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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΥΕΚΑ) 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023 – 2025 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ  

Η προαγωγή και ενίσχυση της απασχόλησης μέσω ενεργών πολιτικών απασχόλησης που να 
προωθούν την πλήρη αξιοποίηση, την κατάρτιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού, 
σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η εφαρμογή μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής 
στρατηγικής κοινωνικής προστασίας με την επέκταση και τον συνεχή εκσυγχρονισμό της 
κοινωνικής ασφάλισης, η προστασία του εισοδήματος, η διασφάλιση ασφαλών, υγιών και 
αρμονικών πρακτικών στον χώρο εργασίας.  

ΟΡΑΜΑ  

Η επίτευξη πλήρους και ποιοτικής απασχόλησης ικανής να συμβάλει στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και 
η επίτευξη ψηλού επιπέδου κοινωνικής δικαιοσύνης, προστασίας και συνοχής με επίκεντρο την 
ευημερία των πολιτών.   

ΑΞΙΕΣ  

Οι αξίες που διέπουν τις δραστηριότητες του Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
είναι:  

− Ανθρωποκεντρική προσέγγιση 

− Σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

− Σεβασμός στη διαφορετικότητα των πολιτών  

− Σεβασμός στην αρχή της ισότητας για όλους τους πολίτες 

− Διαφάνεια και εξωστρέφεια 

− Λογοδοσία 

− Αξιοπιστία  
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ  

Οι κύριες στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την 
περίοδο 2023-2025 επικεντρώνονται στην υποστήριξη της ανάκαμψης μέσα από την έγκαιρη και 
αποτελεσματική προώθηση και υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, οι 
οποίες θα χρηματοδοτηθούν τόσο από Ευρωπαϊκούς πόρους (τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) όσο και από Εθνικούς πόρους. Οι επιδιώξεις 
αυτές έχουν ως ακολούθως:  

− Ανάπτυξη ενός πλαισίου ενεργών πολιτικών απασχόλησης με στόχο την προώθηση της 
ενεργούς ένταξης του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας της χώρας στην απασχόληση και τη 
συγκράτηση, καταπολέμηση και πρόληψη της ανεργίας με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες 
ομάδες και ειδικότερα στους νέους.  

− Περαιτέρω ενίσχυση και εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για 
καλύτερη εξυπηρέτηση και στήριξη των πολιτών και εργοδοτών. 

− Διασφάλιση της διαχρονικά υψηλής απασχολησιμότητας των πολιτών, ώστε να 
ανταποκρίνονται επαρκώς στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, 
μέσω της παροχής συνεχούς κατάρτισης και επανακατάρτισης με έμφαση στις ψηφιακές 
δεξιότητες. 

− Επανεξέταση και αναθεώρηση της Στρατηγικής Απασχόλησης Αλλοδαπών Τρίτων Χωρών. 

− Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης για ενίσχυση της κοινωνικής 
προστασίας των αυτοτελώς εργαζομένων και των εργαζομένων σε νέες μορφές 
απασχόλησης και εμβάθυνση της θεσμοθετημένης κοινωνικής προστασίας για όλους. 

− Αναθεώρηση του συνταξιοδοτικού συστήματος για διασφάλιση επαρκούς εισοδήματος 
στους συνταξιούχους και διόρθωση διαχρονικών στρεβλώσεων. 

− Εύρυθμη λειτουργία του μηχανισμού αναπροσαρμογής του Κατώτατου Μισθού που 
θεσμοθετήθηκε πρόσφατα  

− Εισαγωγή νομοθεσίας για τη ρύθμιση της τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα με στόχο τον 
καθορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των εργαζομένων. 

− Στήριξη ομάδων ή/και ατόμων του πληθυσμού ή/και οργανώσεων με κοινωνική 
δραστηριότητα  

− Προώθηση της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης στην εργασία. 

− Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.  

− Αποτελεσματική αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας με την ενεργοποίηση 
ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος για την υποστήριξη του έργου των  
Επιθεωρητών.   

− Διασφάλιση της προστασίας του εισοδήματος των πολιτών σε έκτακτες συνθήκες. 

− Προώθηση ασφαλών, υγιών και αρμονικών συνθηκών και πρακτικών στον χώρο εργασίας. 
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− Ψηφιακός μετασχηματισμός Τμημάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου και ενίσχυση της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε σχέση με υποβολή αιτήσεων, ενημέρωση των πολιτών και 
διεκπεραίωση πληρωμών για την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του πολίτη.  

− Αύξηση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Τμημάτων και 
Υπηρεσιών του Υπουργείου, μεταξύ άλλων, μέσω απλοποίησης διαδικασιών και κατάρτισης 
του προσωπικού.  
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 Η διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΚΑ), μέσω κατάλληλης υποστήριξης προς τον Υπουργό και τον Γενικό 
Διευθυντή, αποτελεί το κύριο έργο της κεντρικής Διοίκησης του ΥΕΚΑ 1. Η κεντρική Διοίκηση έχει 
επίσης την ευθύνη για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των τμημάτων του ΥΕΚΑ καθώς και τον 
συντονισμό με άλλα τμήματα/υπηρεσίες. 

 Με τη μεταφορά των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) και της Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) στο νέο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας (ΥΦΚΠ) από 1/7/2021 
και 1/1/2022, αντίστοιχα,  το Υπουργείο, με το Νόμο 28(Ι) που δημοσιεύθηκε στην επίσημη 
εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 14/3/2022, μετονομάστηκε από Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Από το  
Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίστηκε επίσης η μεταφορά, από την 1/1/2023, του Τμήματος 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες από το ΥΕΚΑ στο ΥΦΚΠ (Απόφαση αρ. 93.381 
ημερ. 14/7/2022). Ως εκ των πιο πάνω οι αρμοδιότητες του ΥΕΚΑ επικεντρώνονται πλέον σε δύο 
σημαντικούς και στενά συνδεδεμένους τομείς: την Απασχόληση και την Κοινωνική Προστασία. Με 
την ευρεία έννοιά τους οι δύο αυτοί τομείς περιλαμβάνουν την κατάρτιση, την απασχόληση, την 
κοινωνική ασφάλιση, τη διασφάλιση υγειών εργασιακών σχέσεων και των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και την προστασία της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.  

Τα ειδικά βραχυπρόθεσμα σχέδια που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο μεταξύ Μαρτίου 2020 και 
Οκτωβρίου 2021 για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας αποτελούσαν την πρώτη 
προτεραιότητα του ΥΕΚΑ την περίοδο εκείνη. Τα Ειδικά Σχέδια είχαν ως αντικείμενο την επιδότηση 
των μισθών και των αποδοχών των επηρεαζόμενων από τις επιπτώσεις της πανδημίας  
εργαζόμενων, αυτοαπασχολούμενων και άνεργων ατόμων και συνέβαλαν ουσιαστικά στη 
διατήρηση της απασχόλησης, στη συγκράτηση της ανεργίας, στη διασφάλιση του εισοδήματος για 
τα νοικοκυριά και στη στήριξη των επιχειρήσεων. Από τα υπό αναφορά Ειδικά Σχέδια έχουν 
στηριχθεί περίπου 220.000 εργαζόμενοι περιλαμβανομένων και 25.000 αυτοτελώς εργαζομένων 
προσώπων, 10,000 άνεργοι και  29,000 επιχειρήσεις με δαπάνη πέραν του 1ος δισεκατομμυρίου 
ευρώ, επιτυγχάνοντας μία από τις μικρότερες αυξήσεις ανεργίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται και αναλύονται στην έκθεση 
των Επιτροπών Απασχόλησης (EMCO) και Κοινωνικής Προστασίας (SPC) για την κοινωνική 
κατάσταση των Κρατών Μελών της Ε.Ε. σε σχέση με τη διαχείριση της πανδημίας και τα σχετικά 

 

1 Στη Διοίκηση του ΥΕΚΑ υπάγονται επιπρόσθετα η  Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, η Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου και ο  Έφορος Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών που επιτελούν εξειδικευμένο έργο.   
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μέτρα στήριξης που υλοποιούν τα Κράτη Μέλη2, η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν 2η μεταξύ των 
Κρατών Μελών ως προς το ποσοστό των εργαζομένων που έτυχαν στήριξης μέσα από τα ειδικά 
σχέδια για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στην Κυπριακή 
Δημοκρατία έλαβαν στήριξη περί το 33,4% των εργαζομένων ενώ ο μέσος όρος σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 17,5%. 

Με τον τερματισμό των ειδικών βραχυπρόθεσμων σχεδίων τον Οκτώβριο 2021 το ΥΕΚΑ 
προσανατολίζεται πλέον σε μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους με προτεραιότητα 
την υλοποίηση σειράς μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων για αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προκλήσεων που οδήγησαν στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2019, 2020 και 2021 στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου3. Σημαντικές Μεταρρυθμίσεις και Επενδύσεις έχουν ενταχθεί 
στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος το Αύριο» κάτω από τον 
Άξονα 5. «Απασχόληση, κοινωνική προστασία, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό» με ορίζοντα 
υλοποίησης μέχρι το 2026 για χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
της ΕΕ και στο προγραμματικό έγγραφο «ΘΑλΕΙΑ» για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο την περίοδο 2021-2027.  

Οι κυριότερες πολιτικές που το ΥΕΚΑ έχει θέσει  σε τροχιά υλοποίησης αφορούν: τη ψηφιοποίηση 
όλων των υπηρεσιών προς τους πολίτες και την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
οριζόντια για όλα τα θέματα του Υπουργείου με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, τη 
συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, την επέκταση της κάλυψης των αυτοτελώς εργαζομένων από το 
σχέδιο Κοινωνικής Ασφάλισης, την εισαγωγή νομοθεσίας για τη ρύθμιση της τηλεργασίας στον 
ιδιωτικό τομέα, την περαιτέρω ενίσχυση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης,  την ενίσχυση της 
στήριξης προς τους νέους, τη μαζική κατάρτιση για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, την εισαγωγή 
του θεσμού των ατομικών λογαριασμών μάθησης, την υλοποίηση σχεδίων επιδότησης της 
απασχόλησης  ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, γυναικών και νέων. Οι πολιτικές και τα σχετικά 
μέτρα περιγράφονται αναλυτικά κάτω από τη Δραστηριότητα 1.  

Παράλληλα το ΥΕΚΑ, με την εμπλοκή όλων των αρμόδιων Φορέων και μετά από εκτεταμένο 
κοινωνικό διάλογο, εκπόνησε τη Στρατηγική για την Κοινωνική Πολιτική που εγκρίθηκε από το 
Υπουργικό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο 2021 η οποία περιλαμβάνει 5 άξονες προτεραιότητας ως 
εξής:  

Α. Επένδυση στις Δεξιότητες, την Κατάρτιση και Επανακατάρτιση 

 
2 Monitoring Report on the Employment and Social Situation in the EU following the Outbreak of the Covid-19 Pandemic, 
winter 2021-2022. 

3 Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο αποτελεί το πλαίσιο συντονισμού των εθνικών πολιτικών στον οικονομικό, εργασιακό και 
κοινωνικό τομέα με τους κοινούς στόχους της ΕΕ και των κρατών μελών στους τομείς αυτούς. Η διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κοινή έκθεσης για την απασχόληση (JER) που περιέχει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, τον πίνακα δεικτών για τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών 
(MIP) στον οποίο έχουν περιληφθεί και δείκτες που σχετίζονται με την απασχόληση και τη φτώχια,  τον πίνακα 
κοινωνικών αποτελεσμάτων (Social Scoreboard), την ειδική Έκθεση για κάθε κράτος μέλος που περιλαμβάνει 
εμπεριστατωμένες αναλύσεις μακροοικονομικών και κοινωνικών δεικτών, τις δραστηριότητες πολυμερούς εποπτείας 
(multilateral reviews) – αξιολόγηση από άλλο κράτος μέλος στις επιτροπές Απασχόλησης (EMCO) και Κοινωνικής 
Προστασίας (SPC) και τέλος τις συστάσεις της Επιτροπής για κάθε κράτος μέλος. 
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Β. Επένδυση στην Απασχόληση και τη Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας 

Γ. Στήριξη του παιδιού, της γυναίκας και της οικογένειας 

Δ. Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργαζομένων - Κοινωνική Προστασία 

Ε. Κοινωνική Συνοχή και Κοινωνική Πρόνοια 

Επίσης τον Ιούνιο του 2022 το ΥΕΚΑ ολοκλήρωσε τη στρατηγική για τις ενεργές πολιτικές 
απασχόλησης αφού όπως σημειώνεται στη Δήλωση Κυβερνητικής Στρατηγικής που 
περιλαμβάνεται το πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής 2023 - 2025 «Ο προσανατολισμός στις 
Ενεργές Πολιτικές Απασχόλησης, περιλαμβανομένης της επιδότησης της εργασίας με στόχο την 
επίτευξη πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και την πρόσβαση σε αξιοπρεπή εργασία, 
αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνικής πολιτικής του κράτους».  

Πυξίδα για τη διαμόρφωση των πολιτικών στους τομείς αρμοδιότητας του ΥΕΚΑ αποτελούν οι 20 
αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (European Pillar of Social Rights) που 
θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2017 καθώς και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable 
Development Goals) της Aντζέντας 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που από φέτος έχουν 
περιληφθεί στις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τον Μάρτιο του 2021 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ανακοίνωσε το Σχέδιο Δράσης για την Εφαρμογή του Πυλώνα στο οποίο καθορίζονται οι 
πρωταρχικοί στόχοι της ΕΕ για το 2030 για την απασχόληση την κατάρτιση και τη φτώχεια, και μια 
σειρά  πρωτοβουλιών και δράσεων που δεσμεύεται να αναλάβει η Επιτροπή για την εφαρμογή του 
Πυλώνα προς επίτευξη των στόχων. Στο εν λόγω Σχέδιο Δράσης  παρουσιάζεται επίσης η 
επικαιροποίηση του Πίνακα Κοινωνικών Δεικτών (Social Scoreboard) που χρησιμοποιείται ως 
βασικό εργαλείο παρακολούθησης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ώστε να καλύπτει με κατάλληλους 
δείκτες όλες τις αρχές του Πυλώνα.  

Οι στόχοι που έχουν τεθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για το 2030 είναι η  αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 20 έως 64  στο 78%, η αύξηση του ποσοστού ενηλίκων 
ηλικίας 25-64 που συμμετέχουν σε δραστηριότητες μάθησης κάθε χρόνο στο 56% και η μείωση των 
ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού κατά 15 εκ. και 
τουλάχιστον 5 εκ. παιδιά. Οι κυριότερες πρωτοβουλίες της ΕΕ που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο 
Δράσης στους τομείς αρμοδιότητας του ΥΕΚΑ είναι η πρωτοβουλία για τους ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης, νομοθετική πρόταση σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων 
σε πλατφόρμες, η σύσταση για την αποτελεσματική ενεργό στήριξη στην απασχόληση (EASE) και η 
σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, η οποία θα μελετήσει το μέλλον του 
κράτους πρόνοιας. Οι μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που περιλήφθηκαν από το ΥΕΚΑ στο Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στηρίχθηκαν στις σχετικές πρωτοβουλίες και συστάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Στο εν λόγω Σχέδιο Δράσης η Επιτροπή κάλεσε τα Κράτη Μέλη να υιοθετήσουν τους δικούς τους 
φιλόδοξους στόχους για να συμβάλουν στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων σε επίπεδο ΕΕ. 
Κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2021 – Μαΐου 2022 το ΥΕΚΑ συντόνισε μια διαδικασία ευρείας 
διαβούλευσης με ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων των Κοινωνικών Εταίρων και 
συμμετείχε σε τεχνικές συναντήσεις με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να 
καθοριστούν οι εθνικοί στόχοι της Κύπρου με τρόπο που να είναι φιλόδοξοι και παράλληλα 



Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2025 

Διοίκηση ΥΕΚΑ  11 

 

ρεαλιστικοί. Με βάση την τελική πρόταση που υποβλήθηκε και έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή  η Κύπρος έχει δεσμευτεί στους ακόλουθους στόχους για το 2030: 

1. Τουλάχιστον το 80% του πληθυσμού ηλικίας 20 έως 64 ετών θα πρέπει να εργάζεται  

2. Τουλάχιστον 61% όλων των ενηλίκων ηλικίας 25-64 θα πρέπει να συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες μάθησης κάθε χρόνο.  

