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1.1. Μακροοικονομικά χαρακτηριστικά1

1.1.1. Ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας

Κατά το 2008 η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε σημαντικά την οικονομική 
ανάπτυξη επιφέροντας επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της διεθνούς οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένης και της κυπριακής. Το 2008, η Κύπρος παρουσίασε επιβραδυνόμενο, 
αλλά ικανοποιητικό, ρυθμό ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της τάξης 
του 3,7% σε σταθερές τιμές, σε σύγκριση με 4,4% το 2007. Κύριοι μοχλοί ανάπτυξης κατά το 
2008 ήταν ο τομέας του χονδρικού και λιανικού εμπορίου (με ρυθμό ανάπτυξης 6,5%), οι 
ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (6,0%) και των κατασκευών (4,6%).

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις στο ρυθμό ανάπτυξης, σε σχέση με το 2007, παρουσίασαν οι τομείς 
της δημόσιας διοίκησης και άμυνας, της μεταποίησης, της εκπαίδευσης και της υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας. 

Αντίθετα, τις μεγαλύτερες μειώσεις στο ρυθμό ανάπτυξης, σε σχέση με το 2007, παρουσίασαν 
οι τομείς των ξενοδοχείων και εστιατορίων, των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, 
των κατασκευών και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.

Ο τομέας των ξενοδοχείων και εστιατορίων παρουσίασε για πρώτη φορά τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια, αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του -3,4% σε σύγκριση με 1,9% το 
2007, 3,7% το 2006 και 1,6% το 2005. 

1.1.2. Παραγωγικότητα2

Κατά το 2008 προβλέπεται αύξηση της παραγωγικότητας κατά 0,8% σε σύγκριση με 1,3% το 
2007, εντούτοις σύμφωνα με το δείκτη της Παραγωγικότητας Εργασίας (ΑΕΠ ανά εργαζόμενο), 
το 2008 η παραγωγικότητα στην Κύπρο ήταν κάτω του μέσου όρου των 27 κρατών μελών.  

1.1.3. Προβλέψεις για το ρυθμό ανάπτυξης 2009-2010

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας 2008-2012, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης το 
2009 προβλέπεται να είναι μειωμένος στο 2,1%, λόγω χαμηλότερης ανάπτυξης σε όλους τους 
τομείς. Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μάρτιος 2009), ο 
ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της Κύπρου αναμένεται να μειωθεί σημαντικά τόσο κατά 
το 2009 όσο και κατά το 2010 ενώ η ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας αναμένεται να 
αρχίσει σταδιακά το δεύτερο εξάμηνο του 2010.  

1 Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, “Εθνικοί Λογαριασμοί 2008, Προκαταρτικά Στοιχεία”.
2 Προκαταρτικά Στοιχεία για το 2008. Πηγή: Κέντρο Παραγωγικότητας και Υπουργείο Οικονομικών, “Εθνικοί Λογαριασμοί 2008, 
Προκαταρτικά Στοιχεία”.

KEΦAΛAIO 1. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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1.2. Εξελίξεις στην Αγορά Εργασίας 

1.2.1. Πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας5

Κατά την περίοδο 2004-2008, ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας είχε αυξητική τάση με μέση 
ετήσια μεταβολή 2.6%, φτάνοντας το 2008 στα 523.777 άτομα. Από τα άτομα αυτά το 71% 
ήταν απασχολούμενα, το 3% ήταν άνεργα και το 26% ήταν αδρανή. Το πιο κάτω διάγραμμα 
απεικονίζει τη σύνθεση του πληθυσμού εργάσιμης ηλικία για τα έτη 2004-2008. 

Πίνακας 1
Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών3

3 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία (Εθνικοί Λογαριασμοί)
4 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

Δείκτες Ετήσια μεταβολή (%) στην Κύπρο Μέση ετήσια 
  μεταβολή (%)
  2004-2008

 2004 2005 2006 2007 2008 

ΑΕΠ 4,2  3,9  4,1 4,4 3,7 4,1

Παραγωγικότητα4  1,0  1,7  1,8 1,3 0,8 1,3

Απασχόληση 3,3  3,0  2,7 5,8 1,3 2,6

ΑΕΠ κατά τομέα:       
Γεωργία, θήρα
και δασοκομία -4,8  -2,8  -11,4 -3,4 -2,3 -5,0

Αλιεία 40,9 -4,9  9,2 -1,3 2,8 8,2

Ορυχεία και λατομεία 11,8 0,3  -1,3 4,5 5,5 4,1

Μεταποιητικές
βιομηχανίες 1,1  -0,9  -4,2 0,9 3,3 0,008

Παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος, φυσικού αερίου 3,9  1,8  3,4 3,5 4,8 3,5

Κατασκευές 5,4  4,4  7,3 7,4 4,6 5,8

Χονδρικό και λιανικό
εμπόριο 9,6  5,1  6,1 7,1 6,5 6,9

Ξενοδοχεία και εστιατόρια -1,9  1,6  3,7 1,9 -3,4 0,3

Μεταφορές, αποθήκευση
& επικοινωνίες 13,3 8,5  2,6 2,8 1,3 5,6

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί
οργανισμοί 3,6  9,2  11,2 9,0 6,1 7,8

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
/ Επιχειρηματικές δραστηριότητες 3,5  5,0  7,4 6,8 4,2 5,4

Δημόσια Διοίκηση και άμυνα 1,5  2,9  3,0 1,0 3,7 2,4

Εκπαίδευση 1,1  2,1  3,1 2,1 3,9 2,5

Υγεία και κοινωνική μέριμνα 1,5  2,4  3,3 2,1 3,8 2,6

Άλλες δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών 2,4  1,8  3,4 4,5 3,6 3,1

Ιδιωτικά νοικοκυριά που 
απασχολούν οικιακό προσωπικό 16,4 10,5 5,6 4,9 12,6 9,9
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1.2.2. Γενικές εξελίξεις στην απασχόληση 

Οι ικανοποιητικοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας τα τελευταία χρόνια, είχαν θετικές 
επιπτώσεις στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, τα τελευταία πέντε χρόνια (2004-2008) η 
απασχόληση αυξήθηκε κατά περίπου 45.000 νέες θέσεις εργασίας, επιφέροντας αύξηση του 
ποσοστού απασχόλησης στο 70,9% (από 69,1% το 2004) και ξεπερνώντας από το 2007, το 
στόχο του 70% που έθεσε η ΕΕ για το 2010, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας. 

Από το σύνολο των νέων θέσεων που δημιουργήθηκαν, οι 40.000, ή ποσοστό 88%, 
δημιουργήθηκαν στον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος, κατά την εν λόγω περίοδο, 
παρουσίαζε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της απασχόλησης 3,6%. Σημαντική επέκταση της 
απασχόλησης παρουσίασαν οι τομείς της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, της δημόσιας διοίκησης και άμυνας, 
της εκπαίδευσης και των κατασκευών, ενώ, αντίθετα, ο τομέας των ξενοδοχείων/εστιατορίων 
παρουσίασε συρρίκνωση. 
5 Ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας περιλαμβάνει όλα τα άτομα μεταξύ 15 και 64 ετών και διαχωρίζεται σε απασχολούμενους, ανέργους 
και οικονομικά αδρανείς. Απασχολούμενοι θεωρούνται τα άτομα, τα οποία εργάζονται με πλήρη ή με μερική απασχόληση, άνεργοι 
θεωρούνται τα άτομα, τα οποία δεν εργάζονται αλλά ψάχνουν ενεργά για εργασία και είναι διαθέσιμα να αναλάβουν εργασία εντός 
δύο εβδομάδων, ενώ οικονομικά αδρανή θεωρούνται τα άτομα τα οποία δεν είναι ούτε εργαζόμενοι ούτε άνεργοι. Το σύνολο των 
απασχολούμενων και των ανέργων ορίζεται ως το εργατικό δυναμικό.

Διάγραμμα 1
Σύνθεση πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας, 2004-2008
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1.3. Απασχόληση 

Κατά το 2008, ο ικανοποιητικός ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας (3,7%) δημιούργησε περίπου 
5.000 νέες θέσεις εργασίας (ή 1,3%), οι περισσότερες από τις οποίες (56%) καλύφθηκαν από 
άνδρες. Παρόλη την αύξηση της απασχόλησης των ανδρών, το ποσοστό απασχόλησης τους 
για τις ηλικίες 15-64 χρόνων μειώθηκε στο 79,2% το 2008, από 80% το 2007. Η εξέλιξη αυτή 
αποδίδεται σε δύο λόγους, πρώτον, στο γεγονός ότι το 57% των νέων θέσεων που καλύφθηκαν 
από άνδρες ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω και δεύτερον, ο πληθυσμός των ανδρών, 15-64 
χρόνων σημείωσε μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, από ότι η απασχόληση τους. Αντίθετα 
το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών σημείωσε περαιτέρω αύξηση από το επίπεδο του 
2007, που ήταν 62,4%, και έφθασε στο 62,9% το 2008, λόγω του ότι η ποσοστιαία αύξηση 
της απασχόλησης των γυναικών ηλικίας 15-64 χρόνων ήταν μεγαλύτερη από το διπλάσιο της 
ποσοστιαίας αύξησης του γυναικείου πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας. 

1.3.1. Απασχόληση κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας

Η εύρωστη οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων (2004-2008) ευνόησε ιδιαίτερα την 
απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών ο οποίος διευρύνθηκε κατά 40.000 θέσεις περίπου 
(ή ποσοστό 88%), με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,6%. Η εξέλιξη αυτή διαμόρφωσε ένα 
σημαντικά ψηλό μερίδιο των υπηρεσιών στην απασχόληση της τάξης του 73,2%, ενώ ο 
τομέας της βιομηχανίας μείωσε το μερίδιο του στο 22,5% και ο τομέας της γεωργίας στο 4,3%. 
Σημαντική επέκταση της απασχόλησης, κατά την εν λόγω περίοδο, παρουσίασαν οι τομείς 
της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, του χονδρικού και 
λιανικού εμπορίου, της δημόσιας διοίκησης και άμυνας, της εκπαίδευσης και των κατασκευών, 
ενώ αντίθετα ο τομέας των ξενοδοχείων παρουσίασε συρρίκνωση.

