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 

Το Συμβούλιο για Άτομα με Αναπηρίες έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες: 

 συμβουλεύει αναφορικά με τον καθορισμό ή την αναθεώρηση της εθνικής πολιτικής και της 
νομοθεσίας σε όλα τα θέματα που αφορούν τις αναπηρίες και τα άτομα με αναπηρίες 

 παρακολουθεί τις ενέργειες και τα μέτρα που λαμβάνει η αρμόδια υπηρεσία (Υπηρεσία 
Μέριμνας και Αποκατάστασης Αναπήρων) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την υλοποίηση και εφαρμογή διακηρυχθέντων προγραμμάτων και 
μέτρων 
 

 παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της υλοποίησης στην πράξη των δικαιωμάτων των 
ατόμων με αναπηρίες και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο. 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων είχε δώσει έμφαση στη λειτουργία 
στεγασμένων εργαστηρίων για άτομα με αναπηρίες, όμως το καλοκαίρι του 2013 διέκοψε την παροχή 
των υπηρεσιών του λόγω των έργων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Κέντρου. Το Ίδρυμα 
Χρήστου Στέλιου Ιωάννου 40 , το οποίο παρέχει στήριξη σε άτομα με νοητική υστέρηση, 
λειτουργεί ως κέντρο επαγγελματικής αποκατάστασης, το οποίο παρέχει επαγγελματική κατάρτιση 
μέσω εργαστηρίων και προγραμμάτων υποστήριξης της αποκατάστασης. Άλλο παράδειγμα οργάνωσης 
που παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης και στήριξη για την εξεύρεση εργασίας σε άτομα με 
προβλήματα υγείας είναι η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών 41 . Πρόκειται για οργάνωση η οποία 
επικεντρώνει τις δραστηριότητές της στη συγκεκριμένη μορφή βλάβης της υγείας με στόχο τη 
διασφάλιση της απασχόλησης των μελών της. Συνεργάζεται επίσης με τη Σχολή Τυφλών, η οποία 
παρέχει προγράμματα κατάρτισης στη χρήση της τεχνολογίας των πληροφορίας. 

Προγράμματα επαγγελματικής αποκατάστασης υπό τη μορφή στεγασμένων εργαστηρίων που 
απευθύνονται ιδίως σε άτομα με σοβαρές αναπηρίες παρέχουν και άλλες ΜΚΟ. Οι εν λόγω οργανώσεις 
επιδοτούνται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στο πλαίσιο του γενικού σχεδίου υποστήριξης 
των ΜΚΟ. 

Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι αρμόδιο για τη διοίκηση του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
το οποίο παρέχει χρηματοοικονομική υποστήριξη για την αντιμετώπιση εργατικών ατυχημάτων και 
επαγγελματικών ασθενειών42. Καλύπτει όλους τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολούμενους. Το 
Σύστημα καλύπτει την ασθένεια, τη μητρότητα, τον γάμο, την ανεργία, την ανικανότητα, το γήρας, τον 
θάνατο και τη χηρεία, καθώς και τους κινδύνους που συνδέονται με εργατικά ατυχήματα. Ο Διευθυντής 
του Τμήματος των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει ευρείες αρμοδιότητες στον τομέα της 
αποκατάστασης, καθώς είναι αρμόδιος για την έκδοση οδηγιών με τις οποίες οι δικαιούχοι επιδομάτων 
και συντάξεων (οι εργαζόμενοι με αναπηρίες) καλούνται να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, να 
υποβληθούν στην κατάλληλη ιατρική περίθαλψη ή να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε κατάλληλη, κατά 
την κρίση του Διευθυντή, μαθητεία επαγγελματικής εκπαίδευσης ή προσαρμογής43. 

Υποστήριξη προς τους εργοδότες 

Από το Σεπτέμβριο 2009 έως τον Ιούνιο 2014 εφαρμόστηκε ένα σχέδιο παροχής κινήτρων για την 
πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες στον ιδιωτικό τομέα και στους οργανισμούς τοπικής 

                                                      
40  Δικτυακός τόπος του Ιδρύματος Χρήστου Στέλιου Ιωάννου: http://www.ioannoufoundation.org/main/1,0,0,0-Home.aspx 

(προσπελάστηκε τον Δεκέμβριο 2014) 
41 Academic Network of European Disability experts (ANED), Report on the employment of disabled people in European countries, 

σ. 7, παρ. 2. Διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.disability-europe.net/content/aned/media/CY%20Employment%20report.pdf 
(Προσπελάστηκε τον Δεκέμβριο 2014) 

42 EU-OSHA – Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, OSHWIKI, «Σύστημα ΕΑΥ σε εθνικό 
επίπεδο– Κύπρος», ό.π. 