3. Ο αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού θα 
πρέπει να μειωθεί κατά τουλάχιστον 10 χιλιάδες με τουλάχιστον 3 χιλιάδες να είναι παιδιά 
ηλικίας 0-17 ετών. 

Μετά από τη διακοπή του κανονικού κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το 2021 λόγω της 
πανδημίας, το 2022 το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο επανήλθε στην κανονικότητα ενσωματώνοντας τον 
Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και την 
παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Κατά την 
αξιολόγηση της Κύπρου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δεν εξέδωσε οποιαδήποτε νέα σύσταση στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής για την Κύπρο εκτός 
από τη γενική σύσταση για την υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει την ικανοποίηση της Επιτροπής  από τις 
πολιτικές που έχουν ήδη τροχοδρομηθεί στον τομέα αυτό ως ανταπόκριση στις συστάσεις του 
2019, 2020 και 2021. 

Η πρόταση του Βελγίου και της Ισπανίας για την εισαγωγή διαδικασίας Κοινωνικών Ανισορροπιών 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο κατά το πρότυπο της διαδικασίας Μακροοικονομικών Ανισορροπιών εάν 
τελικά εφαρμοστεί,  θα ενισχύσει την εστίαση στις κοινωνικές πολιτικές στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. 
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμμετέχει ενεργά στη σχετική συζήτηση η 
οποία διεξάγεται στο επίπεδο των Επιτροπών Απασχόλησης (EMCO) και Κοινωνικής Προστασίας 
(SPC). 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών στους τομείς αρμοδιότητας του 
Υπουργείου  

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει την εκπόνηση στρατηγικών εγγράφων, την ετοιμασία 
Νομοσχεδίων και τον σχεδιασμό μέτρων στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής 
προστασίας κατόπιν κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με τα εμπλεκόμενα μέρη καθώς και  
την παρακολούθηση της υλοποίησης των μέτρων από τα αρμόδια Τμήματα με τη συλλογή και 
ανάλυση στοιχείων. Περιλαμβάνει επίσης την ενεργό συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς θεσμούς για 
ευθυγράμμιση των εθνικών πολιτικών με τις Ευρωπαϊκές.  

Τα κυριότερα μέτρα πολιτικής που προωθούνται την επόμενη τριετία περιγράφονται στη συνέχεια 
κάτω από τους άξονες προτεραιότητας της Στρατηγικής για την  Κοινωνική Πολιτική για τους 
οποίους έχει αρμοδιότητα το ΥΕΚΑ.  
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Επένδυση στις Δεξιότητες, την Κατάρτιση και Επανακατάρτιση 

Η στροφή προς την πράσινη οικονομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλάζουν τον τρόπο που 
εργαζόμαστε, μαθαίνουμε και συμμετέχουμε στην κοινωνία. Η πανδημία Covid 19 είχε επίσης 
σοβαρό αντίκτυπο σε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Πολλοί εργαζόμενοι θα πρέπει να 
αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να μετακινηθούν σε νέες θέσεις εργασίας σε διαφορετικό 
οικονομικό τομέα αφού υπάρχουν άλλοι, νέοι και αναδυόμενοι τομείς. Περισσότεροι θα πρέπει να 
αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους για να διατηρήσουν τη δουλειά τους σε ένα νέο εργασιακό 
περιβάλλον, πιθανόν με μια νέα μορφή εργασίας όπως η τηλεργασία. Αφορά κυρίως τους νέους, 
τις γυναίκες και πρόσωπα μεγαλύτερης ηλικίας, η είσοδος και παραμονή των οποίων στην αγορά 
εργασίας επηρεάζεται από προϋπάρχουσες και επιπρόσθετες ανισότητες και αντιλήψεις. Η 
βελτίωση των δεξιοτήτων μέσω της κατάρτισης έχει τεράστια σημασία για τη βελτίωση της 
απασχολησιμότητας των ανέργων, την ενίσχυση της καινοτομίας, τη διασφάλιση της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και την επίτευξη της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης που θα διασφαλίσουν την 
μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη. 

Βάσει των δεδομένων αυτών, επιπρόσθετα με τα συνήθη προγράμματα κατάρτισης που 
προσφέρονται για εργαζομένους και ανέργους στη βάση των διαπιστωμένων αναγκών της αγοράς 
εργασίας, έχουν προγραμματιστεί με χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας δράσεις κατάρτισης για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων που 
σχετίζονται με την πράσινη και γαλάζια οικονομία και την επιχειρηματικότητα και την απόκτηση 
ψηφιακών δεξιοτήτων για άτομα άνω των 55 ετών. Επιπρόσθετα, με χρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προωθείται η εγκαθίδρυση συστήματος ατομικών λογαριασμών 
μάθησης και η κατάρτιση νέων ηλικίας 15 - 29 ετών με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς 
τους και των προοπτικών τους στην αγορά εργασίας. Οι Ατομικοί Λογαριασμοί Μάθησης αφορούν 
μια πολύ σημαντική καινοτομία για την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων ή/και την 
αναβάθμιση υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων και στοχεύουν στην προώθηση της δια βίου 
μάθησης, παρέχοντας ευκαιρίες για ευέλικτη προώθηση της αναβάθμισης των γνώσεων και 
δεξιοτήτων και αποτρέποντας τους κοινωνικούς αποκλεισμούς. 

Επένδυση στην Απασχόληση και τη Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας 

Στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος το Αύριο» καθώς και στο πρόγραμμα 
«ΘΑλΕΙΑ» για αξιοποίηση των πόρων των Ταμείων Συνοχής έχουν περιληφθεί σειρά δράσεων για 
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ποιοτικών ευκαιριών απασχόλησης με βάση τα νέα 
δεδομένα που διαμορφώνονται μετά και από την πανδημία, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση 
των ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα για τους νέους, τις γυναίκες και τα 
πρόσωπα μεγαλύτερης ηλικίας.  

Σε αυτό το πλαίσιο προωθούνται: 

− Εισαγωγή νομοθεσίας για τη ρύθμιση της τηλεργασίας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων. Όπως σημειώνεται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Κυβερνητικής Στρατηγικής 
«η εισαγωγή ευέλικτων μορφών εργασίας και ιδιαίτερα της τηλεργασίας αποκτά πλέον 
αυξημένη βαρύτητα βραχυπρόθεσμα, δεδομένων των εμπειριών αλλά και διδαγμάτων από 
την πανδημία, καθώς και μεσοπρόθεσμα για σκοπούς διευκόλυνσης της συμμετοχής των 
γυναικών και άλλων ομάδων στην αγορά εργασίας» 
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− Σχέδιο επιδότησης της απασχόλησης με τηλεργασία το οποίο προβλέπει 10μηνη επιδότηση 
με υποχρέωση 12μηνης απασχόλησης με χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) 

− Ψηφιοποίηση του συστήματος διαχείρισης των σχεδίων επιδότησης της απασχόλησης, 

− Περαιτέρω ενίσχυση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με την εισαγωγή Συστήματος 
Διαχείρισης της Απόδοσης και ενίσχυση των εξειδικευμένων συμβούλων απασχόλησης, 

− Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης για τους νέους ηλικίας 15-29 που 
βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 

− Σειρά δράσεων για ενίσχυση της προσέγγισης των νέων ηλικίας 15-29 εκτός Απασχόλησης, 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με κινητές μονάδες με στόχο την εγγραφή τους στη Δημόσια 
Υπηρεσία Απασχόλησης και τη συμμετοχή τους σε συνεδρίες συμβουλευτικής και 
καθοδήγησης  

− Σχέδια επιδότησης της απασχόλησης στοχευμένων ομάδων του πληθυσμού (δικαιούχων 
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, αποφυλακισθέντων, ατόμων άνω των 50 ετών, 
γυναικών, άνεργων νέων ηλικίας 15-29 ετών, ατόμων με αναπηρία και ατόμων με χρόνιες 
παθήσεις). 

Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργαζομένων - Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής 
Ασφάλισης – Κοινωνική Προστασία 

Με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί και στο πλαίσιο μιας στρατηγικής προσέγγισης 
για τη σταδιακή μετάβαση από τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, που είχε λάβει η κυβέρνηση για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, σε διαρθρωτικά και μόνιμα μέτρα που μπορούν να 
συμβάλουν στην ανάκαμψη, την εμβάθυνση των δικαιωμάτων των πολιτών, την οικοδόμηση μιας 
δίκαιης και ανθεκτικής οικονομίας και τη στήριξη της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, το ΥΕΚΑ έχει 
δρομολογήσει για τη νέα τριετία τα ακόλουθα: 

− Αναθεώρηση του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της σχετικής Νομοθεσίας με 
σκοπό, μεταξύ άλλων, την απλοποίηση της Νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και την 
ενίσχυση της κάλυψης αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων με νέες μορφές 
απασχόλησης, 

− Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και αναθεώρηση των συντάξεων ώστε να διασφαλίζεται 
επαρκές εισόδημα για τους ηλικιωμένους και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού αλλά 
και να συνδέεται πιο αποτελεσματικά το ύψος της σύνταξης με τη διάρκεια του εργασιακού 
βίου και το ύψος των εισφορών  

− Ανασχεδιασμό της οργάνωσης και των διαδικασιών των Υπηρεσιών Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων στη βάση καλών πρακτικών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες περιλαμβανομένων 
των διαδικασιών ανάλυσης κινδύνου και ποιοτικού ελέγχου καθώς και  κατάρτιση των 
στελεχών 
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− Ψηφιακό μετασχηματισμό των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ηλεκτρονική 
υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων για όλα τα επιδόματα, συντάξεις και τις άλλες 
παροχές και σύντμηση του χρόνου εξέτασής τους  

− Περαιτέρω επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ μέσω του οποίου θα 
παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η συμμόρφωση εργοδοτών με τις νομοθεσίες που 
αφορούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και θα ελέγχεται αποτελεσματικότερα η 
αδήλωτη εργασία, με στοχευμένους ελέγχους από την Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρήσεων. 

ΣΤΟΧΟΣ 2: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης των συνεπειών της αδήλωτης εργασίας το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προχώρησε τα τελευταία χρόνια σε σειρά μέτρων. 

Κύρια ενέργεια ήταν η τροποποίηση, το 2017, του Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου που αφορά 
την αδήλωτη εργασία, έπειτα από εκτενή μελέτη του θέματος και με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων 
από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Σημαντικό στοιχείο στη Νομοθεσία είναι ότι για τους 
παρανομούντες εργοδότες, πέρα και επιπρόσθετα από την επιβολή ποινικών κυρώσεων, έχουν 
θεσπιστεί πολύ αυστηρά διοικητικά πρόστιμα. Επιπρόσθετα, καλούνται να καταβάλουν ολόκληρο 
το ποσό εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για 
το οποίο θεωρείται ότι είχαν απασχολήσει τους αδήλωτους εργαζόμενους. Επιπλέον, βάση της 
τροποποίησης της Νομοθεσίας, το βάρος απόδειξης αντιστρέφεται και ο εργοδότης είναι αυτός 
που υποχρεούται να αποδείξει ότι δεν εργοδοτούσε τον εργαζόμενο κατά τους προηγούμενους 6 
μήνες από τον εντοπισμό του στα υποστατικά του εργοδότη. 

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και της διασφάλισης 
ορθών όρων εργασίας και δικαιωμάτων των εργαζομένων, έχει συσταθεί και λειτουργεί με 
χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο η Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρήσεων στη 
Διοίκηση του Υπουργείου. Οι νέες νομοθετικές διατάξεις οι οποίες έχουν ψηφιστεί τον Ιούλιο του 
2020, η συνεχής εκπαίδευση των επιθεωρητών, η χρήση τεχνικών μέσων και η συστηματική 
ανάλυση κινδύνου, καθώς και η εφαρμογή της υποχρέωσης για ηλεκτρονική εγγραφή νέων 
εργοδοτουμένων πριν την ανάληψη εργασίας, στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» από τις 13/09/2021, 
επιτρέπουν τον αποτελεσματικότερο έλεγχο αναφορικά με την προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων αλλά και το πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας. 

Μέσα από τον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας των επιθεωρήσεων, τη συνεχή εκπαίδευση των 
επιθεωρητών, τη χρήση τεχνικών μέσων και τη συστηματική ανάλυση κινδύνου, αναμένεται να 
αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η παραγωγικότητα των επιθεωρητών. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Επιθεωρήσεις για Αδήλωτη Εργασία και Όρους Εργοδότησης 

Με στόχο τη μείωση της αδήλωτης εργασίας, η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων πραγματοποιεί 
προγραμματισμένες/στοχευμένες επιθεωρήσεις καθώς και επιθεωρήσεις σύμφωνα με 
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παράπονα/καταγγελίες που λαμβάνονται. Οι επιθεωρήσεις γίνονται στη βάση προκαθορισμένων 
διαδικασιών που έχουν υιοθετηθεί. 

Η υιοθέτηση σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος στα πρότυπα του Ελλαδικού συστήματος 
«ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», είναι ο επόμενος στρατηγικός στόχος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Μέσω του συστήματος θα δοθεί η δυνατότητα σύνδεσης όλων των 
Υπηρεσιών/Επιθεωρητών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που 
ασχολούνται τόσο με την αδήλωτη εργασία όσο και με την τήρηση όρων εργοδότησης, ώστε να 
αλληλοενημερώνονται για πιθανές παραβιάσεις σε εργασιακές Νομοθεσίες και να συντονίζουν τις 
ενέργειές τους. Παράλληλα οι εργοδότες θα έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στο σύστημα 
τους όρους εργοδότησης (μισθούς, ώρες εργασίας φιλοδωρήματα κ.τ.λ. ) των εργοδοτουμένων, 
ώστε οι Επιθεωρητές να έχουν τη δυνατότητα αξιολόγησης κινδύνου και οι εργοδοτούμενοι να 
έχουν τη δυνατότητα για πληροφόρηση σε σχέση με όρους εργοδότησης. Το νέο σύστημα θα 
αποτελέσει ένα σύγχρονο εργαλείο αξιολόγησης κινδύνου για επικέντρωση σε συγκεκριμένους 
χώρους / κλάδους. 

Η στόχευση για μείωση της αδήλωτης εργασίας, είναι όπως μέχρι το 2027 μειωθεί το ποσοστό 
αδήλωτης εργασίας στο 5%, μέσα από ένα όγκο επιθεωρήσεων 10,000 ανά έτος. 