Ειδικότερα, τη μεγαλύτερη αριθμητικά ανάπτυξη της απασχόλησης σημείωσε ο τομέας της 
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας με λίγο περισσότερες από 10.000 θέσεις απασχόλησης 
και ο τομέας του χονδρικού και λιανικού εμπορίου με λίγο περισσότερες από 8.000 θέσεις 
απασχόλησης. Οι τομείς που συγκέντρωναν τους μεγαλύτερους αριθμούς απασχολουμένων 
ήταν του χονδρικού και λιανικού εμπορίου (69.552 άτομα), των κατασκευών (44.929 άτομα) 
και της μεταποίησης (37.256 άτομα).

1.3.2. Απασχόληση κατά επάγγελμα

Τα επαγγέλματα ψηλής εξειδίκευσης, και συγκεκριμένα η κατηγορία των προσοντούχων 
και άλλων ειδικών, αύξησαν σημαντικά το επίπεδο απασχόλησης τους κατά την περίοδο 
2004-2008. Στην κατηγορία των διευθυντών και διοικητικών η απασχόληση διπλασιάστηκε 
και των τεχνικών βοηθών αυξήθηκε κατά 10%. Διεύρυνση της απασχόλησης σημειώθηκε 
και στα επαγγέλματα μέσης και χαμηλής εξειδίκευση, δηλ. στην κατηγορία των γραφέων 
δακτυλογράφων, η οποία αυξήθηκε κατά 13% και των υπαλλήλων υπηρεσιών κατά 10%. Η 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περίοδο αυτή ευνόησε ιδιαίτερα την “εξειδικευμένη 
μη χειρωνακτική εργασία” (διευθυντές, διοικητικοί, προσοντούχοι και ειδικοί και τεχνικοί 
βοηθοί) και λιγότερο την “εξειδικευμένη και ανειδίκευτη χειρωνακτική εργασία” (γεωργοί, 
τεχνίτες παραγωγής, χειριστές μηχανών και ανειδίκευτοι εργάτες), ένδειξη της σταδιακής 
μετάβασης στην οικονομία της γνώσης. Ειδικότερα, σε κάθε 100 νέες θέσεις εργασίας, οι 
59 αφορούσαν εξειδικευμένη μη χειρωνακτική εργασία, οι 26 μέση και χαμηλή εξειδίκευση 

Ενθαρρυντικό για την οικονομία και την αγορά εργασίας αποτέλεσε το γεγονός ότι σε κάθε 
100 πρόσθετες θέσεις εργασίας που δημιουργούνταν, οι 98 αφορούσαν θέσεις πλήρους 
απασχόλησης με αποτέλεσμα το ποσοστό μερικής απασχόλησης το 2008 να μειωθεί στο 
επίπεδο του 7,8%, από 8,5% που ήταν το 2004.  

Στις περισσότερες από τις μισές (52%) πρόσθετες θέσεις εργασίας τοποθετήθηκαν γυναίκες, 
αυξάνοντας σημαντικά το ποσοστό απασχόλησης τους στο 62,9%, από 59,0% που ήταν το 
2004, και ξεπερνώντας, από το 2006, το στόχο που έθεσε η ΕΕ για το 2010 που είναι 60%.  

Αναφορικά με την απασχόληση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (55-64 χρόνων) σημειώνεται 
ότι κατά τη περίοδο 2004-2008 είχε σημειωθεί σημαντική αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 
των ατόμων της ομάδας αυτής, το οποίο έφτασε το 2008 στο 54,8%, από 50,1% που ήταν 
το 2004, επίπεδο ψηλότερο του αντίστοιχου στόχου του 50% που έθεσε η ΕΕ για το 2010.  
Αύξηση σημείωσε και το ποσοστό απασχόλησης των νεαρών ατόμων (15-24 χρόνων) που το 
2008 έφθασε στο 38,0% από 37,3% το 2004, λόγω σημαντικής αύξησης των απασχολούμενων 
νεαρών ανδρών αποφοίτων λυκείου και των απασχολούμενων νεαρών γυναικών αποφοίτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.   

Σύνολο (15-64) ετών Σύνολο (55-64) ετών

2004

75,00%

70,00%

65,00%

60,00%

55,00%

50,00%

2005 2006 2007 2008

Γυναίκες (15-64) ετών

Διάγραμμα 2
Ποσοστά απασχόλησης
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–μη χειρωνακτική εργασία, οι 12 εξειδικευμένη και ανειδίκευτη χειρωνακτική εργασία και 3 
αφορούσαν στους στρατιωτικούς. 

Οι πιο πάνω εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα, κατά το 2008, το μερίδιο της εξειδικευμένης 
μη χειρωνακτικής εργασίας, που ήταν 31% να ξεπεράσει το μερίδιο της μέσης και χαμηλής 
εξειδίκευσης –μη χειρωνακτικής εργασίας (γραφείς, δακτυλογράφοι, υπάλληλοι υπηρεσιών 
και πωλητές) 30%, ενώ η εξειδικευμένη και ανειδίκευτη χειρωνακτική εργασία εξακολουθούσε 
να συγκεντρώνει το ψηλότερο μερίδιο απασχόλησης (38%). 

Οι επαγγελματικές κατηγορίες που συγκέντρωναν τους μεγαλύτερους αριθμούς 
απασχολουμένων ήταν η κατηγορία των υπαλλήλων υπηρεσιών και πωλητών (63.141 άτομα), 
των ανειδίκευτων εργατών (57.338) και των προσοντούχων ειδικών (56.501 άτομα).

1.3.3. Απασχόληση κατά μορφωτικό επίπεδο

Το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων έχει αποδειχθεί καθοριστικός παράγοντας για την 
αύξηση της απασχόλησης. Όσο πιο ψηλό επίπεδο μόρφωσης κατέχει ένα άτομο, τόσο πιο 
ομαλή και διασφαλισμένη είναι η ένταξη του στην αγορά εργασίας. Αυτό φαίνεται από τα 
ποσοστά συμμετοχής στην απασχόληση των ατόμων ηλικίας 15-64 ετών, ανάλογα με το 
μορφωτικό τους επίπεδο, όπως παρουσιάζονται στο πιο κάτω διάγραμμα.

από το ρυθμό άυξησης των απασχολουμένων αποφοίτων λυκείου (4,8%), ενώ αντίθετα 
οι απασχολούμενοι με μόρφωση κάτω του λυκείου παρουσίαζαν αρνητικό ετήσιο ρυθμό 
ανάπτυξης (-3,7%). Αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής ήταν κατά το 2008 οι απασχολούμενοι 
που κατείχαν μόρφωση λυκείου και ανωτέρω να αποτελούν σχεδόν το 77% του συνόλου 
των απασχολουμένων, με τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να έχουν μερίδιο 
37,1%, οι απόφοιτοι λυκείου 39,7% και οι απασχολούμενοι με μόρφωση κάτω του λυκείου 
μόλις 23, 2%.

Κάτω του Λυκείου Τριτοβάθμια
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Κατά την περίοδο 2004-2008, και ειδικότερα από το 2005, το μορφωτικό επίπεδο των 
απασχολουμένων παρουσίασε σημαντική βελτίωση, αφού ο ετήσιος ρυθμός αύξησης 
των απασχολουμένων με τριτοβάθμιο επίπεδο εκπαίδευσης (6,9%) ήταν πολύ ψηλότερος 

Κάτω του Λυκείου Τριτοβάθμια

2004

23.2%24.3%

26.8%

33.5%
35.7%

37.1%

29.1%
31.4%

30.5%

32.2%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

2005 2006 2007 2008

Λύκειο
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Κατά την περίοδο 2004-2008, φαίνεται ότι έχουν καταργηθεί ή και αντικατασταθεί περίπου 
14.000 θέσεις εργασίας που κατείχαν άτομα με μορφωτικό επίπεδο κάτω του λυκείου και έχουν 
δημιουργηθεί ή/και καλυφθεί περίπου 26.000 πρόσθετες θέσεις για/από απόφοιτους λυκείου 
και 33.000 πρόσθετες θέσεις για/από απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό 
αποτελεί ένδειξη της σταδιακής μετάβασης στην οικονομία της γνώσης η οποία δημιουργεί 
ζήτηση με προδιαγραφές που απαιτούν τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, η οποία στηρίζεται 
και ενισχύεται από το συνεχώς διευρυνόμενο μερίδιο που κερδίζει το προσοντούχο εργατικό 
δυναμικό στην αγορά εργασίας. 

1.3.4. Απασχόληση κατά φύλο

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία σταδιακή βελτίωση της θέσης των γυναικών στην 
αγορά εργασίας, οι οποίες, σε σύγκριση με το 2004, παρουσιάζουν ψηλότερο ποσοστό 
απασχόλησης, χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας, μεγαλύτερη συμμετοχή και μερίδιο στα 
διευθυντικά επαγγέλματα και γενικότερα στην εξειδικευμένη μη χειρωνακτική εργασία, η 
οποία χαρακτηρίζεται από ψηλότερες αμοιβές.

Διάγραμμα 3
Ποσοστό απασχόλησης κατά μορφωτικό επίπεδο

Διάγραμμα 4
Mορφωτικό επίπεδο απασχολούμενων ηλικίας 15+ ετών
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Κατά το 2008, σε κάθε 100 γυναίκες ηλικίας 15-64 χρόνων, οι 63 εργάζονταν, οι 3 ήταν άνεργες 
και οι 34 ήταν αδρανείς σε σύγκριση με 59 απασχολούμενες, 4 άνεργες και 37 αδρανείς το 
2004. Η διαχρονική κατανομή του γυναικείου πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας (15-64 ετών) 
φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί.