43 Άρθρα 40 παράγραφος 3 και 55 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010. 

http://www.ioannoufoundation.org/main/1,0,0,0-Home.aspx
http://www.disability-europe.net/content/aned/media/CY%20Employment%20report.pdf
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αυτοδιοίκησης44 . Κατά τους 24 πρώτους μήνες της απασχόλησης επιδοτείται το 75% του ετήσιου 
μισθολογικού κόστους, το δε ανώτατο ποσό που διατίθεται κατ' άτομο ετησίως ανέρχεται σε 15.000 
ευρώ. Επιπλέον, επιδοτείται το 25% των επιλέξιμων δαπανών (ανώτατο ποσό επιδότησης 5.000 ευρώ) 
ανά άτομο για την προσαρμογή των εγκαταστάσεων, την προσαρμογή ή την απόκτηση εξοπλισμού ή 
την απόκτηση και την πιστοποίηση λογισμικού για χρήση από άτομα με αναπηρίες, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος παρέχει επαγγελματική στέγη και επιβαρύνεται με τις σχετικές δαπάνες 
κατασκευής. Καλύπτονται επίσης όλες οι διοικητικές δαπάνες ή οι δαπάνες μεταφοράς που συνδέονται 
με την απασχόληση των εργαζομένων με αναπηρίες. Το σχέδιο συγχρηματοδοτήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013, εντάχθηκε δε 
στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Διεύρυνση της αγοράς εργασίας και κοινωνική συνοχή». Ο 
προϋπολογισμός του σχεδίου ανήλθε σε 1.000.000 ευρώ. Έως τα τέλη του 2010, στο σχέδιο 
συμμετείχαν 89 άτομα με αναπηρίες. 

Περαιτέρω, εφαρμόζεται σχέδιο παροχής κινήτρων για την πρόσληψη μειονεκτούντων ατόμων 
στον ιδιωτικό τομέα και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Για τους σκοπούς του εν λόγω 
σχεδίου, ως μειονεκτούντα νοούνται όσα άτομα: 

 δεν έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή την επαγγελματική τους 
κατάρτιση 

 είναι ηλικίας 15-24 ετών ή 50 ετών και άνω 
 ζουν μόνα τους και φροντίζουν ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα άτομα (μονογονεϊκές 

οικογένειες) 
 είναι μέλη εθνικής μειονότητας της Κύπρου τα οποία πρέπει να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους 

δεξιότητες, την επαγγελματική τους κατάρτιση ή την επαγγελματική τους εμπειρία για να 
αποκτήσουν ευκολότερα πρόσβαση σε σταθερή απασχόληση 

 λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα, τελούν/τελούσαν υπό τη μέριμνα/παρακολούθηση του Διευθυντή 
του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας 

 είναι μέλη οικογενειών με προβλήματα ψυχικής υγείας 
 είναι πρώην κατάδικοι 
 είναι πρώην χρήστες ναρκωτικών ουσιών 
 είναι άτομα με αναπηρίες, και 
 έχουν αναγνωρισθεί ως θύματα εμπορίας ανθρώπων. 
 

Βάσει του εν λόγω σχεδίου, κατά τους 12 πρώτους μήνες της απασχόλησης επιδοτείται το 65% του 
ετήσιου μισθολογικού κόστους, το δε ανώτατο ποσό που διατίθεται κατ' άτομο ετησίως ανέρχεται σε 
13.000 ευρώ. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν επίδομα για την κάλυψη των δαπανών μεταφοράς 
προς και από το χώρο εργασίας. Το σχέδιο εφαρμόστηκε από το Μάρτιο του 2010 έως και τον Ιούνιο 
του 2014 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία 
στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική 
Συνοχή» 2007-2013, εντάχθηκε δε στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Διεύρυνση της αγοράς εργασίας και 
κοινωνική συνοχή». Ο προϋπολογισμός του σχεδίου ανήλθε σε 9.000.000 ευρώ και έως τα τέλη του 
2010 συμμετείχαν σε αυτό περίπου 878 μειονεκτούντα άτομα. 