ΣΤΟΧΟΣ 3: ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Η/ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Η/ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Το ΥΕΚΑ αναλαμβάνει τη στήριξη ορισμένων ομάδων η/και ατόμων του πληθυσμού,  η/και 
οργανώσεων με κοινωνική προσφορά  μέσα από χορηγίες και κατά χάριν βοήθεια. Οι κυριότερες 
χορηγίες αφορούν:   

1. Χορηγία προς το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων για κάλυψη δαπανών παροχής ειδικών 
μηνιαίων συντάξεων και άλλων ωφελημάτων που παρέχονται από το Ταμείο Ανακουφίσεως 
Παθόντων βάση του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμος του 1988 (114/1988) 

2. Χορηγία προς το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου.   

3. Χορηγίες στο πλαίσιο του Σχεδίου Επιχορήγησης Διακοπών Χαμηλοσυνταξιούχων σε 
ξενοδοχεία ορεινών θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας κατά τη χειμερινή περίοδο. 

4. Χορηγία που αναλογεί στο 1/3 της δόσης του αναδιαρθρωμένου δανείου για δικαιούχους 
του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ.   

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1:  Κοινωνικές Παροχές 

Η Δραστηριότητα αυτή καλύπτει όλες τις διεργασίες που είναι απαραίτητες για την 
αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των κοινωνικών παροχών που αναφέρονται πιο πάνω 
ως ακολούθως:  
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1. Χορηγία προς το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων για κάλυψη δαπανών παροχής ειδικών 
μηνιαίων συντάξεων και άλλων ωφελημάτων που παρέχονται από το Ταμείο Ανακουφίσεως 
Παθόντων βάση του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμος του 1988 (114/1988).  

 Μέσω του Ταμείου Ανακουφίσεως Παθόντων παραχωρούνται ειδικές συντάξεις και άλλα 
επιδόματα σε αναπήρους και σε εξαρτωμένους από πεσόντες ή εξαφανισθέντες του αγώνα της 
ΕΟΚΑ, των διακοινοτικών ταραχών του 1963-64, λόγω της δράσης της παράνομης οργάνωσης 
ΕΟΚΑ Β’, του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Το Ταμείο είναι επίσης αρμόδιο για 
την παροχή ειδικών μηνιαίων συντάξεων και άλλων ωφελημάτων σε εξαρτωμένους από μέλη 
της Εθνικής Φρουράς που φονεύονται, και σε μέλη της Εθνικής Φρουράς που τραυματίζονται 
και παραμένουν ανάπηρα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους ή  κατά τη διάρκεια εφεδρείας. 

Οι παροχές του Ταμείου Ανακουφίσεως Παθόντων διακρίνονται σε ειδικές μηνιαίες συντάξεις, 
ειδικά μηνιαία χορηγήματα και σε έκτακτα επιδόματα. 

A. Ειδικές μηνιαίες συντάξεις 

− Ειδικές Μηνιαίες Συντάξεις σε Εξαρτωμένους Πεσόντων και Εξαφανισθέντων 

− Ειδικές Μηνιαίες Συντάξεις σε Ανάπηρους 

Β.  Μηνιαία χορηγήματα 

− Ειδικό Μηνιαίο Χορήγημα σε χήρες Πεσόντων/ Εξαφανισθέντων 

− Χορήγημα Βαριάς Αναπηρίας 

− Επίδομα Φροντίδας Τετραπληγικών Ατόμων (Χορήγημα Διακίνησης) 

Γ.  Έκτακτα επιδόματα 

− Έκτακτο Επίδομα σε παθόντες για αντιμετώπιση ειδικών ή έκτακτων αναγκών βάση του  
Κανονισμού 9  

− Επίδομα Προικοδότησης 

− Επίδομα για αγορά ομματογυαλιών 

− Επίδομα σε φοιτητές Πανεπιστημίου Κύπρου/ ΤΕΠΑΚ  

− Έκτακτο Χριστουγεννιάτικο / Πασχαλινό Επίδομα 

Η διαδικασία για την καταβολή των συντάξεων και άλλων ωφελημάτων περιλαμβάνει την 
εξέταση αιτήσεων από 5 μελή Επιτροπή, η οποία διαχειρίζεται το Ταμείο,  της οποίας 
προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής του ΥΕΚΑ ή εκπρόσωπός του  και στην οποία συμμετέχουν 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, Του Υπουργείου Άμυνας, της Υπηρεσίας Κοινωνικής 
Ευημερίας και του Γενικού Λογιστή.  

2. Χορηγία προς το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου. 

Σύμφωνα με την απόφαση 88.514 ημερομηνίας 15/11/2020 από το 20220 ο Προϋπολογισμός 
του Ιδρύματος υποβάλλεται για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών ασφαλίσεων. Η Χορηγία καταβάλλεται σύμφωνα με την απόφαση 
86.03 ημερομηνίας 24/10/2018 για τη νενομισμένη διαδικασία αποτελεσματικής διαχείρισης 
των κρατικών χορηγιών και τη σχετική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου με αρ. 1777 ημερ 
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18/1/2019 προς Ελέγχοντες Λειτουργός που έχουν ως βάση το μέρος Έκτο « Χορηγίες και κατά 
χάριν Δωρεές» του Περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης   και 
χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014). Η διαδικασία προβλέπει 
ότι σε ετήσια βάση το Ίδρυμα υποβάλλει για έλεγχο και έγκριση από τη Διοίκηση του ΥΕΚΑ 
στοιχεία προς απόδειξη εφαρμογής διαδικασιών  χρηστής διακυβέρνησης όπως π.χ. την 
υποβολή στρατηγικού προγραμματισμού και σχεδίου δράσης, διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων, διαδικασιών πρόσληψης και αξιολόγησης προσωπικού, διαδικασιών 
επαγγελματικής και ηθικής δεοντολογίας και πειθαρχικές διαδικασίες του  προσωπικού, 
διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου κ.α.    

3. Χορηγίες στο πλαίσιο του Σχεδίου Επιχορήγησης Διακοπών Χαμηλοσυνταξιούχων σε 
ξενοδοχεία ορεινών θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας κατά τη χειμερινή περίοδο. 

Οι χορηγίες παρέχονται βάση Σχεδίου που εγκρίνεται κάθε έτος από το Υπουργικό Συμβούλιο 
με διπλό στόχο: από τη μια την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών σε μια από τις πλέον ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού, τους συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα και από την άλλη τη 
στήριξη των ξενοδόχων σε ευαίσθητες περιοχές της υπαίθρου και κατ’ επέκταση, μέσα από τις 
θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, τη στήριξη κοινοτήτων που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα οικονομικής δραστηριοποίησης. Η περίοδος εφαρμογής του Σχεδίου 
αποφασίζεται σε συνεργασία με την Επιτροπή Ορεινών Θερέτρων του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Ξενοδόχων (ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ.). Το Σχέδιο προβλέπει την υποβολή αίτησης και εξέτασή της βάση 
εισοδηματικών κριτηρίων. Για την υλοποίηση του Σχεδίου το ΥΕΚΑ συμβάλλεται με Ταξιδιωτικό 
Γραφείο   

4. Χορηγία που αναλογεί στο 1/3 της δόσης του αναδιαρθρωμένου δανείου για δικαιούχους 
του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ. 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέλαβε τη Διαχείριση του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ 
με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που λήφθηκε σε συνεδρία του την 1/11/2018. 
Το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ έχει καταρτιστεί από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεννόηση/διαβούλευση 
με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με στόχο: α) την προστασία της πρώτης κατοικίας και β) την 
άμβλυνση του προβλήματος των μη-εξυπηρετούμενων δανείων που υπάρχουν στο κυπριακό 
τραπεζικό σύστημα. Η Προκήρυξη του Σχεδίου έγινε στις 12/7/2019. Με βάση τις πρόνοιες του 
Σχεδίου για τους αιτητές που εντάσσονται στο Σχέδιο και είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους 
σε σχέση με το αναδιαρθρωμένο δάνειο της Κύριας Κατοικίας καταβάλλεται στις τράπεζες και 
στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων ποσό που αναλογεί στο 1/3 της δόσης του 
αναδιαρθρωμένου δανείου. Συνολικά στο Σχέδιο Εστία υποβλήθηκαν 6.396 αιτήσεις από τις 
οποίες οι 1.920 ήταν ημιτελείς και 91 αποσύρθηκαν. Εξετάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών ασφαλίσεων 4.684 αιτήσεις από τις οποίες μέχρι το τέλος Ιουνίου 2022 είχαν 
εγκριθεί οι 955 (20,4%). Εξακόσιοι είκοσι (620) αιτητές προχώρησαν σε αναδιάρθρωση και για 
αυτές τις περιπτώσεις άρχισε η καταβολή του 1/3 των δόσεων.  Υποβλήθηκαν συνολικά 2.495 
ενστάσεις (67% των απορριφθέντων αιτήσεων) από τις οποίες εξετάστηκαν μέχρι 15/6/2022 οι 
1.819. Από αυτές εγκρίθηκαν οι 672 (37%).   

Η διαδικασία καταβολής των δόσεων περιλαμβάνει: 
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α. Εξέταση/επανεξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται στο ΥΕΚΑ από τις συμμετέχουσες 
τράπεζες μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας. Η εξέταση γίνεται μέσω 
διασυνδέσεων με άλλα πληροφοριακά συστήματα (π.χ. σύστημα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, σύστημα Κτηματολογίου, κ.α). 

β. Εξέταση ενστάσεων από τριμελή Επιτροπή  ενστάσεων του ΥΕΚΑ η οποία υποβάλλει 
εισήγηση στον Υπουργό για λήψη απόφασης 

γ. Ενημέρωση αιτητών για το αποτέλεσμα εξέτασης αιτήσεων και ενστάσεων 

δ. Συνεννόηση με συμμετέχοντα Τραπεζικά Ιδρύματα για τις συμφωνίες αναδιάρθρωσης 
που γίνονται. 

ε. Μηνιαία καταβολή των δόσεων σε όσους αιτητές υπογράφουν αναδιάρθρωση  

Οι πιστώσεις για την καταβολή των δόσεων μεταφέρονται από τον Προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Οικονομικών 

ΣΤΟΧΟΣ 4: Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ 
ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ KOINΩNIKOY TAMEIOY (MEKT) ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Στη Διοίκηση του ΥΕΚΑ λειτουργεί η Μονάδα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου η οποία 
διορίζεται ως ενδιάμεσος Φορέας μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης 
του Υπουργείου Οικονομικών) και των Φορέων Υλοποίησης έργων στα πλαίσια Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) αποτελούν έγγραφα που συμφωνούνται 
μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιλαμβάνουν δράσεις 
που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ΕΠ που είναι σε ισχύ την 
περίοδο 2023-2025 είναι τα ακόλουθα:  

1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» 
2014-2020.  

Τα Έργα που εντάσσονται στο εν λόγω ΕΠ συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ), την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και εθνικούς πόρους. Η 
Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΜΕΚΤ) έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας μεταξύ της 
Διαχειριστικής Αρχής και των Δικαιούχων (Φορείς Υλοποίησης) των Έργων Δημοσίων Συμβάσεων 
(στο εξής Έργα). Ο προϋπολογισμός του ΕΠ  «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική 
Συνοχή» για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε €281 εκ. (κοινοτική και εθνική συνεισφορά) για 
την υλοποίηση Έργων καθώς και Σχεδίων Χορηγιών, με επιλεξιμότητα δαπανών μέχρι το 2023. 
Μέχρι το τέλος του 2021, στα πλαίσια του ΕΠ, είχαν επικυρωθεί δαπάνες ύψους €75.820.431 για 
22 Έργα, τα οποία είναι υπό την ευθύνη της ΜΕΚΤ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει €20.495.908 για 3 
Έργα τα οποία συγχρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από την ΠΑΝ. To ποσοστό χρηματοδότησης 
από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 85% και από την ΠΑΝ στο 100%. Ο στόχος απορρόφησης του ΕΠ, 
επιτυγχάνεται από κοινού από τη ΜΕΚΤ μέσω της παρακολούθησης της υλοποίησης των Έργων και 
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από τον Ενδιάμεσο Φορέα Σχεδίων Χορηγιών του Τμήματος Εργασίας μέσω της υλοποίηση των 
Σχεδίων Χορηγιών. 

2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020. 

Τα Έργα που εντάσσονται στο εν λόγω ΕΠ συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Άπορους (ΤΕΒΑ) και εθνικούς πόρους. Η ΜΕΚΤ έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος 
Φορέας μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και των Δικαιούχων (Φορείς Υλοποίησης) για την 
υλοποίηση των έργων που περιλαμβάνονται στο ΕΠ.  Ο προϋπολογισμός του ΕΠ  Επισιτιστικής 
ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε €4,6 εκ. (κοινοτική και 
εθνική συνεισφορά), με  επιλεξιμότητα δαπανών μέχρι το 2023. Μέχρι το τέλος του 2021, στα 
πλαίσια του ΕΠ, είχαν επικυρωθεί δαπάνες ύψους €3.232.623. Tο ποσοστό χρηματοδότησης από 
το ΤΕΒΑ ανέρχεται στο 85%. 

3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) ΘΑλΕΙΑ 2021-2027.  

Το πιο πάνω ΕΠ περιλαμβάνει δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από διάφορα ταμεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής και Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης)  και  αναμένεται να εγκριθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του 2022. Η ΜΕΚΤ θα λειτουργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας των 
Έργων Δημοσίων Συμβάσεων του ΕΠ ΘΑλΕΙΑ που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΚΤ+.  Στο εν λόγω 
ΕΠ έχουν κατανεμηθεί πόροι ύψους €222 εκ. από ΕΚΤ+ (κοινοτική συνεισφορά στα οποία θα 
προστεθεί η εθνική συνεισφορά), οι οποίοι θα συμβάλουν στην επίτευξη του Στόχου Πολιτικής της 
ΕΕ «Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη». Το EKT+ χρηματοδοτεί την εφαρμογή 
των αρχών του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων μέσω δράσεων στον τομέα της 
απασχόλησης, της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, αλλά και της κοινωνικής ένταξης. Σύμφωνα με 
τις νέες κανονιστικές διατάξεις το ΕΚΤ+ ενοποιεί το ΕΚΤ, την ΠΑΝ το ΤΕΒΑ, καθώς και το Πρόγραμμα 
Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία (EaSI). Η επιλεξιμότητα δαπανών του εν λόγω ΕΠ θα είναι 
μέχρι το 2029 και τo ποσοστό χρηματοδότησης από κοινοτικούς πόρους έχει καθοριστεί στο 60%. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Λειτουργία της ΜΕΚΤ ως Ενδιάμεσου Φορέα στα πλαίσια των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  

Οι αρμοδιότητες και όροι εντολής της ΜΕΚΤ καθορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
(ΣΔΕ) για το κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ). 

Η ΜΕΚΤ ορίστηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας έργων δημοσίων συμβάσεων για το ΕΠ «Απασχόληση, 
Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» και για το ΕΠ Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής για την περίοδο 2014-2020 και για το πρόγραμμα ΘΑΛΕΙΑα για την περίοδο 2021 - 2027 
και ανέλαβε αρμοδιότητες διαχείρισης και παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης των έργων 
τους, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της επίτευξης των ετήσιων στόχων απορρόφησης των 
κοινοτικών κονδυλίων.  

Συγκεκριμένα, η ΜΕΚΤ εκτελεί τις ακόλουθες δραστηριότητες: 
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− Παροχή βοήθειας και καθοδήγησης στους Φορείς Υλοποίησης κατά τον σχεδιασμό των Έργων, 
ώστε να είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση. 

− Ετοιμασία / δημοσίευση Προσκλήσεων προς τους Φορείς Υλοποίησης για υποβολή προτάσεων 
Έργων. 