(40%). Επίσης, η διαφορά των ποσοστών απασχόλησης μεταξύ των ανδρών και γυναικών, 
ηλικίας 15-64 χρόνων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (6,9 ποσοστιαίες μονάδες) ήταν 
αρκετά μικρότερη από τη διαφορά των συνολικών ποσοστών απασχόλησης των δύο φύλων 
(16,3 ποσοστιαίες μονάδες) και αισθητά μικρότερη από την αντίστοιχη διαφορά ανδρών και 
γυναικών με μόρφωση κάτω του λυκείου (23,4 ποσοστιαίες μονάδες). 

Μία από τις κυριότερες προκλήσεις της αγοράς εργασίας της Κύπρου είναι το θέμα της 
συγκέντρωσης της απασχόλησης τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών σε στενό φάσμα 
επαγγελμάτων. Συγκεκριμένα, το 50% της απασχόλησης των γυναικών περιορίζεται σε 
μόνο τέσσερις από τους 17 τομείς και συγκεκριμένα στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 
στην εκπαίδευση, στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και στα ιδιωτικά νοικοκυριά, ενώ 
το 50% της απασχόλησης των ανδρών περιορίζεται σε μόλις τρείς από τους 17 τομείς και 
συγκεκριμένα στις κατασκευές, στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και στη μεταποίηση. Το 
θέμα του διαχωρισμού της αγοράς εργασίας φαίνεται να είναι πιο έντονο στην περίπτωση 
των γυναικών αφού σχεδόν το 90% των απασχολουμένων γυναικών εργάζεται στον τομέα 
των υπηρεσιών (έναντι 61% των ανδρών). 

Όσον αφορά στην κατανομή της απασχόλησης κατά επαγγελματική κατηγορία, το 43% της 
απασχόλησης των γυναικών συγκεντρώνεται σε επαγγέλματα μέσης και χαμηλής εξειδίκευσης 
(σε σύγκριση με 19% που είναι το μερίδιο των απασχολούμενων ανδρών στα επαγγέλματα 
αυτά), ενώ το 48% της απασχόλησης των ανδρών συγκεντρώνεται σε επαγγέλματα ανειδίκευτης 
εργασίας (σε σύγκριση με 25% που είναι το μερίδιο των απασχολούμενων γυναικών στα 
επαγγέλματα αυτά). Επίσης, παρά το γεγονός ότι περίπου το 30% τόσο των ανδρών όσο και 
των γυναικών απασχολείται σε επαγγέλματα ψηλής εξειδίκευσης, οι γυναίκες εξακολουθούν 
να έχουν χαμηλό μερίδιο απασχόλησης στην επαγγελματική κατηγορία των διευθυντικών και 
διοικητικών στελεχών (μόλις 16%). Το ψηλό χάσμα στις αμοιβές που παρατηρείται μεταξύ 
των δύο φύλων εξηγείται μερικώς από την πιο πάνω διαφορετικότητα στη κατανομή της 
απασχόληση τους και ειδικότερα στη συγκέντρωση των γυναικών σε επαγγέλματα που 
χαρακτηρίζονται από χαμηλότερες αμοιβές σε σύγκριση με τους άνδρες. 

Άλλος σημαντικός παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει τα επίπεδα και ποσοστά 
απασχόλησης και κατά συνέπεια το χάσμα μεταξύ των φύλων είναι η ηλικία. Όπως φαίνεται 
και στον πιο κάτω Πίνακα (2), το χάσμα στο ποσοστό απασχόλησης ανδρών και γυναικών 
αυξάνεται όσο αυξάνει η ηλικία. 

Αδρανείς Άνεργοι Απασχολούμενοι
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Kατά τη περίοδο 2004-2008 η απασχόληση των γυναικών παρουσίαζε ταχύτερο ρυθμό 
ανάπτυξης σε σχέση με τους άνδρες, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 3,8% 
έναντι 2,7% των ανδρών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σμίκρυνση του χάσματος στα επίπεδα 
των ποσοστών απασχόλησης μεταξύ των δύο φύλων σε 16,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2008, 
από 21 το 2004. Εντούτοις, η διαφορά αυτή εξακολουθεί να παραμένει μεγαλύτερη από τη 
διαφορά που παρουσιάζουν οι μέσοι όροι των ποσοστών απασχόλησης των 27 κρατών 
μελών της ΕΕ που ήταν 13,7 ποσοστιαίες μονάδες το 2008.

Επίσης, κατά την περίοδο 2004-2008 παρατηρήθηκε βελτίωση στο μορφωτικό επίπεδο 
των απασχολούμενων γυναικών, γεγονός που θα συμβάλει στην σύγκλιση των επιπέδων 
απασχόλησης, ανεργίας και αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων. Συγκεκριμένα, το 2008, σε 
κάθε 100 απασχολούμενες γυναίκες εργάσιμης ηλικίας, οι 44 ήταν απόφοιτες τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, οι 37 απόφοιτες λυκείου και οι 19 με μόρφωση κατώτερη του λυκείου σε 
σύγκριση με 36, 37 και 26 αντίστοιχα το 2004. 

Η δυσκολία πρόσβασης στην αγορά εργασίας περιορίζεται σημαντικά για τις γυναίκες με 
ψηλά εκπαιδευτικά προσόντα. Συγκεκριμένα, κατά το 2008, από το σύνολο των γυναικών με 
τριτοβάθμια μόρφωση, ηλικίας 15-64 χρόνων, το 83% ήταν απασχολούμενες, ποσοστό αρκετά 
ψηλότερο από το μερίδιο των απασχολούμενων γυναικών με μόρφωση κάτω του λυκείου 

Διάγραμμα 5
Kατανομή γυναικείου πληθυσμού 15-64 ετών
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μέρος βιώνει τη μετάβαση από το εκπαιδευτικό σύστημα στην αγορά εργασίας η οποία 
τις περισσότερες φορές αποδεικνύεται δύσκολη λόγω της απειρίας και της έλλειψης των 
δεξιοτήτων που απαιτεί η αγορά εργασίας και η ραγδαία εξελισσόμενη τεχνολογία.

Εάν διαχωριστούν τα άτομα ηλικίας 15-19 χρόνων από τα άτομα ηλικίας 20-24 χρόνων, 
με δεδομένο ότι στη μεν πρώτη κατηγορία η πλειονότητα του πληθυσμού φοιτά στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στη δεύτερη κατηγορία ένα σημαντικό μέρος φοιτά 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο, η εικόνα της απασχόλησης και της ανεργίας 
διαφοροποιείται σημαντικά.

Όπως φαίνεται και στο πιο κάτω διάγραμμα, κατά το 2008, σε κάθε 100 άτομα ηλικίας 15-19 
χρόνων, περίπου τα 10 απασχολούνταν σε σύγκριση με 64 ηλικίας 20-24 ετών, το ένα ήταν 
άνεργο, σε σύγκριση με έξι ηλικίας 20-24 ετών, ενώ τα 89 άτομα ήταν αδρανή, εκ των οποίων 
η πλειοψηφία συμμετείχαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε σύγκριση με 30 αδρανή άτομα 
ηλικίας 20-24 ετών, εκ των οποίων κάποια συμμετείχαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

1.3.5. Απασχόληση νεαρών ατόμων ηλικίας 15-24 ετών 6

Η ενσωμάτωση των νεαρών ατόμων στην αγορά εργασίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 
προκλήσεις της αγοράς εργασίας τόσο στην Κύπρο όσο και σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Στην Κύπρο, τα άτομα ηλικίας 15-24 χρόνων αποτελούν περίπου το 18% του πληθυσμού 
ηλικίας 15-64 χρόνων. Την περίοδο 2004-2008, η απασχόληση των νέων αυξήθηκε κατά 2.044 
θέσεις εργασίας (6%) και αποτελούσε κατά το 2008, το 9,3% της συνολικής απασχόλησης και 
το 9,5% του απασχολούμενου πληθυσμού ηλικίας 15-64 χρόνων.   

Κατά το 2008, σε κάθε 100 άτομα ηλικίας 15-24 χρόνων, τα 38 απασχολούνταν εκ των οποίων 
88% με πλήρη απασχόληση, τα τέσσερα ήταν άνεργα και τα υπόλοιπα 58 ήταν αδρανή. 

Η ομάδα αυτή του εργατικού δυναμικού παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το μεγάλο 
ποσοστό αδράνειας που παρατηρείται οφείλεται στο γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της 
ομάδας αυτής συμμετέχει στην εκπαίδευση, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια, ενώ ένα άλλο 

                  2008

  Άνδρες Γυναίκες Χάσμα μεταξύ των φύλων

15-19 11.8% 8.0% 3.8

20-24 64.6% 62.7% 1.9

25-29 82.8% 80.9% 1.9

30-34 94.4% 82.6% 11.8

35-39 93.6% 75.9% 17.7

40-44 92.9% 77.1% 15.8

45-49 94.2% 72.7% 21.5

50-54 91.4% 66.2% 25.2

55-59 83.0% 50.7% 32.3

60-64 56.0% 25.8% 30.2

15-64 79.2% 62.9% 16.3

65+ 21.4% 4.5% 16.9
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6 Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά δεν περιλάμβαναν τους στρατιώτες που υπηρετούν την θητεία τους, ούτε τους Κύπριους φοιτητές 
που σπουδάζουν στο εξωτερικό.

Αδρανείς Άνεργοι Απασχολούμενοι
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Πίνακας 2
Ποσοστό απασχόλησης κατά ηλικιακή ομάδα και φύλο

Διάγραμμα 6
Kατανομή πληθυσμού νέων κατά το 2008

Σημαντική εξέλιξη των τελευταίων χρόνων αποτελεί, επίσης, η μείωση του αριθμού των 
πρόωρων αποχωρήσεων από το σχολείο για τα άτομα ηλικίας 18-24 χρόνων. Κατά το 2008 για 
κάθε 100 άτομα τα 14 αποχωρούσαν από το σχολείο σε σύγκριση με 21 περίπου το 2004. Η 
μείωση του αριθμού των πρόωρων αποχωρήσεων από το σχολείο, αναμένεται να περιορίσει 
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τις περιπτώσεις ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας, αφού 
στην πλειοψηφία τους τα άτομα αυτά κατέχουν ελάχιστα προσόντα και δεξιότητες. Στόχος 
της ΕΕ είναι μέχρι το 2010 τα κράτη μέλη να περιορίσουν τις πρόωρες αποχωρήσεις από το 
σχολείο στο 10% .