 

Σύστημα αποζημιώσεων 

Στην Κύπρο δεν υφίσταται φορέας παροχής γενικών υπηρεσιών υγείας, αλλά η ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη παρέχεται δωρεάν ή με μειωμένο κόστος από το κράτος (μέσω του Γενικού Συστήματος 
Υγείας). Ο ιδιωτικός τομέας παροχής ιατρικών υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα ευρύς και παρέχει 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ιατρική περίθαλψη σε ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές και ιατρεία. 
Παραμένει αδιευκρίνιστο το κατά πόσο θα παρέχεται ιατρική περίθαλψη μέσω του εθνικού συστήματος 
υγείας στο μέλλον. Η κυβέρνηση ήδη επεξεργάζεται την εφαρμογή ενός Γενικού Συστήματος Υγείας, το 
οποίο θα χρηματοδοτείται μέσω των υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών υγείας και θα παρέχει 

                                                      
44 Government of the Republic of Cyprus, Report on Article 10 of the Revised European Social Charter, everyone has the right to 

appropriate facilities for vocational training, σ. 24.  
Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/reporting/statereports/Cyprus9_en.pdf 
(Προσπελάστηκε τον Δεκέμβριο 2014) 

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/reporting/statereports/Cyprus9_en.pdf
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ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη όλων των βαθμών στο σύνολο των κατοίκων της Κύπρου. Τα κύρια 
χαρακτηριστικά του θα είναι η αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα υψηλά πρότυπα 
των υπηρεσιών και η ορθολογική διαχείριση των δαπανών. 

Οι περισσότεροι εργοδότες παρέχουν στους εργαζομένους τους ασφαλιστικά πακέτα υγείας τα οποία 
καλύπτουν μεγάλο μέρος των αναγκαίων δαπανών θεραπείας. Η ασφάλιση της ευθύνης των 
εργοδοτών (Ν.174/89) έγινε στην Κύπρο υποχρεωτική το 1997. Προστατεύει τις επιχειρήσεις από 
ζημίες και νομικές δαπάνες λόγω ατυχημάτων ή ασθενειών που οφείλονται στην επαγγελματική 
απασχόληση των εργαζομένων τους. 

Αποζημίωση για απουσία λόγω ασθενείας 

Το Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταβάλλει επίδομα σωματικής βλάβης/ασθενείας σε κάθε 
εργαζόμενο ανίκανο προς εργασία λόγω ατυχήματος που συνδέεται με την εργασία ή λόγω 
επαγγελματικής ασθένειας. Το επίδομα καταβάλλεται για διάστημα έως 156 ημερών ή 12 μηνών 
αντίστοιχα, η δε καταβολή του πραγματοποιείται από την τέταρτη ημέρα μετά την ασθένεια ή το ατύχημα. 
Για να του χορηγηθεί το εν λόγω επίδομα, ο εργαζόμενος πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο Τμήμα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπου θα πρέπει επίσης να αναφέρει το όνομα και τα στοιχεία του ίδιου και 
του εργοδότη του. Επισημαίνεται ότι ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλλει τις αποδοχές του 
εργαζομένου κατά τη διάρκεια αναρρωτικών αδειών. Εάν ο ασφαλισμένος εξακολουθεί να λαμβάνει 
μέρος των αποδοχών του από τον εργοδότη του κατά την περίοδο που δικαιούται να λαμβάνει επίδομα 
σωματικής βλάβης/ασθενείας, το επίδομα μειώνεται έτσι ώστε προστιθέμενο στο καταβαλλόμενο μέρος 
αποδοχών του δικαιούχου να μην υπερβαίνει τις πλήρεις αποδοχές του.45Για να του χορηγηθούν τα 
προβλεπόμενα επιδόματα ασθενείας, ο εργαζόμενος πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις όσον 
αφορά την καταβολή των ασφαλιστικών του εισφορών (π.χ. να είναι ασφαλισμένος για τουλάχιστον 26 
εβδομάδες πριν από το ατύχημα/την ασθένεια)46. 