− Αξιολόγηση των προτάσεων Έργων που υποβάλλονται από τους Φορείς Υλοποίησης, ώστε 
αυτές να συνάδουν με τα εν ισχύ ΕΠ και να τηρούν όλους τους κανόνες που διέπουν τα Ταμεία. 

− Ένταξη των Έργων στα εν ισχύ ΕΠ. 
− Παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των Έργων ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη 

απορρόφηση των κονδυλίων, καθώς και της προόδου υλοποίησης των δεικτών 
παρακολούθησης τους. 

− Διενέργεια Επαληθεύσεων του φυσικού αντικειμένου των Έργων, για διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και τους κανόνες επιλεξιμότητας των 
Ταμείων. 

− Υποβολή Αναφορών στη Διαχειριστική Αρχή. 

ΣΤΟΧΟΣ 5: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΙΕΣΠ) ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΟΡΟΥ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ο δεύτερος πυλώνας επαγγελματικών συντάξεων, πέραν των δημοσίων υπαλλήλων, καλύπτει 
τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό και τους εργαζομένους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 
(Ημικρατικούς Οργανισμούς, Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια) και περίπου το 30% των 
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. 

Ο εκσυγχρονισμός του θεσμού του δεύτερου πυλώνα επαγγελματικών συντάξεων, ο οποίος 
συμπληρώνει τον πρώτο πυλώνα που αφορά στο Γενικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως και 
η αναβάθμιση της εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ), 
κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς συμβάλλουν στην ενίσχυση της επάρκειας των συντάξεων, 
συνδράμοντας στη διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης κατά την συνταξιοδότηση 
των πολιτών. 

Ο Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (στο εξής: «ο Έφορος») είναι 
υπεύθυνος για την εφαρμογή του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των 
Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου του 2020 (στο εξής: «ο Νόμος») και 
τους σχετικούς με αυτόν Κανονισμούς. Ο πιο πάνω Νόμος, ο οποίος είναι εναρμονιστικός, 
μετέφερε στο εθνικό δίκαιο της Κύπρου την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την 
εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ), γνωστή και ως IORP II.   

Ο νέος Νόμος περιέχει σημαντικές διατάξεις και αυξημένες υποχρεώσεις οι οποίες έχουν ως στόχο 
να διασφαλίσουν τη χρηστή διακυβέρνηση των ΙΕΣΠ. Ως εκ τούτου, οι υποχρεώσεις των ΙΕΣΠ, των 
μελών των Διαχειριστικών Επιτροπών, και των Λειτουργών που είναι υπεύθυνοι για τις Βασικές 
Λειτουργίες, ειδικά των μεγάλων σε μέγεθος ΙΕΣΠ, παρουσιάζονται ιδιαίτερα αυξημένες. Όσον 



Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2025 

Διοίκηση ΥΕΚΑ  21 

 

αφορά στα μικρά σε μέγεθος ΙΕΣΠ, τα οποία ως επί το πλείστων είναι Ταμεία Προνοίας κάτω των 
100 μελών, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους με την έναρξη ισχύος του Νόμου, 
έχει περιληφθεί στον Νόμο πρόνοια για μεταβατική περίοδο μέχρι και τριών χρόνων, η οποία 
προβλέπει την εν όλω ή εν μέρει εξαίρεση τους από συγκεκριμένες υποχρεώσεις.  

Μέσα από τον εκσυγχρονισμό του γενικότερου θεσμικού πλαισίου του δεύτερου πυλώνα των 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και την αναβάθμιση της εποπτείας, αναμένεται να 
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των εργαζομένων στον όλο θεσμό ούτως, ώστε να διατηρηθεί αλλά και 
να ενισχυθεί ο δεύτερος πυλώνας συνταξιοδότησης και να επεκταθεί η συμμετοχή στα ΙΕΣΠ. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τις επαγγελματικές συντάξεις, ένας από τους βασικούς στόχους 
της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) είναι η συνδρομή στη 
διασφάλιση της σταθερότητας και αποτελεσματικότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος της 
ΕΕ,  μέσα από την προώθηση ενός ορθολογιστικού και αποτελεσματικού ρυθμιστικού πλαισίου και 
εποπτείας των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και των ΙΕΣΠ στα Κράτη Μέλη της ΕΕ.  Η EIOPA 
διοικείται από το Συμβούλιο εποπτών (Board of Supervisors), στο οποίο συμμετέχουν οι εθνικές 
εποπτικές αρχές των Κρατών Μελών στους τομείς των ασφαλίσεων και των επαγγελματικών 
συντάξεων. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Υλοποίηση Νομοθετικών και Κανονιστικών υποχρεώσεων που απορρέουν 
από το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (EIOPA) 

1. Ευρωπαϊκή Οδηγία (IORP II)  

Σε σχέση με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και την εναρμόνιση της εθνικής Νομοθεσίας της 
Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τον Φεβρουάριο του 2020 τέθηκε σε 
ισχύ ο εναρμονιστικός Νόμος Ν. 10 (Ι) του 2020. Ο Έφορος έχει ήδη προχωρήσει στην ετοιμασία 
νέων και την αναθεώρηση υφιστάμενων Κανονισμών και Οδηγιών με στόχο την περαιτέρω 
αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα ΙΕΣΠ. Ένας σημαντικός 
αριθμός τροποποιήσεων στον Νόμο και στους Κανονισμούς αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του  
2022, ως επίσης και ένας σημαντικός αριθμός Οδηγιών. 

2. Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)   

− Συστάσεις από EIOPA Review Panel: Μέσα από τη λειτουργία της επίβλεψης (oversight 
function), η EIOPA στηρίζει τις εθνικές εποπτικές αρχές στο έργο τους για ποιοτική και 
αποτελεσματική εποπτεία και για ισότιμη και ορθή εφαρμογή, εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, των εποπτικών μέτρων που έχουν στη διάθεσή τους. Υπό το φως των πιο πάνω, το 
EIOPA Review Panel, συνδράμοντας στην επίτευξη των πιο πάνω στόχων, διεξαγάγει τις 
αξιολογήσεις  ομοτίμων (peer reviews) μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών. Με την 
ολοκλήρωση της τελευταίας αξιολόγησης ομοτίμων, ο Έφορος έχει λάβει από το EIOPA 
Review Panel τα βασικά ευρήματα της αξιολόγησης κατά το έτος 2019 και με βάση αυτά, 
αριθμό συστάσεων (recommendations). Έχοντας ως στόχο την υιοθέτηση των συστάσεων 
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της EIOPA στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, ο Έφορος έχει προβεί στον σχεδιασμό μιας 
σειράς μέτρων με στόχο τη λήψη αντίστοιχων ενεργειών. Στα μέτρα αυτά συγκαταλέγονται 
η συνέχιση της προσπάθειας, σε συνεργασία με το ΥΕΚΑ και το ΥΠΟΙΚ, για ενδυνάμωσή του 
με επιπλέον προσωπικό, η αυτοματοποίηση και ο εκσυγχρονισμός του τομέα της 
πληροφορικής μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής ποσοτικών αναφορών, εγγράφων και 
εντύπων από τα ΙΕΣΠ, η αναβάθμιση στην εξέταση και τον έλεγχο των στοιχείων και των 
εγγράφων που υποβάλλουν τα ΙΕΣΠ, όπως οι ποσοτικές αναφορές, οι Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις και οι Δηλώσεις Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής, η λήψη και ανάλυση στοιχείων 
μέσω σχετικών ερωτηματολογίων, σε σχέση με τα συστήματα διακυβέρνησης, η διεξαγωγή 
συχνότερων στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων, ειδικότερα στα μεγάλου μεγέθους ΙΕΣΠ κ.ά.   

− Συνταξιοδοτικά μητρώα (Pension Registers): Μέσα από τις αποφάσεις του Συμβουλίου των 
εποπτών (BoS decisions) της EIOPA, οι εθνικές εποπτικές αρχές έχουν υποχρέωση να 
υποβάλουν στην EIOPA:  

α.  το μητρώο των εγγεγραμμένων ταμείων που τηρείται στο εθνικό τους μητρώο,   

β. τις πρόνοιες προληπτικής φύσης (national prudential provisions) που 
καθορίζονται στην εθνική τους Νομοθεσία, και οι οποίες αφορούν τις 
επαγγελματικές συντάξεις, και  

γ. επικαιροποιημένα στοιχεία στη σχετική βάση δεδομένων της EIOPA, τα οποία 
αφορούν τα συνταξιοδοτικά σχέδια και προϊόντα στον ΕΟΧ.  

 Ο Έφορος συμπεριέλαβε στις προτεραιότητες του 2021 και αυτές τις υποχρεώσεις σε σχέση με 
την υποβολή μητρώων και στοιχείων, με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σχετικό 
παράρτημα της κάθε απόφασης.  

− IORP Stress Tests: Η διεξαγωγή της Ευρωπαϊκής άσκησης αντοχής για τα ταμεία (Pension 
Stress Tests), διενεργείται από την EIOPA κάθε δυο χρόνια, με στόχο να αξιολογηθεί η 
αντοχή και τα ενδεχόμενα τρωτά σημεία του Ευρωπαϊκού τομέα για τις επαγγελματικές 
συντάξεις, σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν πιθανά δυσμενή σενάρια. Ο Έφορος, 
όπως και οι αντίστοιχες εθνικές εποπτικές αρχές, συμμετέχει στις εν λόγω ασκήσεις μέσω 
αριθμού ταμείων τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές για συμμετοχή.   

3. Ενίσχυση της εποπτείας των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων  

Η ενίσχυση της εποπτείας των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων έχει περιληφθεί ως 
Μεταρρύθμιση στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (C3.5R8) κάτω από τη δέσμη 3.5 
«Διασφάλιση της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής σταθερότητας» του Άξονα 3 
«Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας» . 

Η μεταρρύθμιση συνίσταται i) στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των εποπτικών αρχών, 
ii) στην προετοιμασία και εφαρμογή των αναγκαίων εργαλείων για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τα ρυθμιστικά πλαίσια που διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) [όπως η αναθεωρημένη οδηγία για τα 
ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ II)] και iii) στην ανάληψη ειδικών 
εποπτικών δράσεων σύμφωνα με τα σχέδια που διαβιβάζονται στην EIOPA, για τη διασφάλιση 
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της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την προστασία των συμφερόντων των μελών 
συνταξιοδοτικών ταμείων και των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

Για την εν λόγω μεταρρύθμιση έχουν προσδιοριστεί  δύο ορόσημα:  

α) Ενίσχυση του προσωπικού του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών 
(RORBF) κατά δεκατρείς εργαζομένους και του προσωπικού της Υπηρεσίας Ελέγχου 
Ασφαλιστικών Εταιρειών (ICCS) κατά τρεις εργαζομένους μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2022.  

β) Πλήρης εφαρμογή των εργαλείων (όπως διαδικασίες, κατάλογοι ελέγχου, εφαρμογές 
καταλληλότητας και σκοπιμότητας) που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τη νέα 
Νομοθεσία περί της ίδρυσης, των δραστηριοτήτων και της εποπτείας των ταμείων 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (Νόμος του 2020 — L 10 (I)/2020) μέχρι το 
τέταρτο τρίμηνο του 2023. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Εγγραφή και Εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών 
Παροχών. 

Όλα τα ΙΕΣΠ, τα οποία εμπίπτουν στις πρόνοιες της Νομοθεσίας, έχουν υποχρέωση να υποβάλουν 
σχετική αίτηση για να εγγραφούν στο σχετικό μητρώο που τηρείται από τον Έφορο.  

Ο Έφορος έχει την ευθύνη της προληπτικής εποπτείας, με βασικούς στόχους την προστασία των 
δικαιωμάτων των μελών και των δικαιούχων των ΙΕΣΠ και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και 
σταθερότητας των ΙΕΣΠ μέσα από την εφαρμογή ορθής διακυβέρνησης και διαχείρισή τους, κατά 
τα προβλεπόμενα στη Νομοθεσία.   

Η επίτευξη των πιο πάνω στόχων είναι εφικτή μόνο με την άμεση ενίσχυση του Εφόρου με 
προσωπικό και άλλους αναγκαίους πόρους, ως αυτό προβλέπεται στο Νόμο. Μέσω της ενίσχυσης 
του Εφόρου, κάποιες σημαντικές εργασίες και δράσεις για την επίτευξη των στόχων είναι οι 
ακόλουθες: 

− Αναβάθμιση των προτύπων για καταστατικά Ταμείων Παροχών, ως επίσης και αιτήσεων 
Εγγραφής και της πληροφόρησης που απαιτούνται μαζί με αυτές.  

− Διεξαγωγή ελέγχων με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα βασικά έγγραφα 
που υποβάλλονται με βάση τον Νόμο από τα ΙΕΣΠ, δηλαδή τις ελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις και τη Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (ΔΑΕΠ), ως επίσης και τα 
επιπλέον στοιχεία που λαμβάνονται για ειδικό σκοπό με στοχευμένα αιτήματα του Εφόρου 

− Ετοιμασία βασικών δεικτών αγοράς και κατά ταμείο, με βάση την πληροφόρηση που 
περιλαμβάνεται στα εν λόγω έγγραφα, σε σχέση με τη διαφοροποίηση του αριθμού των 
μελών, των συνεισφορών και των περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος,  

− Διεξαγωγή ελέγχων αναφορικά με την έγκαιρη καταβολή και το ύψος των εισφορών στα 
ταμεία από τις χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις και την τήρηση της «περί του επενδυτικού 
πλαισίου συνετής διαχείρισης ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών 
Οδηγίας του 2010»,  
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− Με βάση την πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στις αναλογιστικές μελέτες που αφορούν 
Ταμεία που παρέχουν εγγυημένα ωφελήματα, έλεγχοι κατά πόσο τα ταμεία διατηρούν τα 
κατάλληλα και επαρκή περιουσιακά στοιχεία για την κάλυψη των τεχνικών αποθεματικών 
που απαιτούνται για το σύνολο των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων τους, 

− Έλεγχος της δομής και της οργάνωσης του συστήματος διακυβέρνησης και των προσόντων 
και της πείρας των μελών των Διαχειριστικών Επιτροπών ως επίσης και των ατόμων που 
ασκούν την πραγματική διοίκησή τους και στελεχώνουν τις νέες βασικές λειτουργίες 
(λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και αναλογιστική 
λειτουργία), κατά τα προβλεπόμενα στη Νομοθεσία, 

− Έλεγχος της εσωτερικής οργάνωσης για την διακυβέρνηση και των εσωτερικών πολιτικών 
και διαδικασιών που απαιτούνται από τον Νόμο, όπως είναι η πολιτική αμοιβών, η πολιτική 
διαχείρισης κινδύνων, οι πολιτικές για τις βασικές λειτουργίες κ.λπ.,  

− Εξέταση των αιτήσεων εγγραφής ΙΕΣΠ, των τροποποιήσεων των κανόνων λειτουργίας ΙΕΣΠ, 
των αιτήσεων σχετικά με μεταφορές από ένα ΙΕΣΠ σε άλλο, κ.λπ., 

− Εξέταση των αιτήσεων για διασυνοριακές δραστηριότητες, 

− Άσκηση ποινικών διώξεων στις περιπτώσεις παράβασης των προνοιών της Νομοθεσίας, 

− Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, 

− Επικοινωνία και παροχή ενημέρωσης/πληροφοριών προς τα μέλη των διαχειριστικών 
επιτροπών και τα μέλη των ΙΕΣΠ κ.λπ., 

− Επικοινωνία, συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με την EIOPA, ως επίσης και 
συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα Κράτη Μέλη και άλλες εποπτικές αρχές 
του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα. 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 

Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα (Δ) 

Δείκτης 
Επίδοσης (Σ) 
/Απόδοσης (Δ) 

Αποτελέσματα 
Δείκτη – 2021 

Περιγραφή 

Σ1 Διαμόρφωση και 
Εφαρμογή Πολιτικών 
στους Τομείς 
Αρμοδιότητας του 
Υπουργείου 

Δεν 
Εφαρμόζεται  

  

Δ1 Διαμόρφωση και 
Εφαρμογή Πολιτικών 
στους Τομείς 
Αρμοδιότητας του 
Υπουργείου 

Δεν 
Εφαρμόζεται 

  

Σ2: Αντιμετώπιση της 
Αδήλωτης Εργασίας 

ΔΕ1: Ποσοστό 
Αδήλωτης 
Εργασίας 

10% Ο αριθμός εργοδοτουμένων που εντοπίζονται 
αδήλωτοι ως προς τον συνολικό αριθμό 
εργοδοτουμένων που έχουν ελεγχθεί. 