1.3.6. Απασχόληση ξένου εργατικού δυναμικού.

Κατά το 2008, με βάση την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό 
του εγχώριου απασχολούμενου πληθυσμού, στο σύνολο των απασχολουμένων, ήταν 83,1%, 
των υπηκόων της ΕΕ ήταν 9,1% (περίπου 35.000 άτομα) και των απασχολουμένων από τρίτες 
χώρες 7,8% (περίπου 30.000 άτομα). Για κάθε 100 πρόσθετες θέσεις που δημιουργήθηκαν 
κατά την περίοδο 2004-2008, στις 57 τοποθετούνταν Κύπριοι, στις 33 Ευρωπαίοι και στις δέκα 
αλλοδαποί από τρίτες χώρες. Επίσης, για κάθε 100 πρόσθετες θέσεις που δημιουργούνταν 
στις 52 τοποθετούνταν γυναίκες, από τις οποίες το 55% ήταν Κύπριες, το 31% ήταν Ευρωπαίες 
και το 14%  αλλοδαπές από τρίτες χώρες. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα οποία παρουσιάζουν 
απόκλιση από τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, η απασχόληση ξένου εργατικού 
δυναμικού αποτελούσε το 26% (11,5% Ευρωπαίοι και 14,5% από τρίτες χώρες) στο σύνολο 
της απασχόλησης.

Από το σύνολο του ξένου εργατικού δυναμικού το 20% είναι οικιακοί βοηθοί, εκ των οποίων 
το 98,7% είναι από τρίτες χώρες, το 18% απασχολούνταν στον τομέα των ξενοδοχείων 
εστιατορίων, το 14% στις κατασκευές και το 13% στο εμπόριο. Σε κάθε 100 άτομα που 
απασχολούνταν στον τομέα των κατασκευών τα έντεκα ήταν αλλοδαποί από τρίτες χώρες 
και τα 19 από την ΕΕ και σε κάθε 100 άτομα που απασχολούνταν στο τομέα του εμπορίου, 
τα εννέα ήταν αλλοδαποί από τρίτες χώρες και άλλα εννέα από την ΕΕ.  Στον τομέα των 
ξενοδοχείων και εστιατορίων οι ξένοι εργαζόμενοι αποτελούν την πλειοψηφία του συνόλου 
των απασχολουμένων αφού για κάθε 100 απασχολούμενους οι 28 ήταν αλλοδαποί από τρίτες 
χώρες και οι 41 ήταν κοινοτικοί. 

1.4. Ανεργία

Κατά το 2008, ο συνολικός αριθμός των ανέργων παρουσίασε μείωση περίπου κατά 6% σε 
σύγκριση με τον αριθμό των ανέργων κατά το 2007, το δε ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 
3,7% (αντιστοιχούσε σε 14.523 άτομα) σε σύγκριση με 3,9% το 2007 (15.427 άτομα).

Το ποσοστό αυτό τοποθετεί την Κύπρο στην τρίτη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ με το 
χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας (μετά την Ολλανδία με 2,8% και τη Δανία με 3,3%). Ο μέσος 
όρος ανεργίας της ΕΕ27, το 2008, ήταν 7,0%. 

1.4.1. Ανεργία κατά φύλο

Η ανεργία των γυναικών είναι ψηλότερη από αυτήν των ανδρών. Κατά το 2008, το ποσοστό 
ανεργίας των γυναικών διαμορφώθηκε στο 4,2% που αντιστοιχούσε σε 7.500 περίπου άτομα, 
παρουσιάζοντας μείωση κατά 523 άτομα (6,5%) σε σύγκριση με το 2007 κατά το οποίο 
το ποσοστό ανεργίας ήταν 4,6%. Το επίπεδο ανεργίας που πέτυχε η Κύπρος κατά το 2008, 
αποτελεί το τέταρτο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας γυναικών στο χώρο της ΕΕ (μετά το 

3,0% της Ολλανδίας, το 3,7% της Δανίας και το 4,1% της Αυστρίας). Το ποσοστό ανεργίας των 
ανδρών, κατά το 2008 ήταν 3,2%.

Το πρόβλημα ανεργίας παρουσιάζεται εντονότερο για τις γυναίκες με μόρφωση κάτω του 
λυκείου (5,8%) σε σύγκριση με 3,4% που ήταν το ποσοστό ανεργίας των γυναικών αποφοίτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 4,4% των αποφοίτων λυκείου. Σχεδόν μία στις πέντε γυναίκες 
που αναζητούν εργασία είναι νεοεισερχόμενες στην αγορά εργασίας. Μεγάλη, αναλογικά, 
συγκέντρωση γυναικείας ανεργίας παρουσιάζεται στους τομείς  των ξενοδοχείων/εστιατορίων 
και του χονδρικού /λιανικού εμπορίου/επισκευών.

1.4.2. Ανεργία των νέων

Μία από τις κυριότερες προκλήσεις της αγοράς εργασίας τόσο στην Κύπρο όσο και την ΕΕ 
είναι η ψηλή ανεργία που παρουσιάζεται ανάμεσα στους νέους. Στην Κύπρο, τα τελευταία 
χρόνια το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται σε αρκετά ψηλά επίπεδα φτάνοντας το 9,0% το 2008 
και αντιπροσώπευε 3.524 άτομα. Ο αριθμός των ανέργων νέων αποτελούσε το 24% του 
συνόλου των ανέργων και το 3,8% του συνόλου του πληθυσμού των νέων 15-24 ετών. 

Το ποσοστό ανεργίας των νέων κατά το 2008 (9,0%) είναι το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας 
τα τελευταία πέντε χρόνια και συγκρίνεται ευνοϊκά με τον μέσο όρο της ΕΕ27 που το 2008 
ήταν 15,4%. 

1.4.3. Ανεργία κατά μορφωτικό επίπεδο

Στην Κύπρο εντονότερο πρόβλημα ανεργίας παρουσίαζαν κατά το 2008 τα άτομα με μόρφωση 
κάτω του λυκείου με ποσοστό 4,8% και μικρότερο, οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
με ποσοστό 3,9%, παρόλο που η πλειονότητα των ανέργων (40% στο σύνολο) είναι απόφοιτοι 
λυκείου.

1.4.4. Ανεργία κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και κατά επαγγελματική 
κατηγορία

Το πιο ψηλό ποσοστό ανεργίας κατά την περίοδο 2004-2008, αντιμετώπιζε ο τομέας των 
ξενοδοχείων/εστιατορίων. Ο τομέας αυτός, του οποίου η ανάπτυξη περιορίζεται σε μερικές 
μόνο περιοχές της Κύπρου και η λειτουργία του διέπεται από το φαινόμενο της εποχικότητας, 
χαρακτηρίζεται από μεγάλη συγκέντρωση ξένων εργατών. Κατά το 2008 ο τομέας αυτόs 
παρουσίασε την ψηλότερη ανεργία με ποσοστό 9,5% (2.687 άτομα). 

Σε απόλυτους αριθμούς, οι περισσότεροι άνεργοι συγκεντρώνονται στους τομείς των 
ξενοδοχείων/εστιατορίων, του εμπορίου και στους νεοεισερχόμενους.  

Οι μεγαλύτερες μειώσεις στον αριθμό των ανέργων το 2008 σε σχέση με το 2007 
παρουσιάστηκαν στους νεοεισερχόμενους (κατά 938 άτομα), στον τομέα των μεταφορών 
(κατά 408 άτομα) και στον τομέα της μεταποίησης (κατά 300 άτομα). Αντίθετα, αύξηση 
παρουσιάστηκε στους τομείς της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (κατά 363 άτομα), της 
εκπαίδευσης (κατά 261 άτομα) και των κατασκευών (κατά 121 άτομα). 

Οι επαγγελματικές κατηγορίες που παρουσίαζαν κατά την περίοδο 2004-2008 το ψηλότερο 
ποσοστό ανεργίας ήταν των υπαλλήλων υπηρεσιών και πωλητών και των ανειδίκευτων εργατών. 
Κατά το 2008, το ποσοστό ανεργίας στις κατηγορίες αυτές ήταν 5,4% και 4,8% αντίστοιχα.  Οι 



18 19

μεγαλύτερες μειώσεις στον αριθμό των ανέργων το 2008 σε σχέση με το 2007 παρουσιάστηκαν 
στους χειριστές μηχανών και εργαλείων (κατά 238 άτομα) και στους διευθυντές/διοικητικούς 
(κατά 110 άτομα). Αντίθετα, αύξηση παρουσιάστηκε στους υπαλλήλους υπηρεσιών (κατά 213 
άτομα) και στους προσοντούχους/ειδικούς (κατά 200 άτομα).

1.5. Τάσεις εργατικού δυναμικού

Το εργατικό δυναμικό απαρτίζεται από το σύνολο των απασχολούμενων και των ανέργων. Όπως 
φαίνεται από τον Πίνακα 3, πιο κάτω, το εργατικό δυναμικό παρουσίαζε αυξητική τάση κατά τα 
χρόνια 2004-2008 με τη μεγαλύτερη αύξηση να παρουσιάζεται την περίοδο 2006-2007. 

πληθυσμού και της απασχόλησης τους από τον αντίστοιχο ρυθμό ανάπτυξης των νεαρών 
ατόμων ηλικίας 15-24 χρόνων (3,9% και 6,2% έναντι 1,0% και 1,5% αντίστοιχα). Ως αποτέλεσμα 
των πιο πάνω εξελίξεων είναι η διαφοροποίηση της ηλικιακής σύνθεσης και δυναμικότητας 
της απασχόλησης.