Αποζημίωση αναπηρία ή ανικανότητα για εργασία 

Σε περιπτώσεις μόνιμης βλάβης λόγω εργατικού ατυχήματος ή ασθένειας που προκάλεσε απώλεια 
σωματικής ή διανοητικής ικανότητας άνω του 10%, οι εργαζόμενοι δικαιούνται παροχές λόγω 
αναπηρίας, οι οποίες καταβάλλονται από το Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι εν λόγω παροχές 
μπορούν να προσλάβουν τη μορφή είτε βοηθήματος είτε σύνταξης, ανάλογα με το βαθμό αναπηρίας. 

Η σύνταξη αναπηρίας καταβάλλεται σε απασχολούμενους με βαθμό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 
20%. Σε περίπτωση επαγγελματικής ασθένειας, βαθμός αναπηρίας μεταξύ 1% και 19% θεωρείται ως 
αναπηρία βαθμού 20%. Η σύνταξη αναπηρίας καταβάλλεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του 
δικαιούχου, ακόμη και αν αυτός εξακολουθεί να εργάζεται. Η καταβολή της διακόπτεται μόνον εάν η 
υγεία του δικαιούχου αποκατασταθεί ή εάν αυτός δικαιούται υψηλότερη σύνταξη λόγω γήρατος. Εάν ο 
εργαζόμενος συμμετέχει σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή αναπροσαρμογής, αυξάνεται το 
ποσό της σύνταξης αναπηρίας του. Στην περίπτωση αυτή, ακόμη και αν ο βαθμός αναπηρίας είναι 
κατώτερος από το 100%, η σύνταξη υπολογίζεται βάσει της παραδοχής ότι ο δικαιούχος έχει βαθμό 
αναπηρίας 100%. 47 Οι δαπάνες συμμετοχής σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή 
αναπροσαρμογής καλύπτονται από το Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων48. Οι δικαιούχοι σύνταξης 
αναπηρίας λαμβάνουν δωρεάν ιατρική περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία και νοσηλευτικά ιδρύματα. 

Το βοήθημα αναπηρίας καταβάλλεται σε εργαζομένους των οποίων ο βαθμός αναπηρίας κυμαίνεται 
μεταξύ 10% και 19%4950. 

                                                      
45 Άρθρα 31 παράγραφος 6 και 48 παράγραφος 2 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010. 
46 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ενσωμάτωσης, Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας 

δικαιώματα στην Κύπρο, 2013. Διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Cyprus_el.pdf 
(Δεκέμβριος 2014). 

47 Άρθρο 50 παράγραφος 2 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010. 
48 Άρθρο 60 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010. 
49 Άρθρο 49 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010. 
50 Ο Οδηγός για Παροχές Εργατικών Ατυχημάτων και Επαγγελματικών Ασθενειών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων διατίθεται στη διεύθυνση 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/All/78A356D08A40FF49C2257C92004737CB?OpenDocument, προσπελάστηκε τον 
Δεκέμβριο 2014 (στα ελληνικά). 

http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Cyprus_el.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/All/78A356D08A40FF49C2257C92004737CB?OpenDocument
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4.2 Ειδικές πρωτοβουλίες ή προγράμματα 
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δρομολόγησε το Ειδικό Σχέδιο Πρόληψης-Σχέδιο Δράσης, 
το οποίο περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα μέτρα51: 

• Προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης/κατάρτισης κατά την εργασία: Με το μέτρο αυτό, 
η ΑνΑΔ συνδράμει τους εργοδότες στη διατήρηση των εργαζομένων μέσω της συμμετοχής των 
τελευταίων σε προγράμματα κατάρτισης. Ειδικότερα, η ΑνΑΔ συνδράμει τους εργοδότες στον 
σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης που ικανοποιούν τις (ειδικές) 
ανάγκες των εργαζομένων και, ταυτόχρονα, είναι επιλέξιμα για να επιδοτηθούν. 

• Προγράμματα κατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων: Η ΑνΑΔ, σε 
συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ), το Κέντρο Παραγωγικότητας 
Κύπρου (ΚΠΚ) και το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ), διοργανώνει 
προγράμματα κατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων, τα οποία τους 
βοηθούν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Τα προβλήματα αυτά 
αφορούν σημαντικές γενικές και ειδικές δεξιότητες, οι οποίες διευκολύνουν τους ανέργους να 
επιστρέψουν στην παραγωγική απασχόληση. Τα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης 
προσφέρονται στους ανέργους δωρεάν. 