Στόχος είναι η μείωση του στο 5%. 

Δ1: Επιθεωρήσεις για 
Αδήλωτη Εργασία 
και Όρους 
Εργοδότησης 

ΔΑ1: Αριθμός 
Επιθεωρήσεων 

4.343 

 

Αριθμός επιθεωρήσεων ανά έτος.  

Στόχος είναι η σταδιακή αύξηση στις 10.000 
επιθεωρήσεις ετησίως 

 ΔΑ2:  Εισφορές 
στο Ταμείο 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 
και άλλα ταμεία 
που δεν 
εισπράττονται 
κατά έτος 

307.638. Ο αριθμός των ατόμων που εντοπίστηκαν να 
εργάζονται χωρίς να είναι δηλωμένοι (887)* €1051 
(1,5 των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών) * 4 μήνες 
(μέσος όρος που κάποιος είναι αδήλωτος) * 22% 
εισφορές). 

Σ3: Στήριξη 
Ορισμένων  Ομάδων 
ή/και Ατόμων του 
Πληθυσμού, ή/και 
Οργανώσεων με 
Κοινωνική 
Προσφορά  

Δεν 
Εφαρμόζεται 

  

Δ1: Κοινωνικές 
Παροχές 

Δεν 
Εφαρμόζεται  
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Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα (Δ) 

Δείκτης 
Επίδοσης (Σ) 
/Απόδοσης (Δ) 

Αποτελέσματα 
Δείκτη – 2021 

Περιγραφή 

Σ4: Αποτελεσματική 
και Αποδοτική 
Υλοποίηση των 
εκάστοτε ισχυόντων 
Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων για 
τα οποία η ΜΕΚΤ 
ορίζεται ως 
Ενδιάμεσος Φορέας 

ΔΕ1: Ικανότητα 
απορρόφησης 
Κοινοτικών 
Πόρων 

€79.053.054 
(€75.820.431 από 

EKT και 
€3.232.623 από 

TEBA) 

Το συνολικό ποσό των δαπανών που έχει 
απορροφηθεί από Έργα που έχουν ενταχθεί στα  
Επιχειρησιακά Προγράμματα μέχρι το τέλος του υπό 
αναφορά έτους. Η τιμή του Δείκτη αντλείται από το 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) που 
έχει δημιουργηθεί για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης των Διαρθρωτικών Ταμείων στην Κύπρο.  

Ο Δείκτης συγκρίνεται με την ελάχιστη απορρόφηση, 
η οποία υπολογίζεται με συγκεκριμένο τρόπο από τη 
Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) χρησιμοποιώντας την 
κατανομή των πόρων ανά έτος όπως αυτή φαίνεται 
στο εκάστοτε ΕΠ και το ύψος της αρχικής και των 
ετήσιων προχρηματοδοτήσεων. 

ΔΙ: Λειτουργία της 
ΜΕΚΤ ως Ενδιάμεσου 
Φορέα στα πλαίσια 
των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων  

ΔΑ1: Αρ. 
επιτόπιων 
τεχνικών 
επαληθεύσεων 

17 Ο αριθμός των επιτόπιων επαληθεύσεων 
συγχρηματοδοτούμενων Έργων Δημοσίων 
Συμβάσεων οι οποίες διεξάγονται ανά έτος από τη 
ΜΕΚΤ κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Έργων. Ο 
Ενδιάμεσος Φορέας υποχρεούται να εκτελέσει 
ανάλογα με την κατηγορία του Έργου αριθμό 
επαληθεύσεων. Ο αριθμός τέτοιων επαληθεύσεων 
που απαιτείται να γίνουν υπολογίζεται στη βάση της 
εγκυκλίου «Διαδικασίες Επαληθεύσεων για τα Έργα 
που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 
«Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», 
«Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική 
Συνοχή» και «Θάλασσα»». Η τιμή του δείκτη αντλείται 
από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) 
που έχει δημιουργηθεί για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης των Διαρθρωτικών Ταμείων στην Κύπρο. 

Σ5: Ενδυνάμωση της 
εποπτείας των 
Ιδρυμάτων 
Επαγγελματικών 
Συνταξιοδοτικών 
Παροχών (ΙΕΣΠ) μέσα 
από τον 
εκσυγχρονισμό και 
την αναβάθμιση της 
λειτουργίας του 
Εφόρου 

Δ/Ε   

Δ1:  Υλοποίηση 
Νομοθετικών και 
Κανονιστικών 
υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το 
Ευρωπαϊκό 
κεκτημένο και την 
Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και 

Δ/Ε  Δ/Ε 
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Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα (Δ) 

Δείκτης 
Επίδοσης (Σ) 
/Απόδοσης (Δ) 

Αποτελέσματα 
Δείκτη – 2021 

Περιγραφή 

Επαγγελματικών 
Συντάξεων (EIOPA) 

Δ2: Εγγραφή και 
εποπτεία των 
Ιδρυμάτων 
Επαγγελματικών 
Συνταξιοδοτικών 
Παροχών (ΙΕΣΠ) 

 

ΔΑ1: ποσοστό 
κάλυψης σε 
σχέση με τα 
περιουσιακά 
στοιχεία των 
ταμείων. 

84,6% (2020) Ποσοστό περιουσιακών στοιχείων των λογαριασμών 
που ελέγχθηκαν προς το σύνολο των περιουσιακών 
στοιχείων των λογαριασμών που παραλήφθηκαν   
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ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΕ) 

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Το Τμήμα Εργασίας είναι αρμόδιο για την προώθηση και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στο 
τομέα της απασχόλησης, η οποία στοχεύει  στην προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης και 
προστασίας και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής που αποτελούν τη βασική αποστολή του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σταθερός στόχος της πολιτικής απασχόλησης είναι 
η προώθηση και η δημιουργία συνθηκών πλήρους, παραγωγικής και ποιοτικής απασχόλησης και η 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανισοσκελειών της προσφοράς και ζήτησης εργατικού δυναμικού 
έτσι ώστε να συμβάλει στην δημιουργία μιας ευέλικτης και εύρυθμης αγοράς εργασίας ικανής να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες της οικονομίας.  

Η επίτευξη  του στόχου πολιτικής για προώθηση και δημιουργία συνθηκών πλήρους, παραγωγικής και 
ποιοτικής απασχόλησης  παραμένει πολύ δύσκολο έργο για το Τμήμα Εργασίας λόγω των σημαντικών 
προκλήσεων που συνεχίζουν να υφίστανται στην οικονομία και στην αγορά εργασία της Κύπρου από 
τις επιπτώσεις της πανδημίας. Κατά το 2021 η οικονομία παρουσίασε ανάκαμψη με θετικό ρυθμό 
ανάπτυξης 5,7% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο,  προκαλώντας αύξηση της απασχόλησης και 
μείωση του ποσοστού ανεργίας.  

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά εργασίας είχαν περιοριστεί σε κάποιο βαθμό λόγω της 
αποτελεσματικότητας των οικονομικών μέτρων του κράτους για στήριξη των εργαζομένων και για 
ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Το επίπεδο συνολικής ανεργίας κατά το 2021 είχε 
μειωθεί στο 7,5% από 7,6% το 2020  το δε επίπεδο νεανικής ανεργίας ατόμων ηλικίας 15-24 χρόνων 
είχε μειωθεί στο 17,1% από 18,2% ενώ η μακροχρόνια ανεργία αυξήθηκε στο 2,5% του εργατικού 
δυναμικού από 2,1% το 2020. Το επίπεδο απασχόλησης αυξήθηκε κατά 3,4% βελτιώνοντας το ποσοστό 
απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 χρόνων από 74,9% το 2020 σε 75,9% το 2021. Η διαχρονική 
εξέλιξη των βασικών δεικτών της αγοράς εργασίας παρουσιάζονται  στους πιο κάτω Πίνακες και 
Διάγραμμα. 
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Ποσοστιαίες Μεταβολές ΑΕΠ, Απασχόλησης και Ανεργίας κατά τα χρόνια 2015-2021 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ΡΥΘΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
(ΑΕΠ) % 

3,2% 6,4% 5,2% 5,2% 3,1% -5,1% 5,7% 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  % 

-1,3% 1,4% 4,6% 5,6% 3,9% 0,2% 3,4% 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
(%) 

-9,8% -13,9% -12,7% -22,4% -13,4% 8,2% 1,4% 
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   KATA TA XΡONIA                                                                                                       
2016, 2017, 2018, 2019, 2020,  2021                                                                                                                                                                                        

(Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού*) 

Δείκτης 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Απασχόληση 15+ 363.060 379.622 400.878 416.478 417.354 431.716 

   Άνδρες 188.424 196.811 210.162 221.253 222.096 229.363 
   Γυναίκες 174.636 181.910 190.716 195.225 195.258 202.354 
Απασχόληση (20-64) 351.876 367.953 386.935 400.438 402.085 413.740 
   Άνδρες 181.152 189.567 200.315 209.528 211.350 216.146 
   Γυναίκες 170.724 178.386 186.620 190.910 190.735 197.595 
Ποσοστό Απασχόλησης (20-64) 

68,7% 70,8% 73,9% 75,7% 74,9% 75,90% 

   Άνδρες 73,80% 75,70% 79,3% 81,7% 81,1% 82,20% 
   Γυναίκες 64,10% 66,20% 68,9% 70,1% 69,1% 70,00% 
Ανεργία  15+  54.010 47.166 36.617 31.703 34.291 34.787 
   Άνδρες 27.179 24.079 18.347 14.770 18.196 17.385 
   Γυναίκες 26.831 23.087 18.270 16.932 16.096 17.402 
Ποσοστό Ανεργίας 15+ 

12,9% 11,1% 8,4% 7,1% 7,6% 7,5% 

   Άνδρες 12,6% 10,9% 8,0% 6,3% 7,6% 7,00% 
   Γυναίκες 13,3% 11,3% 8,7% 8,0% 7,6% 7,90% 
Μακροχρόνια Ανεργία 12+ 

23.998 19.143 11.613 9.224 9.616 11.885 

   Άνδρες 13.714 10.959 5.792 4.323 5.428 6.085 
   Γυναίκες 10.285 8.185 5.823 4.901 4.191 5.800 
Μακροχρόνια Ανεργία ως % στο εργατικό 
δυναμικό 5,8% 4,5% 2,7% 2,1% 2,1% 2,5% 

   Άνδρες 6,4% 4,9% 2,5% 1,8% 2,3% 2,5% 
   Γυναίκες 5,1% 4,0% 2,8% 2,3% 2,0% 2,6% 
Ανεργία Νέων (15-24) 

10.302 8.743 7.631 6.012 6.405 6.693 

   Άνδρες 4.168 4.192 4.272 3.200 4.212 3.572 
   Γυναίκες 6.134 4.552 3.359 2.812 2.192 3.121 
Ποσοστό Ανεργίας Νέων (15-24) 

29,1% 24,7% 20,2% 16,6% 18,2% 17,1% 

   Άνδρες 25,8% 27,0% 25,0% 19,3% 24,4% 17,8% 
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   Γυναίκες 31,8% 22,9% 16,2% 14,3% 12,3% 16,3% 

Δείκτης ΝΕΕΤ (15-29) 
          

15,4% 

Αριθμός           25.578 
   Άνδρες %           14,5% 
Αριθμός           11.658 
   Γυναίκες %           16,3% 
Αριθμός           13.921 
*Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού διεξάγεται από την Στατιστική Υπηρεσία κάθε τρίμηνο.   

Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή της πολιτικής απασχόλησης 

Η εφαρμογή της πολιτικής απασχόλησης προωθείται μέσω δύο βασικών Δραστηριοτήτων,   την 
παροχή υπηρεσιών για ενίσχυση και διευκόλυνση της πρόσβασης και ένταξης του εργατικού 
δυναμικού στην απασχόληση και στήριξη των εργοδοτών στην εξεύρεση προσωπικού και την 
εφαρμογή του Νομοθετικού Πλαισίου για την Ισότητα στην Απασχόληση και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων καθώς και την προστασία της Μητρότητας, οι οποίες διαχωρίζονται σε άλλες 
υποδραστηριότητες.  Για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής απασχόλησης και την άσκηση 
των πιο  πάνω Δραστηριοτήτων, το Τμήμα Εργασίας στηρίζεται στην πιο κάτω  δέσμη Νομοθεσιών και 
Κανονισμών για την εφαρμογή και παρακολούθηση των οποίων είναι αρμόδιο.   

1. Των περί  Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμων  του 2004 έως  2009, που 
αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης και της 
εργασίας προκειμένου να υλοποιηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης.  

2. Των περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση Νόμων του 2002 έως 2021. Στα πλαίσια του εν λόγω Νόμου έχουν διοριστεί 
Επιθεωρητές Ισότητας και Αρχιεπιθεωρητής από τον Υπουργό του ΥΕΚΑ ως εξωδικαστικός 
μηχανισμός με σκοπό να διερευνούν παράπονα για διάκριση λόγω φύλου περιλαμβανομένης της 
σεξουαλικής παρενόχλησης και οποιαδήποτε λιγότερο ευνοική μεταχείριση που σχετίζεται με 
εγκυμοσύνη, μητρότητα κτλ. 

3. Των περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμων του 1997 έως 2021 ,  

4. του περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμου του 2017.  Σημειώνεται ότι με την εναρμόνιση της 
«Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20η Ιουνίου 2019 
σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους 
φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου»  καταργείται ο εν λόγω 
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Νόμος λόγω ότι η άδεια πατρότητας περιλαμβάνεται στο υπό συζήτηση και ψήφιση νέο 
εναρμονιστικό νομοσχέδιο. 

5. Των περί Απόσπασης Εργαζομένων Νόμων του 2017 και  2020 και των εκδιδόμενων δυνάμει 
αυτού Κανονισμών του 2017,  

6. Του περί της Διευκόλυνσης της Άσκησης των Δικαιωμάτων των Εργαζομένων στο Πλαίσιο της 
Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Εργαζομένων του 2017,  

7. Των περί Προστασίας των Νέων στην  Απασχόληση Νόμων του 2001 και 2012 και των εκδιδόμενων 
δυνάμει αυτών Κανονισμών 2012 και 2019.  

8. Των περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεως Εργασίας Νόμων του 2012 έως 2013 και των 
εκδιδόμενων αυτών Κανονισμών του 2012 έως 2013. Αποκλειστική αρμόδια αρχή για την 
εφαρμογή της Νομοθεσίας και την αδειοδότηση  και ρύθμιση της λειτουργίας των Ιδιωτικών 
Γραφείων Εξευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) είναι ο Διευθυντής Τμήματος Εργασίας. 