Πίνακας 3
Μεταβολή του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας, του εργατικού

 δυναμικού και των οικονομικά αδρανών για τα έτη 2004-2008

                         Μεταβολές

  2004 2005 2006 2007 2008 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Εργατικό 
δυναμικό 345.282 357.456 365.302 383.325 385.673 3,5% 2,2% 4,9% 0,6%

Αδρανείς 130.210 136.268 134.929 135.075 138.104 4.7% -1,0% 0,1% 2,2%

Σύνολο 
πληθυσμού
εργάσιμης 
ηλικίας 475.492 493.724 500.231 518.400 523.777 3,8% 1,3% 3,6% 1,0%

Ποσοστό
συμμετοχής
στο εργατικό
δυναμικό 72,6% 72,4% 73,0% 73,9% 73,6% -0,2% 0,6% 0,9% -0,3%

Το ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού, ηλικίας 15-64 χρόνων στο εργατικό δυναμικό, κατά 
την περίοδο 2004-2008, παρουσίαζε διακυμαινόμενη πορεία, καταλήγοντας το 2008 να είναι 
73,6%, ψηλότερο κατά μία ποσοστιαία μονάδα από το επίπεδο του 2004. 

1.6. Δημογραφικές αλλαγές

Το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού το οποίο αποτυπώνεται στις κατά ηλικία εξελίξεις 
του πληθυσμού και έχει αρνητικές συνέπειες στο μέγεθος και στη σύνθεση του εργατικού 
δυναμικού, άρχισε να γίνεται ορατό και στην κυπριακή κοινωνία. Κατά την περίοδο 2004-
2008 τα άτομα μεγάλης ηλικίας 55-64 χρόνων είχαν αρκετά ψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης του 
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Κατά το 2008, συγκριτικά με το 2007, ο πληθυσμός  της ηλικιακής ομάδας των νέων 15-24 
χρονών μειώθηκε οριακά κατά 0,3%, ενώ ο πληθυσμός των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 
(55-64 χρόνων) αυξήθηκε κατά 2,7%. Αντίθετα, ο αριθμός των απασχολούμενων νέων (15-24 
χρόνων αυξήθηκε κατά 1,1% ενώ  των ατόμων μεγάλης ηλικίας (55-64 χρόνων) κατά 0,6%.

Διάγραμμα 7
Eπίπεδα πληθυσμού και απασχόλησης για τις ηλικίες 15-24 και 55-64
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2.1. Ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ) διαμορφώθηκε με σκοπό την εφαρμογή 
των στόχων για την απασχόληση της Στρατηγικής της Λισαβόνας και αποτυπώθηκε σε μία 
ολοκληρωμένη δέσμη Κατευθυντήριων Γραμμών7 οι οποίες καλούν τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να εφαρμόζουν τις πολιτικές τους αποβλέποντας 
στην υλοποίηση των ακόλουθων στόχων και προτεραιοτήτων δράσης:  

Πλήρη απασχόληση: Η επίτευξη πλήρους απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας και 
της αεργίας, με την αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας, είναι ζωτικά για τη 
διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας: Οι προσπάθειες 
αύξησης των ποσοστών απασχόλησης συμβαδίζουν με τη βελτίωση της ελκυστικότητας 
των θέσεων απασχόλησης, της βελτίωσης της ποιότητας της εργασίας και την αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας καθώς και τη μείωση του ποσοστού των φτωχών εργαζομένων. 
Οι συνεργίες μεταξύ ποιότητας στην εργασία, παραγωγικότητας και απασχόλησης πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως.

Ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής: Απαιτείται αποφασιστική δράση 
για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, την πρόληψη του αποκλεισμού από την αγορά 
εργασίας και τη στήριξη της ενσωμάτωσης στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων, 
καθώς και για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στην απασχόληση, την ανεργία και 
την παραγωγικότητα της εργασίας, ιδίως σε περιοχές με αναπτυξιακή υστέρηση.

Οι ίσες ευκαιρίες, και η καταπολέμηση των διακρίσεων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες 
προόδου. Η ενσωμάτωση της ισότητας των δύο φύλων και η προαγωγή  αυτής θα πρέπει να 
εξασφαλίζονται σε κάθε δράση που αναλαμβάνεται. 

Για την υλοποίηση των στόχων αυτών, η ΕΕ καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν  δράσεις οι 
οποίες θα πρέπει να επικεντρωθούν στις ακόλουθες προτεραιότητες:

-  Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, αύξηση της 
προσφοράς εργασίας και εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας.

-  Βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων.

-  Αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο με τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των 
δεξιοτήτων.

2.2. Εθνική πολιτική απασχόλησης 

2.2.1. Ανανεωμένο Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα (ΕΜΠ) 

Η Κύπρος, ανταποκρινόμενη στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης και στις προκλήσεις 
της αγοράς εργασίας διαμόρφωσε και υλοποιεί μία ολοκληρωμένη πολιτική απασχόλησης, 

η οποία αποτυπώνεται στο Ανανεωμένο Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα (ΕΜΠ) για τη 
Στρατηγική της Λισαβόνας, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2008-2010. 

Η εθνική πολιτική απασχόλησης έχει ως βασικούς στόχους τη διατήρηση συνθηκών 
πλήρους απασχόλησης, την αύξηση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία, 
την ορθολογιστική αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού και την ενίσχυση των συνθηκών 
κοινωνικής συνοχής.

Κατά την εν λόγω περίοδο, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα μέτρα που προωθούνται για την 
αντιμετώπιση των θεμάτων στα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμανε αδυναμίες κατά την 
αξιολόγηση της προόδου στην υλοποίηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας το 2007 από την 
Κύπρο και για τις οποίες έγιναν Εξειδικευμένες Συστάσεις (country specifi c recommendations-
CSR) και εντοπίστηκαν Σημεία για Παρακολούθηση (points to watch-PTW). 

Συγκεκριμένα, στον τομέα της απασχόλησης η ΕΕ προτρέπει την Κύπρο να προβεί στην 
ενδυνάμωση της δια βίου μάθησης και στην αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης και κατάρτισης 
των νέων μέσω της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για τη Δια Βίου Μάθηση και της εφαρμογής 
των μεταρρυθμίσεων στα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και του 
συστήματος μαθητείας (CSR) και να δώσει προσοχή στην αντιμετώπιση του μεγάλου χάσματος 
στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών (PTW).

Επίσης, κατά την εν λόγω περίοδο θα συνεχιστεί η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που 
άρχισαν την περίοδο 2005-2008 και δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και θα προωθηθούν νέα 
μέτρα που στόχο έχουν την επίτευξη των προτεραιοτήτων που τέθηκαν στα Εαρινά Ευρωπαϊκά 
Συμβούλια του 2008, 2007 και 2006.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι, από τις προτεραιότητες που συμφωνήθηκαν κατά το Ευρωπαϊκό 
Εαρινό Συμβούλιο του 2008, στον τομέα της απασχόλησης οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να 
αποσκοπούν στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στον εκσυγχρονισμό των 
αγορών εργασίας.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής τα κράτη μέλη θα πρέπει:

- Να εφαρμόσουν τις συμφωνηθείσες κοινές αρχές όσον αφορά στην “ευελιξία με ασφάλεια” 
(fl exicurity) καθορίζοντας συναφή εθνικά μέτρα στο πλαίσιο των ΕΜΠ έως τα τέλη του 
2008·

- να παρέχουν περισσότερα και πιο προσιτά, από οικονομική άποψη, κέντρα φροντίδας για 
παιδιά σύμφωνα με εθνικούς και κοινοτικούς στόχους·

-  να καταρτίσουν προγράμματα δράσης και να θέσουν στόχους για τη σημαντική μείωση του 
αριθμού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση και τη βελτίωση 
των βασικών ικανοτήτων ανάγνωσης·

-  να συνδέσουν εθνικά και περιφερειακά προγράμματα με το πρόγραμμα Erasmus, ώστε να 
αυξηθεί ο αριθμός των σπουδαστών που συμμετέχουν σε διεθνείς ανταλλαγές·

- να καταρτίσουν, έως το 2010, εθνικά πλαίσια απόκτησης επαγγελματικών προσόντων 
ευθυγραμμισμένα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

KEΦAΛAIO 2. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

7 Απόφαση 2008/618/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008
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Επιπλέον, για την επίτευξη των βασικών στόχων στην πολιτική για την απασχόληση απαιτείται 
η αντιμετώπιση των κυριότερων προκλήσεων που παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας της 
Κύπρου, οι οποίες αναλυτικότερα είναι: 

Διατήρηση των ψηλών ρυθμών αύξησης της προσφοράς εργασίας, μέσω της προώθησης της 
ενεργού γήρανσης, της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και της ισότητας των 
φύλων

Οι ελλείψεις που παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας της Κύπρου και η σταδιακή γήρανση 
του πληθυσμού αυξάνουν την ανάγκη για προσέλκυση αδρανούς εργατικού δυναμικού 
(γυναίκες, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας κ.λπ.) στην αγορά εργασίας. Παρά τα σχετικά ψηλά 
ποσοστά συμμετοχής και απασχόλησης, σε σύγκριση με την ΕΕ, υπάρχει δυνατότητα για 
καλύτερη αξιοποίηση του αδρανούς εγχώριου εργατικού δυναμικού. Επιπλέον, είναι αναγκαία 
η διάνοιξη προοπτικών απασχόλησης για νέους και η μείωση της ανεργίας της ομάδας αυτής, 
η οποία είναι κατά πολύ ψηλότερη από τον μέσο όρο ανεργίας, γεγονός που υποδεικνύει 
δυσκολίες στη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Επίσης, υπάρχει ανάγκη για 
ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων.

Αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας

Η αγορά εργασίας της Κύπρου μπορεί να θεωρηθεί ότι λειτουργεί ικανοποιητικά και σχετικά 
κατά τρόπο ευέλικτο. Προκειμένου οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι να αντεπεξέλθουν στο 
γρήγορα μεταβαλλόμενο και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον πρέπει να προσαρμόζουν τις 
διοικητικές και παραγωγικές λειτουργίες τους στα εκάστοτε νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας, 
τόσο από πλευράς ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στις λειτουργίες τους, 
όσο και στην οργάνωση της εργασίας και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και προσόντων 
των εργαζομένων σε συνδυασμό με την ασφάλεια των εργαζομένων.   