• Προγράμματα ταχείας αρχικής κατάρτισης για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και 
άλλους ανέργους σε επαγγέλματα που παρουσιάζουν ζήτηση: Με το μέτρο αυτό, η ΑνΑΔ 
διοργανώνει προγράμματα ταχείας αρχικής κατάρτισης, τα οποία υλοποιούνται από το Κέντρο 
Παραγωγικότητας Κύπρου και το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, έχουν δε ως 
στόχο την παροχή θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης σε επαγγέλματα που παρουσιάζουν 
ζήτηση. Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα λαμβάνουν επιδόματα κατάρτισης από την ΑνΑΔ. 

                                                      
51 Government of the Republic of Cyprus, Report on Article 10 of the Revised European Social Charter, ό.π. 
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5 Συμπεράσματα 
Γενικό πλαίσιο 
Στοιχεία και αριθμοί 

• Παρότι ο πληθυσμός της Κύπρου είναι σημαντικά νεότερος από το συνολικό πληθυσμό της 
Ευρώπης, παρατηρείται σημαντική αύξηση της διάμεσης ηλικίας από τη δεκαετία του 1980. 
Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο από το 1985 έως το 2012 αυξήθηκε από τα 29 στα 43 έτη. Η 
γήρανση του πληθυσμού της Κύπρου εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και ο δημογραφικός δείκτης 
εξάρτησης θα αυξηθεί από 19% το 2012 σε 47% το 2060. 

• Τόσο το προσδόκιμο ζωής όσο και τα εκτιμώμενα «έτη υγιούς ζωής» στην Κύπρο προσέγγιζαν 
τα επίπεδα της ΕΕ το 2011, εκτός από τον αριθμό των «ετών υγιούς ζωής» των γυναικών στην 
ηλικία των 65 ετών, το οποίο είναι σημαντικά μικρότερο στην Κύπρο σε σχέση με τον μέσο όρο 
της ΕΕ (5,9 έναντι 8,6). 

• Το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 55 έως 64 ετών και του πληθυσμού ηλικίας 65 
ετών και άνω υπήρξε σταθερά υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ έως το 2010, οπότε άρχισε 
να μειώνεται. Ωστόσο, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω στην 
Κύπρο υπήρξε διπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ το 2012 (9,5% και 5% αντίστοιχα). 

• Παρά το σχετικά υψηλό ποσοστό απασχόλησης, το ποσοστό των μεγάλης ηλικίας εργαζομένων 
που πιστεύουν ότι δεν θα μπορούν να παραμείνουν στην ίδια θέση εργασίας στην ηλικία των 
60 ετών αυξήθηκε το 2010 σε σύγκριση με το 2005. Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι στην Κύπρο 
ανέφεραν μια σχετικά πιο ζοφερή κατάσταση σε σχέση με εκείνη που επικρατεί κατά μέσο όρο 
στην ΕΕ για διάφορες πτυχές των συνθηκών εργασίας (μεταφορά βαρέων φορτίων, 
κουραστικές στάσεις του σώματος, εργασία σε βάρδιες). Η ικανοποίηση από τις συνθήκες 
εργασίας στην Κύπρο μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία (αλλά το σχετικό ποσοστό για τους 
εργαζόμενους άνω των 50 ετών κυμαίνεται στον μέσο όρο της ΕΕ). 

• Η ηλικία συνταξιοδότησης έχει οριστεί στα 65 έτη, όμως από το 2010 είναι δυνατή η 
αναπροσαρμογή της μέσω της νομοθεσίας ανά πενταετία, βάσει της μεταβολής του 
προσδόκιμου ζωής στην ηλικία συνταξιοδότησης. Η πρόωρη συνταξιοδότηση επιτρέπεται σε 
ελάχιστες, ειδικές περιπτώσεις (άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας 
τους και έχουν συγκεντρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό ασφαλιστικών μονάδων και 
ανθρακωρύχοι άνω των 58 ετών). 