9. Του περί της Εργασίας Μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Νόμου του 2012 και 
των Κανονισμών του 2012. Αποκλειστική αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της Νομοθεσίας και την 
αδειοδότηση  και ρύθμιση της λειτουργίας των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) 
είναι ο Διευθυντής Τμήματος Εργασίας. 

10. Των περί της Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Νόμων του 2008 μέχρι 2017. 

11. Του περί του Ελέγχου Αναλογικότητας πριν από τη Θέσπιση Νέας Νομοθετικής Κατοχύρωσης του 
Επαγγέλματος Νόμου του 2021.  

Η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των περισσότερων  από τις πιο πάνω Νομοθεσίες γίνεται 
μέσω της διενέργειας  σχετικών επιθεωρήσεων και ερευνών 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Παροχή υπηρεσιών για ενίσχυση και διευκόλυνση της πρόσβασης και ένταξης 
του εργατικού δυναμικού στην απασχόληση και στήριξη των εργοδοτών στην εξεύρεση 
προσωπικού 

Το Τμήμα Εργασίας, στα πλαίσια προώθησης της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς εργασίας, 
επιδιώκει την ενεργό ένταξη του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας μέσω της εφαρμογής, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης ενός στοχευμένου πλαισίου ενεργητικών μέτρων απασχόλησης 
που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την παροχή  συμβουλευτικών υπηρεσιών στήριξης και 
επαγγελματικής καθοδήγησης στα άτομα που αναζητούν εργασία και σε εργοδότες που αναζητούν 
προσωπικό και την υλοποίηση στοχευμένων Σχεδίων Επιδοτούμενης Απασχόλησης.  
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Η ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση ενός στοχευμένου πλαισίου Ενεργητικών Πολιτικών 
Απασχόλησης αποτελεί βασική προτεραιότητα της πολιτικής απασχόλησης  και περιλαμβάνεται στις 
Ειδικές κατά χώρα Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Κύπρο. Η Στρατηγική αυτή  στοχεύει 
στην προώθηση της ενεργής και βιώσιμης ένταξης των πολιτών εργάσιμης ηλικίας και ειδικά των 
ευάλωτων ατόμων και των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της 
κατάρτισης, της στήριξης της απασχόλησης και της συγκράτησης, καταπολέμησης και πρόληψης της 
ανεργίας γενικότερα.  

Για την αποτελεσματική  εφαρμογή και παρακολούθηση της πολιτικής απασχόλησης το Τμήμα 
Εργασίας έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και ειδικά με 
το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, το 
Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφάλισης, την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ειδικότερα, 
οι συνεργασίες αυτές στοχεύουν στην μείωση του κινδύνου για κοινωνικό αποκλεισμό, στην πρόληψη 
και καταστολή της ανεργίας μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων και ευκαιριών που προσφέρονται 
στον τομέα της κατάρτισης και επανακατάρτισης και στην άμεση πρόσβαση και αξιοποίηση χρήσιμης 
πληροφόρησης. 

1. Λειτουργία του Δικτύου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης 

Το βασικότερο μέτρο ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης που εφαρμόζει το Τμήμα Εργασίας 
αποτελεί η λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ένας από τους βασικότερους θεσμούς 
της αγοράς εργασίας. Το δίκτυο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης αποτελείται από τέσσερα 
Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας και οκτώ Τοπικά Γραφεία Εργασίας. Το Δίκτυο αυτό  παρέχει υπηρεσίες 
στήριξης και καθοδήγησης των ανέργων και των ατόμων που αναζητούν καλύτερη απασχόληση 
καθώς και των εργοδοτών που αναζητούν προσωπικό  με στόχο την   ικανοποίηση των αναγκών της 
Κυπριακής και Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Στηρίζεται από ένα μηχανογραφημένο σύστημα 
καταγραφής υποψηφίων για εργοδότηση (ανέργων) και κενών θέσεων το οποίο αναβαθμίζεται σε 
συνεχή βάση και περιλαμβάνει ειδική πλατφόρμα για εφαρμογή διαδικτυακών διαδικασιών 
εγγραφών και ανανεώσεων αιτήσεων για εξεύρεση εργασίας. Η συνεχής βελτίωση της 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ώστε να παρέχει 
ποιοτική στήριξη και καθοδήγηση στα άτομα που αναζητούν εργασία και στους εργοδότες που 
αναζητούν προσωπικό αποτελεί σταθερή επιδίωξη του Τμήματος Εργασίας.  

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) του Τμήματος Εργασίας, όπως όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες 
Απασχόλησης, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για αντιμετώπιση της πρόκλησης της ανεργίας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού εφαρμόζοντας μέτρα πολιτικής για στήριξη και διευκόλυνση των ατόμων 
που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην ένταξή τους στην απασχόληση και προωθώντας μια 
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αξιοπρεπή και βιώσιμη απασχόληση για όλους τους πολίτες μέσω της ανάπτυξης και διατήρησης 
σχέσεων εμπιστοσύνης με τους εργοδότες.  

Μέσω της παροχής υπηρεσιών για ενίσχυση και διευκόλυνση της πρόσβασης και ένταξης του 
εργατικού δυναμικού, ειδικά των ευάλωτων ατόμων όπως οι νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, στην απασχόληση και για στήριξη των εργοδοτών στην εξεύρεση προσωπικού η 
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης συμβάλλει και προωθεί την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς 
εργασίας.   

Η συγκέντρωση, ανάλυση και επεξεργασία των σημαντικών δεδομένων που καταγράφονται στο 
μηχανογραφημένο σύστημα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης μέσω των υπηρεσιών που 
προσφέρονται σε ανέργους και εργοδότες όπως και η ανάλυση και επεξεργασία των στατιστικών 
στοιχείων της αγοράς εργασίας που εκδίδει η Στατιστική Υπηρεσία βοηθούν στη συστηματική 
παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και στη συγκέντρωση χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τα 
γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά της και τις προοπτικές εξέλιξης και αποτελούν την τεκμηρίωση των 
μέτρων πολιτικής που προωθούνται για τη διαχείριση της εκάστοτε κατάστασης. 

Οι Υπηρεσίες που παρέχονται από το δίκτυο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης εξειδικεύονται 
στις πιο κάτω: 

− Λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για την εγγραφή και ανανέωση αιτήσεων για εξεύρεση 
εργασίας, εγγραφής κενών θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης και καθοδήγησης σε 
ενδιαφερόμενα άτομα για τη διεκπεραίωση των διαδικτυακών διαδικασιών 

− Λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για αυτοεξυπηρέτηση εργοδοτών 

− Παροχή χρήσιμης πληροφόρησης για τις τρέχουσες ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης. 

− Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στήριξης, καθοδήγησης και πληροφόρησης σε ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού μέσω εφαρμογής εξατομικευμένων προσεγγίσεων με στόχο την 
εξεύρεση εργασίας. 

− Παραπομπή ανέργων σε συνεντεύξεις με εργοδότες στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων μέσω 
της διαδικασίας συνταιριάσματος, παρακολούθηση των αποτελεσμάτων τους και προώθηση 
διορθωτικών μέτρων. 

− Παροχή εξατομικευμένης προσέγγισης σε εργοδότες για προσέλκυση νέων και ποιοτικών κενών 
θέσεων εργασίας και για περαιτέρω ενίσχυση και ενδυνάμωση της υφιστάμενης συνεργασίας. 

− Στήριξη εργοδοτών στα πλαίσια  της διαδικασίας για Απασχόληση Υπηκόων από Τρίτες Χώρες.  
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− Λειτουργία των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Εργασίας (EURES) με στόχο τη σύζευξη της προσφοράς 
και ζήτησης εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την παροχή πληροφόρησης για τις ευκαιρίες 
απασχόλησης στην ΕΕ και ΕΟΧ και την παρακολούθηση της εύρυθμης διακίνησης των 
ευρωπαίων πολιτών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 

− Στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση ανέργων και εργοδοτών στα πλαίσια συμμετοχής  σε 
ειδικά Σχέδια Επιδοτούμενης Απασχόλησης. 

2. Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ)  

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα σε ένα πιο 
ενεργό ρόλο όσον αφορά τις πολιτικές ενεργοποίησης των πολιτών με στόχο τη μείωση της εξάρτησής 
τους από τα επιδόματα, του κινδύνου για κοινωνικό αποκλεισμό και την επίτευξη βιώσιμων 
αποτελεσμάτων με μεγαλύτερη εστίαση στη ζήτηση εργασίας, προωθεί τη συνεχή ενδυνάμωση, 
εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υπηρεσιών και δομών της μέσω δράσεων που 
συχγρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+ και το ΣΑΑ. Οι δράσεις που θα προωθηθούν για την εξυπηρέτηση 
αυτού του σκοπού   εξειδικεύονται στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εργαλείων για αναβάθμιση και 
αυτοματοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και διαδικασιών της ΔΥΑ, της παρακολούθησης και  
αξιολόγησης  των αποτελεσμάτων τους, την ενδυνάμωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών 
συμβουλευτικής και επαγγελματικής καθοδήγησης  που προσφέρονται στα άτομα που αναζητούν 
εργασίας και στους εργοδότες που αναζητούν προσωπικό μέσω της ποιοτικής και ποσοτικής ενίσχυσης 
της στελέχωσης και της ανάπτυξης νέων και σύγχρονων εργαλείων εξυπηρέτησης και συμβουλευτικής, 
μέσω της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού της ΔΥΑ κ.α.  

Ειδικότερα, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ξεκίνησε η υλοποίηση του Έργου 
«Περαιτέρω ενίσχυση και εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ)» 
(προϋπολογισμού ύψους €5,7 εκ.) οι βασικότερες δράσεις του οποίου περιλαμβάνονται και στον 
προγραμματισμό του Έργου που θα προωθηθεί για υλοποίηση κάτω από τη νέα Προγραμματική 
Περίοδο 2021-2027 και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΚΤ + και εθνικούς πόρους (προϋπολογισμού 
ύψους €22,0 εκ.). Επιπρόσθετες δράσεις ενίσχυσης της ΔΥΑ περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), προϋπολογισμού ύψους €8,64 εκ.) . Οι βασικές δράσεις των πιο πάνω 
Προγραμμάτων είναι οι πιο κάτω: 

− Ενδυνάμωση της τεχνικής και διοικητικής ικανότητας της ΔΥΑ με στόχο την αποτελεσματική 
εφαρμογή και συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών απασχόλησης και 
δεικτών της αγοράς εργασίας, στα πλαίσια της οποία θα προωθηθούν, 
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− Η αναβάθμιση/ανάπτυξη του μηχανογραφικού συστήματος της Δημόσιας Υπηρεσίας 
Απασχόλησης η οποία θα στηρίξει τη λειτουργία της ΔΥΑ σε σύγχρονες και ποιοτικά 
αναβαθμισμένες διαδικασίες και εργαλεία (συγχρηματοδότησης από ΕΚΤ+) 

− Δράσεις για την ενίσχυση/ενδυνάμωση του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης μέσω της 
εκπόνησης μελετών/ερευνών  με στόχο τη δημιουργία μοντέλου βραχυπρόθεσμων 
προβλέψεων αγοράς εργασίας και την εκπόνηση ερευνών/ερωτηματολογίων για καταγραφή 
και αξιολόγηση των απόψεων των πελατών και συνεργατών της ΔΥΑ, όπως ανέργων, 
εργοδοτών, κοινωνικών εταίρων και τοπικών φορέων σχετικά με την ποιότητα των 
προσφερόμενων υπηρεσιών από τη ΔΥΑ (συγχρηματοδότησης από ΕΚΤ+) 

− Η ανάπτυξη ενός ψηφιακού συστήματος για Διαχείριση της απόδοσης των υπηρεσιών που 
προσφέρει η ΔΥΑ (PMS) με στόχο τη διασφάλιση υψηλών επιπέδων ποιότητας. Η ανάπτυξη του 
PMS θα βασιστεί στη χρήση νέων τεχνολογικών εξελίξεων στην μηχανογράφηση και σε μια νέα 
φιλοσοφία και διαδικασίες διαχείρισης με σαφείς στόχους και καθήκοντα που θα βοηθήσουν, 
θα παρακινήσουν και θα καθοδηγήσουν το προσωπικό της ΔΥΑ (χρηματοδότηση από ΣΑΑ) 

− Η ανάπτυξη ενός ψηφιακού συστήματος που θα προωθεί δράσεις ενεργοποίησης  με σκοπό 
την πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας των νέων ηλικίας 15-29 που βρίσκονται εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη ΔΥΑ 
(χρηματοδότηση από ΣΑΑ).  

− Η ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων και εργαλείων για την εξυπηρέτηση των εργοδοτών 
(συγχρηματοδότησης από ΕΚΤ+). 

− Η πρόσληψη 10 Εργατικών Λειτουργών ορισμένου χρόνου για σκοπούς ενίσχυσης της 
στελέχωσης και ικανότητας της ΔΥΑ να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στο έργο της. Οι 
Λειτουργοί αυτοί θα παρέχουν υπηρεσίες απασχόλησης σε άτομα που αντιμετωπίζουν τις 
μικρότερες δυσκολίες για ένταξη στην αγορά εργασίας, σε ομάδες αλλοδαπών που αναζητούν 
εργασία και έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και σε  εργοδότες που 
αναζητούν προσωπικό. Οι Λειτουργοί αυτοί θα στελεχώνουν τα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία 
Εργασίας (συγχρηματοδότησης από ΕΚΤ+). 

− Η συνεχής κατάρτιση του προσωπικού της ΔΥΑ όπως και των νεοπροσληφθέντων Λειτουργών.  

− Η συνέχιση της αγοράς υπηρεσιών φρούρησης των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας καθώς και 
των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Εργασίας για διασφάλιση καλύτερης και ποιοτικότερης 
προστασίας των Λειτουργών και των γραφείων. 
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− Η δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου για σκοπούς εξυπηρέτησης των πελατών του δικτύου της 
ΔΥΑ παγκύπρια (συγχρηματοδότησης από ΕΚΤ+). 

− Η δημιουργία τεσσάρων (4) Κινητών Μονάδων ΔΥΑ στελεχωμένων με Μονάδα Συμβούλων 
Απασχόλησης και κατάλληλα εξοπλισμένων που θα παρέχει υπηρεσίες απασχόλησης σε 
απομακρυσμένες περιοχές με στόχο την προσέλκυση και εξυπηρέτηση νέων ηλικίας 15-29 
που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (χρηματοδότηση από ΣΑΑ). 

− Η προώθηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και καθοδήγησης των νέων  ηλικίας 15 - 29 που 
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις επαρχίες  
(χρηματοδότηση από ΣΑΑ). 

Μέχρι σήμερα έχει προωθηθεί η ενίσχυση της στελέχωσης της ΔΥΑ με 30 Συμβούλους 
Απασχόλησης ορισμένης διάρκειας, η οποία αναβάθμισε ποιοτικά και επέκτεινε σημαντικά τη 
δυνατότητα για παροχή εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών καθοδήγησης σε όλες τις 
ομάδες των ευάλωτων ατόμων που αναζητούν εργασία,   η αγορά υπηρεσιών φρούρησης των 
Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας καθώς και των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Εργασίας, η 
κατάρτιση του προσωπικού της ΔΥΑ και αναβαθμίσεις του μηχανογραφημένου συστήματος της 
ΔΥΑ μικρής κλίμακας που στήριξαν την μετάβαση της στις διαδικτυακές διαδικασίες, ως αναγκαία 
μεταρρύθμιση για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού.  