Ορθολογιστική διαχείριση των ζητημάτων μετανάστευσης με στόχο την εξυπηρέτηση των 
οικονομικών και κοινωνικών αναγκών της χώρας

Για την Κύπρο, μία μικρή χώρα με ψηλό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και με περιορισμένες 
δυνατότητες αύξησης της εγχώριας προσφοράς εργασίας, που ταυτόχρονα απειλείται από 
το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού, η προσέλκυση και η απασχόληση εργατικού 
δυναμικού από την ευρύτερη αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί διέξοδο 
στην κάλυψη των αναγκών, παράλληλα με την ελεγχόμενη και στοχευμένη  απασχόληση 
αλλοδαπών από τρίτες χώρες σε τομείς/επαγγέλματα που εξυπηρετούν τις αναπτυξιακές 
ανάγκες του κράτους αποφεύγοντας αρνητικές παρενέργειες.   

Από το 2008 άρχισε η εφαρμογή της νέας Στρατηγικής για την Απασχόληση Αλλοδαπών που 
στοχεύει σε ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό πλαίσιο αποτελεσματικής διαχείρισης των 
ροών ξένου εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες που λαμβάνει υπόψη τα νέα δεδομένα 
μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και δεν αντιστρατεύεται την πάγια πολιτική για πλήρη 
και ποιοτική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου. Βασικοί άξονες της εν λόγω 
Στρατηγικής είναι πρώτον “ελεγχόμενες” ροές στη βάση ανώτατου ορίου που καθορίζεται 
από τη δυνατότητα κάλυψης της ζήτησης εργατικού δυναμικού από την εγχώρια και την 
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, και δεύτερον “στοχευμένη” προσέγγιση προς οικονομικές 
δραστηριότητες που συνάδουν με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του κράτους. 

Περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον σημαντικότερο συντελεστή παραγωγής στην Κύπρο 
και ως εκ τούτου η ανάπτυξή του είναι βασική προϋπόθεση για επίτευξη των αναπτυξιακών 
στόχων. Συνεπώς, δημιουργείται η ανάγκη για συνεχή και έγκαιρη αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
του, αύξηση της συμμετοχής του στην αγορά εργασίας και προσαρμογή του στις ανάγκες/
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας μέσω κυρίως εστιασμένων παρεμβάσεων ιδιαίτερα σε 
συγκεκριμένες πληθυσμιακές και παραγωγικές ομάδες.

Επιπλέον, με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στις επιχειρήσεις 
και την ενίσχυση της τεχνολογικής επικαιροποίησης και της επιχειρηματικής καινοτομίας 
τους, απαιτούνται παρεμβάσεις που να προωθούν  την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων μέσω, μεταξύ άλλων, και της κατάρτισης του εργατικού δυναμικού με κατάλληλο 
εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. Δεδομένου του ψηλού εκπαιδευτικού 
επιπέδου του πληθυσμού και παράλληλα της χαμηλής παραγωγικότητας σε βασικούς τομείς 
της οικονομίας, δημιουργείται η αναγκαιότητα αναπροσδιορισμού των εκπαιδευτικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων προς την κατεύθυνση ψηλού επιπέδου δεξιοτήτων που απαιτεί η 
αγορά εργασίας, αναβάθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος, και ειδικά της δευτεροβάθμιας 
τεχνικής εκπαίδευσης, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας, καθώς και 
ενίσχυσης της δια βίου μάθησης. 

Ενίσχυση των συνθηκών κοινωνικής συνοχής

Η Κύπρος χαρακτηρίζεται γενικά από συνθήκες κοινωνικής συνοχής. Συγκεκριμένες, όμως, 
πληθυσμιακές ομάδες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες ως προς τον κίνδυνο της φτώχιας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, με κίνδυνο εμφάνισης αρνητικών επιπτώσεων στην κοινωνική 
συνοχή. Επιπλέον, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της Κύπρου παρουσιάζουν ψηλούς και 
επιταχυνόμενους δείκτες γήρανσης και εξάρτησης, ιδιαίτερα στις περιοχές της υπαίθρου και 
στις ορεινές περιοχές.

2.2.2. Ευρωπαϊκοί και εθνικοί ποσοτικοί στόχοι της απασχόλησης

 Στόχος ΕΕ Στόχος Κύπρου

Συνολικό ποσοστό απασχόλησης 70% 71%

Συνολικό ποσοστό απασχόλησης γυναικών  60% 63%

Συνολικό ποσοστό απασχόλησης ατόμων
μεγαλύτερης ηλικίας  50% 53%
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2.2.3. Προτεραιότητες πολιτικής και προώθηση μέτρων/δράσεων

1) Βελτίωση της κάλυψης των αναγκών της αγοράς

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:  

Ü Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας,

Ü Καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες, των ελλείψεων και των στενοτήτων στην 
αγοράς εργασίας.

ΜΕΤΡΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ: 

Ü  Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας

- Περαιτέρω ενίσχυση και εκσυγχρονισμός της Δημοσίας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ).  

- Αναβάθμιση του μηχανογραφημένου συστήματος τοποθέτησης ανέργων και 
παρακολούθησης των ροών στην αγορά εργασίας. 

Ü  Καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες, των ελλείψεων και των στενοτήτων στην  
 αγοράς εργασίας

- Ενίσχυση της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης με σκοπό την βελτίωση της 
υποδομής και των μηχανισμών συνεχούς παρακολούθησης της λειτουργίας της αγοράς 
εργασίας. 

- Μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις προοπτικών απασχόλησης στην Κύπρο 
για την περίοδο 2008-2018. 

- Ετήσια διερεύνηση για την αναγνώριση των αναγκών αρχικής κατάρτισης, με συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων.  

2) Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:  

Βελτίωση του δείκτη “Συμμετοχή στη δια βίου μάθηση” από 8,4% το 2007 σε 12,5%, που είναι 
ο αντίστοιχος στόχος της ΕΕ και βελτίωση του δείκτη “Άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το 
σχολείο” από 16% το 2007 σε 10% που είναι ο αντίστοιχος στόχος της ΕΕ μέχρι το 2012. 

ΜΕΤΡΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ: 

Ü Μείωση του αριθμού των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο

- Συνέχιση της υλοποίησης του Προγράμματος Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας.

- Συνέχιση της υλοποίησης των προγραμμάτων “Ενισχυτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης”, 
“Πρόγραμμα ενάντια στον Αναλφαβητισμό”, “Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Αυτοπεποίθησης” 
και του Προληπτικού Προγράμματος για άτομα που βρίσκονται σε ψηλό κίνδυνο. 

- Οργάνωση μαθημάτων για μαθητές από ξένες χώρες

- Αναβάθμιση του θεσμού του Καθηγητή Υπεύθυνου Τμήματος.

Ü Δια βίου μάθηση

-  Υλοποίηση της Στρατηγικής για τη Δια Βίου Μάθηση.

-  Ενίσχυση της συμμετοχής στα προγράμματα ERASMUS του προγράμματος Δια Bίου 
Μάθηση της ΕΕ.  

3) Προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις  
 ως προς τις δεξιότητες 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:  

Ü Ανταπόκριση σε νέες ανάγκες απασχόλησης, βασικές ικανότητες και μελλοντικές απαιτήσεις 
ως προς τις δεξιότητες.

Ü Βελτίωση και διασφάλιση της ελκυστικότητας, του ανοίγματος και του ποιοτικού επιπέδου 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΜΕΤΡΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ: 

Ü Ανταπόκριση σε νέες ανάγκες απασχόλησης, βασικές ικανότητες και μελλοντικές απαιτήσεις ως  
 προς τις δεξιότητες

-  Περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων.

Ü Βελτίωση και διασφάλιση της ελκυστικότητας, του ανοίγματος και του ποιοτικού επιπέδου της  
 εκπαίδευσης και κατάρτισης

-  Προώθηση της εισαγωγής της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

- Ενίσχυση των γνώσεων των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην 
πληροφορική.

-  Συνέχιση της βελτίωσης της ποιότητας και της ελκυστικότητας της δευτεροβάθμιας τεχνικής 
και επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

-  Αναβάθμιση του συστήματος μαθητείας.

-  Ενίσχυση του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης. 

- Περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών κατάρτισης των ινστιτούτων και των επιχειρήσεων.

-  Δημιουργία συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης των ιδρυμάτων παροχής  
κατάρτισης.

4) Δημιουργία αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, ενίσχυση της ελκυστικότητας 
της εργασίας έτσι, ώστε να καταστεί αυτή αποδοτική για όσους αναζητούν εργασία, 
συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων ατόμων και των αδρανών 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:  

Ü Προώθηση ενεργών και προληπτικών μέτρων αγοράς εργασίας με σκοπό την ένταξη στην 
αγορά εργασίας των πλέον αποκομμένων ατόμων.

Ü Δημιουργία καναλιών πρόσβασης στην απασχόληση για τους άνεργους.
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ΜΕΤΡΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ: 

Ü Προώθηση ενεργών και προληπτικών μέτρων αγοράς εργασίας με σκοπό την ένταξη στην  
 αγορά εργασίας των πλέον αποκομμένων ατόμων

- Συνέχιση της προσφοράς υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης στους αιτητές 
εργασίας.

- Αναβάθμιση των εξατομικευμένων υπηρεσιών σε εργοδότες. 

- Προώθηση της συνεργασίας με τις Τοπικές Αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους για τη 
δημιουργία  ευκαιριών απασχόλησης για μειονεκτούσες ομάδες.

-  Ανάπτυξη συστήματος ποιότητας στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

-  Ανάπτυξη εργαλείου επαγγελματικού προσανατολισμού.