 

Το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο 

Οι συναρμόδιοι φορείς στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας είναι το Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ο κοινωνικός 
διάλογος στην Κύπρο είναι ιδιαίτερα ισχυρός, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στον τομέα της ΕΑΥ 
και στην εφαρμογή των μέτρων προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό αν ληφθεί υπόψη ότι οι εν γένει υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας της Κύπρου 
βρίσκονται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και επί του παρόντος παρέχονται από μικρό 
αριθμό επιχειρήσεων. 

Όπως και πολλές άλλες χώρες, η Κύπρος δεν έχει θεσπίσει ειδική νομοθεσία ΕΑΥ για τους μεγάλης 
ηλικίας εργαζομένους, το δε κανονιστικό πλαίσιο για την ΕΑΥ αφορά όλους τους εργαζομένους χωρίς 
διακρίσεις. Παρότι τα άτομα μεγάλης ηλικίας θεωρείται ότι αποτελούν ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού, 
η νομοθεσία δεν αντιμετωπίζει τις ειδικές ανάγκες που ενδέχεται να έχουν στους τομείς της εργασίας 
ή/και της υγείας. Επιπλέον, το γενικό σύστημα ΕΑΥ της Κύπρου βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης, 
αποδίδει δε έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση του συνολικού συστήματος και στην εν γένει βελτίωση 
της πρόληψης των σωματικών βλαβών και των ασθενειών στους χώρους εργασίας. 

 

ΕΑΥ και εργαζόμενοι μεγάλης ηλικίας 

Επί του παρόντος, δεν υφίστανται πολιτικές ή πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που να αφορούν 
αποκλειστικά την ΕΑΥ των μεγάλης ηλικίας εργαζομένων. Οι πολιτικές απασχόλησης εστιάζουν ιδίως 
στην ενίσχυση της απασχόλησης των εργαζομένων άνω των 50 ετών, χωρίς όμως να δίνουν την 
εντύπωση ότι μεριμνούν για τη βιωσιμότητα των εργασιακών τους συνθηκών. 



Safer and healthier work at any age – Country inventory: Cyprus 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία – EU-OSHA 28 

Ωστόσο, η Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία για την περίοδο 2007-2012 
επικεντρώθηκε στο εργασιακό άγχος και τις ΜΣΠ, θέματα συναφή με την προαγωγή της βιώσιμης 
εργασίας. Επίσης, η εγκαθίδρυση Συστήματος Επιτήρησης της Υγείας των Εργοδοτουμένων αναμένεται 
να συμβάλει στη βιώσιμη εργασία μέσω της προαγωγής της υγείας στους χώρους εργασίας και του 
εντοπισμού των επαγγελματικών ασθενειών. Μία μη κυβερνητική οργάνωση στον τομέα της 
απασχόλησης των μεγάλης ηλικίας εργαζομένων διοργάνωσε ενημερωτική εκστρατεία η οποία κάλυπτε 
και τον τομέα της προαγωγής της υγείας στο χώρο εργασίας. 

Ενώ αναγνωρίζεται η ανάγκη ενσωμάτωσης της ΕΑΥ στους λοιπούς τομείς πολιτικής, καθώς και η 
ανάγκη κατοχύρωσης της αρχής της προαγωγής της υγείας στην εργασία, τα προγράμματα 
απασχόλησης φαίνεται να περιορίζονται στην προώθηση της επανένταξης των ανέργων. Εφαρμόζεται 
επίσης ένα σχέδιο δράσης για ηλικιωμένους για την περίοδο 2005-2015, όμως το πεδίο εφαρμογής του 
αφορά τα άτομα μεγάλης ηλικίας μετά τη συνταξιοδότησή τους. 

Δεν εντοπίστηκε καμία πρωτοβουλία των κοινωνικών εταίρων για τις συνθήκες εργασίας των μεγάλης 
ηλικίας εργαζομένων ή για τη βιωσιμότητα του εργασιακού βίου. 