Λόγω του ότι η ανάγκη για ενδυνάμωση της ικανότητας της ΔΥΑ για να εξυπηρετεί ποιοτικά και 
αποτελεσματικά τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού είναι συνεχής λόγω της οικονομικής κρίσης που 
προκαλεί η πανδημία, η απασχόληση των 30 Συμβούλων Απασχόλησης ορισμένης διάρκειας έχει 
επεκταθεί μέχρι το τέλος του 2029. 

3. Απασχόληση Υπηκόων από Τρίτες Χώρες 

Η Υπηρεσία Απασχόλησης Αλλοδαπών του Τμήματος Εργασίας είναι αρμόδια για την εξέταση 
αιτημάτων εργοδοτών και επιχειρήσεων και την έκδοση καταρχήν έγκρισης, για απασχόληση 
εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες για σκοπούς κάλυψης των αναγκών των επιχειρήσεών τους οι 
οποίες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από την ντόπια και την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας καθώς και 
την εφαρμογή της πολιτικής απασχόλησης αλλοδαπών στην Κύπρο γενικότερα. Πρόσθετα είναι 
αρμόδια για την θεώρηση εγγράφων ή/και την παραχώρηση έγκρισης για απασχόληση υπηκόων 
τρίτων χωρών οι οποίοι εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες όπως ενδοεταιρικά μετατιθέμενοι, 
εποχιακοί εργαζόμενοι, ασκούμενοι, και πάροχοι υπηρεσιών. Είναι επίσης αρμόδια για την θεώρηση 
συμβολαίων για την απασχόληση αιτητών ασύλου και φοιτητών υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι 
παρακολουθούν προγράμματα σπουδών στη Δημοκρατία. Κύριος στόχος της Υπηρεσίας 
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Απασχόλησης Αλλοδαπών είναι η διασφάλιση της εφαρμογής των κριτηρίων απασχόλησης των 
αλλοδαπών εργαζομένων, στο πλαίσιο της ρύθμισης της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, 
περιλαμβανομένης και της ίσης μεταχείρισης τους με βάση τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

4. Σχέδια Στήριξης της Απασχόλησης 

Τα ειδικά Σχέδια Στήριξης της Απασχόλησης αποτελούν ένα από τα βασικά μέτρα της κοινωνικής και 
ενεργητικής πολιτικής του ΥΕΚΑ. Σχεδιάζονται μετά από σχετική αξιολόγηση της κατάστασης της 
αγοράς εργασίας και στοχεύουν ταυτόχρονα στην καταπολέμηση της ανεργίας και τη στήριξη των 
εργοδοτών. Τα Σχέδια αυτά στοχεύουν στην ενεργοποίηση συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων 
ανέργων, μέσω της παροχής οικονομικών κινήτρων προς εργοδότες για δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης. Τα Σχέδια χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ).  

Την αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και παρακολούθηση των Σχεδίων Στήριξης της 
Απασχόλησης έχει ο Φορέας Διαχείρισης του Τμήματος Εργασίας. 

Μέχρι και το τέλος του 2024 ο Φορέας Διαχείρισης αναμένεται να ολοκληρώσει την υλοποίηση ή/και 
να εξαγγείλει την έναρξη υλοποίησης συνολικά 14 Σχεδίων Χορηγιών τα οποία θα 
συγχρηματοδοτηθούν από Εθνικούς Πόρους και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), στα πλαίσια 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ» της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, και 
από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο συνολικός Προϋπολογισμός για την υλοποίηση 
αυτών των Σχεδίων ανέρχεται στα €88,7 εκ..  

Τα σχετικά σχέδια χορηγιών φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 

Σχέδια Χορηγιών που αναμένεται να προκηρυχθούν μέχρι και το 2027 

Α/Α Τίτλος Σχεδίου Προυπολογισμός 
(€) 

Αναμενόμενη 
Ημερομηνία 
Προκήρυξης  

Χρηματοδοτικό Μέσο  

1 
Σχέδιο Παροχής κινήτρων για την 
εργοδότηση ανέργων 1η ,2η & 3η 
Πρόσκληση (17 εκ + 4 εκ + 4εκ)  

25.000.000 
10/2020, 
5/2021, 
9/2021 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο 

2 Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την 
πρόσληψη Μακροχρόνια Ανέργων 2.000.000 2022 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο 
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Α/Α Τίτλος Σχεδίου Προυπολογισμός 
(€) 

Αναμενόμενη 
Ημερομηνία 
Προκήρυξης  

Χρηματοδοτικό Μέσο  

3 

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την 
πρόσληψη νέων 15-29 ετών που 
βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, 
Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in 
Education, Employment or Training 
- NEETs) 1η ,2η & 3η Πρόσκληση      
(10 εκ + 2.5 εκ + 2.5εκ)  

15.000.000 
10/2020, 
5/2021, 
9/2021 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο & Πρωτοβουλία 
για Απασχόληση των 
Νέων 

4 

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την 
πρόσληψη με ευέλικτες 
ρυθμίσεις  νέων 15-29 ετών που 
βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, 
Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in 
Education, Employment or Training 
- NEETs) 

10.000.000 2024 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο & Πρωτοβουλία 
για Απασχόληση των 
Νέων 

5 Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την 
πρόσληψη ανέργων γυναικών 7.000.000 2024 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο 

6 
Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την 
πρόσληψη με ευέλικτες 
ρυθμίσεις  αδρανών γυναικών 

4.000.000 2024 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο 

7 
Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για 
Εργασιακή Αποκατάσταση 
Αποφυλακισθέντων 

4.000.000 23/10/2020 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο 

8 
Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για 
πρόσληψη ανέργων ηλικίας  άνω 
των 50 ετών 

4.000.000 2022 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο 

9 Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την 
πρόσληψη ατόμων με Αναπηρία 2.000.000 11/2021 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο 

10 
Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την 
πρόσληψη ατόμων με 
Χρόνιες  Παθήσεις 

2.000.000 11/2021 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο 
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Α/Α Τίτλος Σχεδίου Προυπολογισμός 
(€) 

Αναμενόμενη 
Ημερομηνία 
Προκήρυξης  

Χρηματοδοτικό Μέσο  

11 Σχέδιο παροχής κινήτρων για 
πρόσληψη δικαιούχων ΕΕΕ 1.000.000 2022 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο 

12 
Σχέδιο παροχής κινήτρων για 
πρόσληψη αιτητών πολιτικού 
ασύλου 

1.000.000 2022 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο 

13 
Σχέδιο παροχής κινήτρων για 
πρόσληψη ανέργων μέσω 
τηλεργασίας 

3.870.000 2023 
Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας 

14 

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την 
πρόσληψη νέων 15-29 ετών που 
βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, 
Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in 
Education, Employment or Training 
- NEETs) με 2 μήνες κατάρτιση. 

7.824.000 2022 
Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας 

  ΣΥΝΟΛΟ  88.694.000     

5. Διευκόλυνση και διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης Ευρωπαίων Πολιτών και της 
πρόσβασης σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.   

Μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνεργασίας των Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES) το οποίο 
στηρίζεται από ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα, προωθείται η διευκόλυνση και στήριξη της ελεύθερης 
διακίνησης Ευρωπαίων πολιτών για σκοπούς απασχόλησης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή αγορά 
εργασίας. Οι υπηρεσίες στήριξης της ελεύθερης διακίνησης Ευρωπαίων πολιτών παρέχονται από 
μέσω του Δικτύου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης από επτά (7) Συμβούλους  (EURES Advisors)  
οι οποίοι έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα. Η δραστηριότητα αυτή στηρίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 
2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Απριλίου 2016 για το 
ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES), την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες 
κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας στην ΕΕ.  

Η διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης και της πρόσβασης σε νομοθετικά κατοχυρωμένα 
επαγγέλματα επιτυγχάνεται μέσω της λειτουργίας του Εθνικού Σημείου Επαφής/Εθνικού Κέντρου 
Υποστήριξης που έχει οριστεί το Τμήμα Εργασίας, καθώς επίσης και του γραφείου του Εθνικού 
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Συντονιστή για σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας για την Αναγνώριση Επαγγελματικών 
Προσόντων. Στα πλαίσια του ρόλου αυτού, το Τμήμα Εργασίας συντονίζει και εκτελεί τη λειτουργία 
του Δικτύου για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων στην Κύπρο και παρέχει πληροφορίες 
σε υπηκόους κρατών μελών που επιθυμούν να ασκήσουν ένα κατοχυρωμένο επάγγελμα στην 
Κυπριακή Δημοκρατία και σε πολίτες της Δημοκρατίας που επιθυμούν να ασκήσουν ένα 
κατοχυρωμένο επάγγελμα σε άλλο κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Στόχος είναι η 
διασφάλιση, για τους υπηκόους όλων των κρατών μελών, της αμοιβαίας αναγνώρισης των 
επαγγελματικών τους προσόντων και της ίσης μεταχείρισης στην πρόσβαση σε 
ρυθμιζόμενα/κατοχυρωμένα επαγγέλματα τόσο στη Δημοκρατία όσο και σε όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ. 

6. Αδειοδότηση και Ρύθμιση της Λειτουργίας των Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) 

Το Τμήμα Εργασίας ως αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης 
Εργασίας Νόμου, είναι υπεύθυνο για την έκδοση και ανανέωση αδειών λειτουργίας σε Ιδιωτικά 
Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας. Στα πλαίσια των προσπαθειών για αναβάθμιση των υπηρεσιών που 
προσφέρονται από τα Ιδιωτικά Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας καθώς και για εξασφάλιση της 
προστασίας των υποψηφίων εργαζομένων και εργοδοτών που συναλλάσσονται με τα γραφεία αυτά, 
το Τμήμα Εργασίας φροντίζει για τη διανομή του Ενημερωτικού Οδηγού με τις κυριότερες πρόνοιες 
του περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμου, την επικαιροποίηση της ενημέρωσης που 
υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος σχετικά με τον Νόμο καθώς και την ανάρτηση 
επικαιροποιημένου καταλόγου με τα εγγεγραμμένα Ιδιωτικά Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας.  Κάθε 
χρόνο το Τμήμα Εργασίας διοργανώνει  Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Στελεχών Ιδιωτικών Γραφείων 
Εξεύρεσης Εργασίας σε συνεργασία με το Κέντρο Παραγωγικότητας. 

7. Αδειοδότηση και Ρύθμιση της Λειτουργίας των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)  

Το Τμήμα Εργασίας ως αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του περί της Εργασίας Μέσω Επιχείρησης 
Προσωρινής Απασχόλησης Νόμου, είναι υπεύθυνο για την έκδοση και ανανέωση αδειών λειτουργίας 
σε  Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης.  Στα πλαίσια των προσπαθειών για εξασφάλιση της 
προστασίας των υποψηφίων εργαζομένων που συναλλάσσονται με τα γραφεία αυτά, το Τμήμα 
Εργασίας φροντίζει για τη διανομή του Ενημερωτικού Οδηγού με τις κυριότερες πρόνοιες του περί 
της Εργασίας Μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Νόμου, την επικαιροποίηση της 



Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2025 

 

 

 

 

Τμήμα Εργασίας  42 

 

ενημέρωσης που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος σχετικά με τον Νόμο καθώς και την 
ανάρτηση επικαιροποιημένου καταλόγου με τα αδειοδοτημένα γραφεία. 

8. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Επιτροπές και Δίκτυα 

Το Τμήμα, στα πλαίσια της προώθησης των πολιτικών απασχόλησης αλλά και της εμπλοκής που 
πρέπει να έχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τις επί μέρους αποφάσεις που λαμβάνονται σε 
θέματα απασχόλησης, συμμετέχει ενεργά σε αριθμό δικτύων, πρωτοβουλιών και προγραμμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ειδικότερα, το Τμήμα Εργασίας στα πλαίσια προώθησης των επιδιώξεων και στόχων της εθνικής και 
ευρωπαϊκής πολιτικής απασχόλησης που εμπίπτει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, παρακολουθεί 
και αξιολογεί τα αποτελέσματα των επί μέρους μέτρων και διαδικασιών που εφαρμόζει και 
συμμετέχει ενεργά στις διαβουλεύσεις για την ορθή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 
Απασχόλησης με τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόλησης (EMCO). Επίσης 
συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (PES Network) στόχος του  
οποίου είναι η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης των 
Κρατών Μελών μέσω των συστηματικών αξιολογήσεων στη βάση ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, 
στην εξάπλωση των καλών πρακτικών και στην προώθηση συνεχών αναβαθμίσεων και 
εκσυγχρονισμών των τεχνικών και διοικητικών υποδομών και διαδικασιών της κάθε Υπηρεσίας και 
συνεργάζεται στενά με την νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Απασχόλησης (ELA) στα θέματα που το απασχολούν.   

Στο Τμήμα Εργασίας συμμετέχει επίσης και σε Ευρωπαϊκές Επιτροπές στα πλαίσια λειτουργίας του 
Εθνικού Σημείου Επαφής για την Αμοιβαία Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων, του Εθνικού 
Κέντρου Πληροφόρησης για Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EUROGUIDANCE), του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου EURES το Δίκτυο EURODYSSEY κ.ά.  

Οι βασικότερες Επιτροπές και Δίκτυα στις οποίες συμμετέχει το Τμήμα Εργασίας είναι οι πιο κάτω: 

− Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιων Υπηρεσιών απασχόλησης (PES Network) 

− Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόλησης (EMCO) 
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− Το Δίκτυο EURES – Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης και η στοχευμένη πρωτοβουλία 
κινητικότητας της ΕΕ: «Your First EURES Job»  

− Το Δίκτυο EUROGUIDANCE  

− Το Σύστημα Αμοιβαίας Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων 

− Ομάδες Εργασίας στα πλαίσια των δράσεων της νέας Ευρωπαϊκής Αρχής Απασχόλησης 
(ELA). 

9. Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων (ΕΣΔΑΝ)  

Το Τμήμα Εργασίας στα πλαίσια προώθηση της απασχόλησης των Νέων και καταπολέμησης της 
ανεργίας τους ανέλαβε συντονιστικό ρόλο στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση 
της ανεργίας των νέων (ΕΣΔΑΝ). Το Σχέδιο αυτό έχει ετοιμασθεί από το ΥΕΚΑ, σε συνεργασία με το 
Διεθνές Γραφείο Εργασίας και την εμπλοκή όλων των αρμοδίων Υπηρεσιών και Τμημάτων (ΤΕ, ΚΕΠΑ, 
ΑνΑΔ, Μονάδα ΕΚΤ, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπουργείο Οικονομικών, Οργανισμός Νεολαίας) λαμβάνοντας υπόψη τη 
Σύσταση της ΕΕ «Εγγύηση για τη Νεολαία» όπως επίσης και την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής «Ευκαιρίες για τους Νέους» αλλά βλέποντας και τις τρέχουσες δυσμενείς 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στη χώρας μας. Το Σχέδιο ΕΣΔΑΝ εγκρίθηκε από το Υπουργικό 
Συμβούλιο τον Δεκέμβριο 2014 και αποτελεί ένα συνεκτικό επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την 
ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων. Σε αυτό περιλαμβάνονται μέτρα 
άμεσης εφαρμογής καθώς και μέτρα μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης εφαρμογής. Μέσα στο 
επιχειρησιακό αυτό σχέδιο συμπεριλαμβάνονται και τα μέτρα που αφορούν την εφαρμογή της 
Σύστασης «Εγγύηση για τη Νεολαία», δηλαδή για τους νέους 15-24 που δεν βρίσκονται σε εργασία, 
εκπαίδευση ή κατάρτιση.  