Ü Δημιουργία καναλιών πρόσβασης στην απασχόληση για τους άνεργους

- Σχέδιο προώθησης της εκπαίδευσης και της απασχόλησης ανέργων, το οποίο θα ενισχυθεί 
με την εισαγωγή δράσεων για την προώθησης της εκπαίδευσης και της απασχόλησης 
αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την ενίσχυση των γνώσεων των ανέργων 
στην πληροφορική. 

5) Ορθολογιστική διαχείριση των ζητημάτων μετανάστευσης με στόχο την 
εξυπηρέτηση των οικονομικών και κοινωνικών αναγκών της χώρας και πρόληψη του 
κοινωνικού αποκλεισμού των ξένων εργατών 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:  

Αναθεώρηση της στρατηγικής απασχόλησης ξένου εργατικού δυναμικού λαμβάνοντας 
υπόψη και τον στρατηγικό επαναπροσδιορισμό της οικονομίας προς δραστηριότητες 
ψηλής προστιθέμενης αξίας, την πολιτική για πλήρη αξιοποίηση του αδρανούς ανθρώπινου 
δυναμικού και την εισροή εργατικού δυναμικού από κράτη μέλη της ΕΕ.  

ΜΕΤΡΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ: 

- Αξιολόγηση και αναθεώρηση της στρατηγικής για αποτελεσματική διαχείριση των 
ζητημάτων μετανάστευσης και εγκαθίδρυση πολιτικού πλαισίου δράσης και δημιουργία 
σχεδίου δράσης για την ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία.  

- Παροχή ευκαιριών κατάρτισης και εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε πολιτικούς 
πρόσφυγες και σε άτομα από τρίτες χώρες με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη και 
προώθηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Κυπριών σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά της ομάδας αυτής. 

-  Εργοδότηση διερμηνέων στα δημόσια σχολεία με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας 
μεταξύ των παιδιών και των οικογενειών από τρίτες χώρες και της εκπαιδευτική κοινότητας. 

- Διερεύνηση των απόψεων και των αντιλήψεων των Κυπρίων πολιτών σχετικά με τα 
άτομα από τρίτες χώρες και διανομή ενημερωτικού υλικού σε διάφορες γλώσσες 
(συμπεριλαμβανομένου ενημερωτικού υλικού και στην ελληνική γλώσσα) σχετικά με την 
αποδοχή της διαφορετικότητας σε κοσμοπολίτικες κοινωνίες.

-  Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ειδικά για εκπαιδευτικούς, καθώς και σεμιναρίων 
σχετικών με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως 
δεύτερη γλώσσα, με σκοπό τη δημιουργία υποδομής για τη διαχείριση της ποικιλομορφίας, 
ειδικά στοχευμένη σε άτομα, και ειδικά σε λειτουργούς του δημοσίου που αντιμετωπίζουν 
σε τακτική βάση ζητήματα που αφορούν στην ενσωμάτωση των ατόμων από τρίτες 
χώρες.    

-  Έκδοση ενημερωτικού οδηγού, σε πέντε διαφορετικές γλώσσες, για μαθητές και γονείς από 
τρίτες χώρες σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, τις επιλογές για μάθηση που 
υπάρχουν και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μαθητών.

-  Οργάνωση Μεσογειακού Φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων, καλών πρακτικών και νέων 
πρακτικών για την επιτυχή ενσωμάτωση των μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην 
αγορά εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα.

6) Ευελασφάλεια - Προώθηση της ευελιξίας σε συνδυασμό με την ασφάλεια της 
απασχόλησης και μείωση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:  

Ü Προώθηση και διάδοση καινοτόμων και προσαρμόσιμων μορφών οργάνωσης εργασίας.

Ü Αναθεώρηση των ασφαλιστικών συστημάτων και των συστημάτων επιδομάτων. 

Ü Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης 
της ασφάλειας και της υγείας.

ΜΕΤΡΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ: 

Ü Προώθηση και διάδοση καινοτόμων και προσαρμόσιμων μορφών οργάνωσης εργασίας

-  Σχέδιο επιχορήγησης επιχειρήσεων και οργανισμών για προώθηση  ευέλικτων μορφών 
απασχόλησης. 

- Σχέδιο επιχορήγησης επιχειρήσεων και οργανισμών για την προώθηση και εφαρμογή 
ευελιξίας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. 

Ü Αναθεώρηση των ασφαλιστικών συστημάτων και των συστημάτων επιδομάτων 

-  Ανασχηματισμός της φορολογίας για εισόδημα από εργασία.

-  Προώθηση μεταρρυθμίσεων σε επιδόματα σχετικά με την ευημερία.

-  Αύξηση του κατώτατου μισθού.

-  Αντιμετώπιση του πληθωρισμού. 

Ü Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της 
ασφάλειας και της υγείας 

-  Σχέδιο παροχήs κινήτρων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για εφαρμογή συστημάτων 
συνεχούς μάθησης και βελτίωσης. 

- Προώθηση σχεδίου για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης σε 
μικροεπιχειρήσεις που απασχολούν 1-4 άτομα.
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- Προώθηση ερευνητικού έργου για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό 
τον προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσματική αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας της Κύπρου.  

- Προώθηση σχεδίου κατάρτισης νεοεισερχομένων στην απασχόληση σε θέματα ασφάλειας 
και υγείας

-  Επιχορήγηση επιχειρήσεων για αντικατάσταση θέσεων εργασίας χαμηλής παραγωγικότητας 
με θέσεις εργασίας ψηλής παραγωγικότητας

-  Προώθηση προγράμματος κατάρτισης για επιχειρήσεις και οργανισμούς με σκοπό την 
ενίσχυση των γνώσεων σε ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική διαχείριση και ηλεκτρονική 
επιχειρηματικότητα.  

-  Προώθηση σχεδίου για αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο και αύξηση της 
παραγωγικότητας στην εργασία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (5-249 ατόμων).

7) Προώθηση μιας προσέγγισης της εργασίας βασιζόμενης στον κύκλο ζωής με την 
αύξηση της συμμετοχής των γυναικών καθώς και των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, με 
τη δημιουργία προοπτικών απασχόλησης για νέους και ανέργους και με την εξάλειψη 
των διακρίσεων λόγω φύλου 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:  

Ü  Ανάπτυξη ευκαιριών απασχόλησης για νέους.

Ü  Προώθηση της ενεργού γήρανσης. 

Ü  Αύξηση της συμμετοχής γυναικών στην αγορά εργασίας.

Ü  Προώθηση της ισότητας των φύλων.

Ü  Προώθηση της συμφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

ΜΕΤΡΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ: 

Ü  Ανάπτυξη ευκαιριών απασχόλησης για νέους

- Σχέδιο ενθάρρυνσης και ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας. 

Ü  Προώθηση της ενεργού γήρανσης 

-  Αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα από το 60ο στο 63ο έτος. 

Ü  Αύξηση της συμμετοχής γυναικών στην αγορά εργασίας

-  Συνέχιση του σχεδίου ενθάρρυνσης και ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας. 

-  Συνέχιση του σχεδίου προώθησης της εκπαίδευσης και της απασχόλησης οικονομικά 
ανενεργών γυναικών.

-  Προώθηση  σχεδίου για την προώθηση σύγχρονων και ευέλικτων μορφών απασχόλησης 
σε άτομα που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες και παρουσιάζουν χαμηλή συμμετοχή 
στην αγορά εργασίας. Το εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνει κατάρτιση γυναικών 50 ετών και 
άνω, ανέργων, ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, μονογονιών κ.λπ.

Ü Προώθηση της ισότητας των φύλων

-  Αύξηση των κρατικών πόρων που χορηγούνται σε μη-κυβερνητικούς οργανισμούς από 
τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας για προώθηση της ισότητας των 
φύλων. 

-  Προώθηση σειρά μέτρων με σκοπό τη μείωση του χάσματος στις αμοιβές μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, τα οποία θα περιλαμβάνουν την προώθηση της ευαισθητοποίησης και 
τη διεξαγωγή ενημερωτικών σεμιναρίων με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων και 
των γνώσεων των επιθεωρητών ισότητας όσον αφορά στις πρόνοιες των σχετικών 
νομοθεσιών.

-  Έκδοση και διανομή ενημερωτικών εντύπων με θέματα: “Σεξουαλική παρενόχληση 
στο χώρο εργασίας”, “Οδηγός για την προστασία της μητρότητας και μη διάκριση λόγω 
εγκυμοσύνης στο χώρο εργασίας”, ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με τις πρόνοιες του 
περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμου και “Οδηγός για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας στο χώρο εργασίας”.   

Ü Προώθηση της συμφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

-  Συνέχιση του σχεδίου επιχορήγησης μη-κυβερνητικών οργανισμών και  κοινοτήτων για την 
ανάπτυξη υπηρεσιών στήριξης της οικογένειας.  

-  Προώθηση σχεδίου για ανάπτυξη των υπηρεσιών φροντίδας στο πλαίσιο της συμφιλίωσης 
της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

-  Διεξαγωγή μελέτης με θέμα την παροχή μακροχρόνιας φροντίδας και την υλοποίηση 
κατάλληλων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της κατ’ οίκον φροντίδας 
ατόμων μεγάλης ηλικίας.   

-  Προώθηση του διαλόγου με τοπικές αρχές με σκοπό τη δημιουργία στενότερης συνεργασίας 
για ενίσχυση των υποδομών φροντίδας.

8) Περαιτέρω ενίσχυση των συνθηκών κοινωνικής συνοχής

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:  

Εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης για άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες 
ομάδες και επανένταξη τους στην αγορά εργασίας. 

ΜΕΤΡΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ:

-  Προώθηση μέτρου για την επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων που ανήκουν σε 
μειονεκτούσες ομάδες πληθυσμού. 

-  Μείωση της πιθανότητας κοινωνικού αποκλεισμού για τους λήπτες δημοσίου βοηθήματος. 

- Μείωση της πιθανότητας κοινωνικού αποκλεισμού για τους ανάπηρους μέσω της προώθησης 
της επαγγελματικής τους κατάρτισης και της παροχής κινήτρων για εργοδότησή τους. 