 

Αποκατάσταση/επιστροφή στην εργασία 

Στην Κύπρο, η αποκατάσταση επικεντρώνεται κυρίως στις υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας και πολύ 
λιγότερο στην επιστροφή στην εργασία ή στην πρόληψη με στόχο τη διατήρηση του ενδιαφερόμενου 
ατόμου στην εργασία. Επιπλέον, τα προγράμματα επαγγελματικής αποκατάστασης και υποστήριξης 
της επιστροφής στην εργασία εστιάζουν κατά κύριο λόγο στα άτομα με αναπηρίες και πολύ λιγότερο 
στην παροχή συνδρομής για την επιστροφή ή τη διατήρηση στην εργασία εργαζομένων που έχουν 
υποστεί κάποια σωματική βλάβη ή πάσχουν από κάποια ασθένεια. Η επαγγελματική αποκατάσταση 
των ατόμων με αναπηρίες στην Κύπρο βασίζεται στο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το 
οποίο χορηγεί χρηματοοικονομικές παροχές (επιδόματα, βοηθήματα, συντάξεις). 

Τα άτομα που έχουν υποστεί κάποιο επαγγελματικό ατύχημα ή πάσχουν από κάποια επαγγελματική 
ασθένεια λαμβάνουν χρηματοοικονομικές παροχές σωματικών βλαβών/ασθενείας. Ωστόσο, δεν 
εντοπίσθηκαν προγράμματα για την υποστήριξη της επιστροφής τους στην εργασία (εκτός εάν πρόκειται 
για άτομα με αναγνωρισμένο βαθμό αναπηρίας). Το ίδιο καθεστώς ισχύει και για τα άτομα που 
υποφέρουν από προβλήματα υγείας μη επαγγελματικής αιτιολογίας. 

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε εύλογες προσαρμογές για τους εργαζόμενους με 
αναπηρία βάσει της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Ωστόσο, δεν υπέχουν άλλες 
νομικές υποχρεώσεις όσον αφορά την υποστήριξη για την επιστροφή στην εργασία όσων πάσχουν από 
κάποιο πρόβλημα υγείας. Στο πλαίσιο της υποστήριξης των ατόμων με αναπηρίες, οι εργοδότες 
μπορούν να λάβουν χρηματοοικονομική ενίσχυση μέσω διάφορων σχεδίων που χρηματοδοτούνται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (π.χ. για την υλοποίηση εύλογων προσαρμογών). 

 

Γενικό συμπέρασμα 

Εν κατακλείδι, η προαγωγή της βιώσιμης εργασίας και των υγιειών συνθηκών εργασίας για τους μεγάλης 
ηλικίας εργαζομένους δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στον τομέα της ΕΑΥ της Κύπρου ούτε στις πολιτικές 
απασχόλησης, παρότι κάποια μέτρα λαμβάνονται προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, οι διαδικασίες 
αποκατάστασης στην Κύπρο περιορίζονται στην παροχή χρηματοοικονομικών παροχών, ενώ ελάχιστα 
μέτρα λαμβάνονται για τη βιώσιμη επιστροφή στην εργασία. Ωστόσο, μια τέτοια πολιτική για τη βιώσιμη 
εργασία θα μπορούσε να βασιστεί στις νομικές διαδικασίες και την ισχύουσα νομοθεσία, στην υπό 
θέσπιση νομοθεσία και στις δράσεις ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων όσον αφορά 
την ανάγκη προώθησης εσωτερικών πολιτικών διαχείρισης της ηλικίας. 
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http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/All/78A356D08A40FF49C2257C92004737CB/$file/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%91%CF
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/All/78A356D08A40FF49C2257C92004737CB/$file/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%91%CF
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/All/78A356D08A40FF49C2257C92004737CB/$file/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%91%CF
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/OlderPersons/PublicConsultation2013/Cyprus.docx
http://www.cylaw.org/
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια 
και την Υγεία στην Εργασία  

Santiago de Compostela 12, (Edificio Miribilla) 
E.48003 – Bilbao 
 
Email: information@osha.europa.eu 

 
http://osha.europa.eu 

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία (EU-OSHA)είναι να καταστήσει 

τους χώρους εργασίας στην Ευρώπη 

ασφαλέστερους, υγιέστερους και 

παραγωγικότερους. Ο Οργανισμός ερευνά, 

αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστη, 

ισορροπημένη και αμερόληπτη 

πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και 

την υγεία και διοργανώνει πανευρωπαϊκές 

εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 και έχει την 

έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει 

σε επαφή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρατών 

μελών, των οργανώσεων εργοδοτών και 

    

      

     

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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