-  Μείωση της πιθανότητας κοινωνικού αποκλεισμού για τα παιδιά και τις οικογένειες που 
βρίσκονται στα όρια της φτώχιας.  

-  Μείωση της πιθανότητας κοινωνικού αποκλεισμού για τους ναρκομανείς. 
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  % ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ % ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 2004 2008 

 Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

ΣΥΝΟΛΟ 15+ 60.0% 70.9% 50.0% 61.9% 70.8% 53.5%
Κάτω του Λυκείου  41.5% 55.7% 29.7% 38.6% 51.5% 27.6%
Λύκειο 68.3% 78.7% 58.0% 69.7% 78.8% 59.9%
Τριτοβάθμια 83.6% 86.3% 80.9% 83.1% 84.9% 81.5%

15-24 Σύνολο 37.3% 41.5% 33.6% 38.0% 39.4% 36.7%

Κάτω του Λυκείου  22.9% 30.2% 14.3% 17.2% 23.0% 10.6%
Λύκειο 47.1% 55.5% 40.5% 48.9% 57.2% 40.7%
Τριτοβάθμια 70.3% 68.2% 71.0% 74.5% 66.7% 75.9%

25-34 Σύνολο 84.9% 93.2% 76.9% 85.0% 88.3% 81.7%

Κάτω του Λυκείου  76.9% 90.3% 61.6% 76.3% 84.5% 64.9%
Λύκειο 83.3% 93.5% 73.5% 83.3% 88.7% 76.6%
Τριτοβάθμια 90.0% 94.6% 86.2% 88.8% 89.5% 88.4%

35-44 Σύνολο 83.7% 93.8% 74.3% 84.7% 93.2% 76.5%

Κάτω του Λυκείου  73.7% 87.9% 62.4% 70.3% 79.4% 63.2%
Λύκειο 84.6% 95.2% 73.9% 84.8% 95.3% 74.2%
Τριτοβάθμια 90.9% 96.4% 85.7% 92.6% 97.4% 87.7%

45-54 Σύνολο 79.1% 91.1% 67.5% 81.2% 92.9% 69.6%

Κάτω του Λυκείου  70.0% 86.9% 55.6% 71.3% 88.2% 57.1%
Λύκειο 79.7% 92.3% 68.0% 82.0% 93.2% 70.1%
Τριτοβάθμια 92.1% 95.4% 88.2% 90.4% 96.7% 83.5%

25-54 Σύνολο 82.7% 92.8% 73.1% 83.7% 91.4% 76.2%

Κάτω του Λυκείου  72.8% 88.1% 59.2% 72.2% 84.7% 60.6%
Λύκειο 82.9% 93.9% 72.2% 83.5% 92.3% 73.7%
Τριτοβάθμια 90.8% 95.4% 86.5% 90.3% 94.0% 87.1%

55-64 Σύνολο 50.1% 70.9% 30.4% 54.8% 70.9% 39.4%

Κάτω του Λυκείου  46.7% 71.9% 28.4% 49.0% 71.9% 31.3%
Λύκειο 51.4% 70.9% 28.6% 57.6% 69.4% 45.2%
Τριτοβάθμια 62.6% 68.4% 50.4% 65.5% 71.0% 57.6%

15-64 Σύνολο 69.1% 80.0% 59.0% 70.9% 79.2% 62.9%

Κάτω του Λυκείου  53.7% 67.9% 40.8% 50.9% 63.0% 39.6%
Λύκειο 72.3% 84.1% 61.0% 74.0% 83.4% 64.0%
Τριτοβάθμια 86.9% 91.2% 82.8% 86.5% 90.2% 83.3%

65+ Σύνολο 10.6% 17.8% 4.9% 12.3% 21.4% 4.5%

Κάτω του Λυκείου  10.0% 17.8% 4.9% 10.9% 20.8% 4.1%
Λύκειο 12.7% 17.6% 5.5% 14.4% 22.9% 3.9%
Τριτοβάθμια 14.1% 17.9% 3.8% 19.9% 22.2% 13.6%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας 1: Ποσοστά απασχόλησης 2004, 2008

Πίνακας 2: Ποσοστά ανεργίας 2004, 2008

  % ΑΝΕΡΓΙΑΣ    %  ΑΝΕΡΓΙΑΣ  
  2004   2008 

 Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες
      ΣΥΝΟΛΟ 15+ 4.7% 3.5% 6.2% 3.7% 3.2% 4.2%
Κάτω του Λυκείου  6.1% 4.9% 7.9% 4.8% 4.1% 5.8%
Λύκειο 4.4% 3.2% 6.0% 3.6% 3.1% 4.4%
Τριτοβάθμια 3.7% 2.3% 5.1% 3.0% 2.5% 3.4%

15-24 Σύνολο 10.7% 9.3% 12.2% 9.0% 8.7% 9.4%
Κάτω του Λυκείου  10.9% 9.4% 14.4% 9.2% 8.4% 11.2%
Λύκειο 8.5% 8.3% 8.7% 8.3% 8.8% 7.6%
Τριτοβάθμια 15.5% 14.0% 15.9% 10.1% 8.7% 10.4%

25-34 Σύνολο 4.5% 3.0% 6.2% 4.0% 4.0% 4.0%
Κάτω του Λυκείου  7.9% 5.7% 11.4% 7.6% 7.7% 7.4%
Λύκειο 3.8% 1.9% 6.0% 4.1% 3.3% 5.2%
Τριτοβάθμια 3.7% 2.5% 4.7% 3.1% 3.3% 2.8%

35-44 Σύνολο 4.0% 2.5% 5.7% 2.9% 2.6% 3.3%
Κάτω του Λυκείου  5.2% 3.2% 7.3% 5.6% 5.8% 5.5%
Λύκειο 4.2% 2.5% 6.3% 2.9% 2.1% 3.9%
Τριτοβάθμια 2.9% 1.9% 3.9% 1.7% 1.9% 1.5%

45-54 Σύνολο 3.4% 2.6% 4.4% 2.4% 1.6% 3.4%
Κάτω του Λυκείου  5.8% 4.5% 7.4% 3.3% 2.1% 4.9%
Λύκειο 2.8% 1.8% 4.1% 2.4% 1.4% 3.8%
Τριτοβάθμια 1.2% 1.1% 1.2% 1.6% 1.5% 1.7%

25-54 Σύνολο 4.0% 2.7% 5.5% 3.2% 2.8% 3.6%
Κάτω του Λυκείου  6.1% 4.5% 8.3% 5.1% 4.7% 5.6%
Λύκειο 3.7% 2.1% 5.6% 3.2% 2.3% 4.3%
Τριτοβάθμια 2.8% 1.9% 3.7% 2.3% 2.3% 2.2%

55-64 Σύνολο 4.8% 4.8% 5.0% 3.2% 2.8% 3.9%
Κάτω του Λυκείου  5.1% 5.3% 4.9% 4.0% 2.8% 5.9%
Λύκειο 5.1% 5.6% 3.9% 2.0% 2.5% 1.2%
Τριτοβάθμια 3.4% 2.0% 7.2% 3.5% 3.3% 3.9%

15-64 Σύνολο 4.8% 3.6% 6.3% 3.8% 3.3% 4.3%
Κάτω του Λυκείου  6.5% 5.3% 8.2% 5.2% 4.6% 6.1%
Λύκειο 4.5% 3.3% 6.0% 3.7% 3.2% 4.4%
Τριτοβάθμια 3.7% 2.3% 5.1% 3.0% 2.6% 3.4%

65+ Σύνολο 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Κάτω του Λυκείου  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Λύκειο 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Τριτοβάθμια 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

25-64 Σύνολο 4.1% 3.0% 5.5% 3.2% 2.8% 3.6%
Κάτω του Λυκείου  5.9% 4.7% 7.6% 4.8% 4.1% 5.7%
Λύκειο 3.8% 2.5% 5.5% 3.0% 2.3% 4.0%
Τριτοβάθμια 2.8% 1.9% 3.8% 2.4% 2.4% 2.3%
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Πίνακας 3: Aπασχόληση κατά υπηκοότητα

      
  2004   2008 

 Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

      
ΣΥΝΟΛΟ 338,001 190,826 147,174 382,852 212,218 170,634 
      
15-24 33,410 17,484 15,926 35,454 17,060 18,394 
      
25-34 89,924 48,079 41,845 106,412 55,038 51,374 
      
35-44 91,825 49,598 42,227 94,983 51,280 43,703 
      
45-54 76,846 43,429 33,417 87,687 50,013 37,675 
      
55-64 36,633 25,250 11,383 46,612 29,432 17,180 
      
65+ 9,363 6,987 2,376 11,702 9,395 2,308 
      

ΚΥΠΡΙΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 292,638 171,490 121,148 318,213 184,221 133,992 
      
15-24 27,382 14,319 13,062 27,348 12,518 14,830 
      
25-34 74,229 41,487 32,742 83,437 44,769 38,668 
      
35-44 77,801 44,471 33,329 75,965 44,668 31,297 
      
45-54 68,994 40,251 28,742 77,047 45,889 31,158 
      
55-64 34,913 24,017 10,896 43,003 27,252 15,751 
      
65+ 9,320 6,944 2,376 11,413 9,125 2,288 
      

Υπήκοοι ΕΕ ΣΥΝΟΛΟ 20,197 11,352 8,845 34,935 18,729 16,206 
      
15-24 3,267 1,980 1,287 5,119 2,899 2,220 
      
25-34 4,911 2,925 1,986 10,700 5,376 5,323 
      
35-44 6,332 3,106 3,226 8,960 4,883 4,077 
      
45-54 4,386 2,313 2,073 6,856 3,343 3,513 
      
55-64 1,260 986 274 3,065 2,012 1,053 
      
65+ 42 42 0 235 216 20 
      

ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 25,165 7,984 17,181 29,703 9,268 20,435 
      
15-24 2,762 1,185 1,577 2,987 1,644 1,344 
      
25-34 10,784 3,667 7,117 12,275 4,893 7,383 
      
35-44 7,692 2,021 5,672 10,058 1,729 8,329 
      
45-54 3,466 865 2,602 3,785 781 3,004 
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