Μεταξύ των Μέτρων που περιλαμβάνονται στο ΕΣΔΑΝ και εμπίπτουν επίσης στα μέτρα υλοποίησης 
της Σύστασης «Εγγύηση για τη Νεολαία» είναι: 

α. Προγράμματα αρχικής κατάρτισης και εναλλασσόμενης μάθησης 

β. Προγράμματα κατάρτισης τα οποία θα διοργανωθούν από τους φορείς εξέτασης και πιστοποίησης 
επαγγελματικών προσόντων καθώς και πιστοποιημένα ιδιωτικά ιδρύματα εκπαίδευσης 

γ. Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις σε Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό 
για απόφοιτους τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

δ. Επιδότηση της απασχόλησης σε τομείς της οικονομίας που η επιχείρηση ανήκει σε τομέα με ψηλή 
προστιθέμενη αξία (τουρισμός, ενέργεια, παιδεία, υγεία, πράσινη και γαλάζια οικονομία, 
πληροφορική) 
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Στις 30ης Οκτωβρίου 2020, το Συμβούλιο ενέκρινε τη Νέα Σύσταση για τη Νεολαία, «Μια Γέφυρα προς 
την Απασχόληση- Ενίσχυση των Εγγυήσεων για την Νεολαία», η οποία συνιστά στα Κράτη Μέλη όπως 
ετοιμάσουν νέα Προγράμματα Εγγυήσεων για την Νεολαία τα οποία να βασίζονται στις νέες 
Κατευθυντήριες Γραμμές και να διασφαλίζουν ότι όλοι οι νέοι ηλικίας κάτω των 30 ετών λαμβάνουν 
προσφορά απασχόλησης, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση καλής ποιότητας εντός 
περιόδου τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την τυπική 
εκπαίδευση.   

Οι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές διαρθρώνονται γύρω από τέσσερα στάδια, τη Χαρτογράφηση, την 
Προβολή, την Προπαρασκευή και την Προσφορά, τα οποία θα πρέπει να οργανώνονται σύμφωνα με 
τις περιφερειακές και τοπικές συνθήκες κάθε χώρας και να λαμβάνουν υπόψη το φύλο και τη 
διαφορετικότητα των νέων στους οποίους στοχεύουν. Ο σχεδιασμός των ενεργειών που απευθύνονται 
προς τους νέους γίνεται με βάση τις νέες κατευθυντήριες γραμμές. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Εφαρμογή του Νομοθετικού Πλαισίου για την Ισότητα στην Απασχόληση και τη 
Μητρότητα 

Η επίτευξη ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και η παροχή ίσων ευκαιριών για τα 
δύο φύλα στον τομέα της εργασίας αποτελούν βασικοί στόχοι και υποχρεώσεις του Τμήματος 
Εργασίας. Για την επίτευξη αυτών των στόχων το Τμήμα Εργασίας προωθεί δέσμες μέτρων, 
νομοθετικών και άλλων, σε θέματα της  ισότητας των φύλων στην απασχόληση, της προστασίας της 
μητρότητας και την καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση λόγω ηλικίας, θρησκείας, 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής και σεξουαλικού προσανατολισμού.  

Για την ορθή εφαρμογή του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου (Ν.205(Ι)/2002), καθώς και του περί Προστασίας της Μητρότητας 
Νόμου (Ν.100(Ι)/1997), Επιθεωρητές Ισότητας είναι τοποθετημένοι τόσο στα Κεντρικά Γραφεία του 
Τμήματος Εργασίας, καθώς και στα Επαρχιακά Γραφεία σε όλες τις πόλεις, οι οποίοι έχουν καθήκον 
την παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής των Νόμων αυτών.  
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 

Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα (Δ) 

Δείκτης Επίδοσης 
(Σ) /Απόδοσης 
(Δ) 

Αποτελέσματα 
Δείκτη – 2020, 
2021 

Περιγραφή 

Σ1: Προώθηση της 
Απασχόλησης και 
της εύρυθμης 
λειτουργίας της 
αγοράς εργασίας 

 

ΔΕ1: Αριθμός των 
εγγεγραμμένων 
ανέργων 
Παγκύπρια 

2020: 30.171 

2021: 22.877 

Μέσος όρος των 12 μηνών του έτους, των ατόμων 
που είναι εγγεγραμμένοι Παγκύπρια στο αρχείο των 
ανέργων την τελευταία ημέρα του κάθε μήνα. 

ΔΕ2: Ποσοστό 
των μακροχρόνια 
ανέργων και των 
ανέργων με 
διάρκεια 
ανεργίας 15 
ημέρες μέχρι 3 
μήνες στο σύνολο 
των ανέργων 
Παγκύπρια. 

12+ μήνες 

2020: 19,3% 

2021: 37,1% 

 

15 ημ.-3 μήνες 

2020: 24,0% 

2021: 23,0% 

Ποσοστό των εγγεγραμμένων ανέργων με διάρκεια 
ανεργίας 12+ μήνες (μακροχρόνια άνεργοι) και των 
ανέργων με διάρκεια ανεργίας 15 ημέρες μέχρι 3 
μήνες, στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, 
Παγκύπρια. 

Δ1: Παροχή 
υπηρεσιών για 
ενίσχυση και 
διευκόλυνση της 
πρόσβασης και 
ένταξης του 
εργατικού δυναμικού 
στην απασχόληση 
και στήριξη των 
εργοδοτών στην 
εξεύρεση 
προσωπικού 

ΔΑ1: Ποσοστό (%) 
των 
τοποθετήσεων 
ανέργων σε 
εργασία στο 
σύνολο του 
αριθμού των 
κοινοποιηθεισών 
κενών θέσεων 
εργασίας. 

2020: 17,5% 

2021: 24,2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο συνολικός ετήσιος αριθμός των τοποθετήσεων των 
εγγεγραμμένων ανέργων σε εργασία που 
διενεργούνται από τη Δημόσια Υπηρεσία 
Απασχόλησης (ΔΥΑ) ως ποσοστό στο σύνολο του 
αριθμού των κοινοποιηθεισών κενών θέσεων 
εργασίας 

Συμπληρωματικοί Δείκτες 

1. Ο συνολικός ετήσιος αριθμός των ανέργων που 
τοποθετήθηκαν σε απασχόληση μέσω των 
προγραμμάτων Απασχόλησης ως ποσοστό του 
ετήσιου μέσου όρου του αριθμού των 
εγγεγραμμένων ανέργων της ομάδας Στόχου 

2. Ο συνολικός ετήσιος αριθμός των ατόμων που 
παραμένουν σε απασχόληση έξι (6) μήνες μετά 
από την ημέρα που έληξε το πρόγραμμα ως 
ποσοστό του συνολικού ετήσιου αριθμού των 
ατόμων που συμμετείχαν στα προγράμματα. 

3. Ο αριθμός των ανέργων νέων οι οποίοι 
επωφελούνται από τις δραστηριότητες που 
προωθούνται στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για τους Νέους (ΕΣΔΑΝ). 
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Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα (Δ) 

Δείκτης Επίδοσης 
(Σ) /Απόδοσης 
(Δ) 

Αποτελέσματα 
Δείκτη – 2020, 
2021 

Περιγραφή 

Αφορά νέους κάτω των 30 χρονών που ψάχνουν 
ενεργά εργασία και είναι γραμμένοι στο αρχείο 
ανέργων της ΔΥΑ.  

Επωφελούνται όσοι από αυτούς συμμετέχουν σε 
Προγράμματα του ΕΣΔΑΝ. 

Δ2: Εφαρμογή του 
Νομοθετικού 
Πλαισίου για την 
Ισότητα στην 
Απασχόληση και τη 
Μητρότητα 

 

ΔΑ2: Ο αριθμός 
των 
επιθεωρήσεων/π
αραπόνων που 
πραγματοποιούντ
αι /εξετάζονται 
για την 
παρακολούθηση 
της εφαρμογής 
της σχετικής 
νομοθεσίας 

Λόγω της 
Πανδημίας 
Covid-19 δεν 
έγιναν 
επιθεωρήσεις 
κατά το 2020 
και 2021 

Περιλαμβάνει επιθεωρήσεις που διενεργούνται στα 
πλαίσια εξέτασης παραπόνων καθώς και 
επιθεωρήσεις που διενεργούνται ως προληπτικό 
μέτρο 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΥΚΑ) 

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Στο πλαίσιο παροχής επαρκούς και βιώσιμης κοινωνικής ασφάλισης οι Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των ακόλουθων Νομοθεσιών και Κανονισμών: 

− Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος, 

− Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 για τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας των Κρατών μελών της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και της Ελβετίας, 

− Ο περί Ετησίων Αδειών μετ‘ Απολαβών Νόμος, 

− Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμος, 

− Ο περί Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας του 
Εργοδότη Νόμος, 

− Ο περί Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος, 

− Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος, 

− Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής 
Ασφάλισης Νόμος, 

− Ο περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμος. 

Βασικά ποσοτικά στοιχεία για την εφαρμογή των πιο πάνω Νόμων δίνονται στους πίνακες που 
ακολουθούν: 

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος: 

Αριθμός συνταξιούχων (συντάξεων) κατά φύλο και είδος σύνταξης κατά τα χρόνια 2019 – 2021 

Είδος 
Σύνταξης 2019 2020 2021 

  Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Θεσμοθετημένη  70764 49191 119955 71961 50842 122803 73190 52594 125784 

Χηρείας 1 30674 30675 665 30974 31639 1249 31438 32687 
Ανικανότητας 2882 1610 4492 2667 1535 4202 2479 1453 3932 
Αναπηρίας 744 115 859 722 114 836 684 112 796 
Επίδομα 
Ορφανίας 553 703 1256 488 633 1121 454 587 1041 

Επίδομα 
Αγνοουμένου 0 148 148 0 145 145 0 138 138 



Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2025 

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 48 

 

Είδος 
Σύνταξης 2019 2020 2021 

  Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Σύνολο 74944 82441 157385 76503 84243 160746 78056 86322 164378 
 

Ο περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών Νόμος : 

Αριθμός ατόμων που πληρώθηκαν 

Ετήσιες 
άδειες 

2019 2020 2021 

96.707 99.251 95.527 

Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμος : 

Εγκρίσεις για πλεονάζον προσωπικό ανεξαρτήτως της ημερομηνίας τερματισμού της απασχόλησης 

Πλεονάζον 
Προσωπικό 

2019 2020 2021 

1.994 1.681 2.220 

Ο περί Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος : 

Αριθμός των συνταξιούχων κατά τον Δεκέμβριο κάθε χρόνου κατά φύλο για τα έτη 2019 -2021 

 

 

  

2019 2020 2021 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Κοινωνική Σύνταξη 515 15.700 16.215 529 15.674 16.203 549 15.583 16.132 

Οι ΥΚΑ εισπράττουν, επίσης, το τέλος ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού για λογαριασμό της Αρχής 
Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, την εισφορά του Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και από τον Μάρτιο 
του 2019 την εισφορά για το Γενικό Σχέδιο Υγείας. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Λειτουργική αποδοτικότητα Κοινωνικής Ασφάλισης 

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση του Ταμείου 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διασφαλίζοντας στους εισφορείς και τους εξαρτώμενούς τους ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης με την παροχή συγκεκριμένων βραχυπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων παροχών, παρακολουθώντας, παράλληλα, την ορθή εφαρμογή της Νομοθεσίας, 
ασκώντας ελέγχους, επιθεωρήσεις και ποινικές διώξεις όπου παρατηρείται παράβαση του Νόμου, 
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στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματικότητα των εσωτερικών διαδικασιών που εφαρμόζουν σε 
σχέση με την ποιότητα, τον χρόνο και το κόστος. 

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει:  

− Την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων μέσω της 
εφαρμογής συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων. 

− Τη διερεύνηση κοινωνικών και οικονομικών αναγκών που μπορεί να αντιμετωπιστούν μέσω 
της κοινωνικής ασφάλισης. 

− Την εγγραφή των ασφαλισμένων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) και τη φύλαξη των 
ασφαλιστικών δεδομένων όλων των ασφαλισμένων.  

− Την πρόσληψη μισθωτών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη». 

− Τη διενέργεια επιθεωρήσεων σε εργασιακούς χώρους / εργοτάξια για τον έλεγχο των 
εργοδοτουμένων που απασχολούνται σε αυτά, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλιση τους στο 
ΤΚΑ. 

− Την είσπραξη εισφορών στο ΤΚΑ. Στις 25/1/2021 τέθηκε σε εφαρμογή η υποχρεωτική πληρωμή 
εισφορών μέσω διαδικτύου για τρέχουσες οφειλές και γίνεται εντατική προσπάθεια για να 
δοθεί η δυνατότητα πληρωμής εισφορών για περιόδους για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία 
καταβολής τους. 

− Την άσκηση ποινικής δίωξης στους εργοδότες και αυτοτελώς εργαζομένους, οι οποίοι δεν 
πληρώνουν τις εισφορές τους στο ΤΚΑ σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους. 

− Την παραλαβή, καταχώριση και εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται για τις διάφορες 
παροχές που πληρώνουν οι ΥΚΑ και την εν συνεχεία πληρωμή τους για όσες αιτήσεις 
εγκρίνονται. Μέσα στα πλαίσια της ψηφιοποίησης των αιτήσεων για παροχές από το Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων από 7/2/2022 τέθηκε σε εφαρμογή η υποβολή και εξέταση αιτήσεων 
για πληρωμή επιδόματος ασθενείας. Αναμένεται σύντομα η ψηφιοποίηση επιπρόσθετων 
αιτήσεων για παροχές 

− Την πληρωμή συντάξεων γήρατος, χηρείας, ανικανότητας, ορφάνιας και επιδομάτων 
μητρότητας, πατρότητας, ασθενείας, ανεργίας και παροχών για εργατικά ατυχήματα και 
ασθένειες. Με τροποποιήσεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου το 2019 και 2020, 
ξεκίνησε η πληρωμή συντάξεων χηρείας σε άντρες, των οποίων η σύζυγος απεβίωσε μετά την 
1/01/2018 και πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις, καθώς και η πληρωμή ειδικού 
επιδόματος σε θαλασσαιμικούς. 

− Την εφαρμογή των διατάξεων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και των διακρατικών συμφωνιών 
που υπέγραψε η Κύπρος με Τρίτες Χώρες για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης και 
την εκπροσώπηση των Υπηρεσιών σε θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 
τομέα αυτό. 
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Την περίοδο 2021-  2026 προωθείται με προϋπολογισμό 10 εκ ευρώ μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας η μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, η αναδιάρθρωση των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφάλισης και η πλήρης ψηφιοποίηση των ΥΚΑ.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Λειτουργική αποδοτικότητα Ετήσιων Αδειών μετ’ Απολαβών 

Η περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών Νομοθεσία στοχεύει στην παροχή ετήσιας άδειας με απολαβές 
και στην παροχή των μέσων για την καλύτερη αξιοποίησή της.  

Οι ΥΚΑ, μέσω της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαδικασιών που εφαρμόζουν, σε σχέση με 
την ποιότητα, τον χρόνο και το κόστος, είναι αρμόδιες για τη(ν): 

− Εξασφάλιση ετήσιας άδεια με απολαβές στους εργοδοτουμένους και την παροχή των μέσων (όπως 
εφαρμογή του Σχεδίου Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων) για καλύτερη αξιοποίηση της 
ετήσιας ανάπαυσης των εργαζομένων, ιδιαίτερα των χαμηλά αμειβόμενων, 

− Διασφάλιση του δικαιώματος Άδειας των εργαζομένων, 

− Είσπραξη εισφοράς ή και την ποινική δίωξη για το Κεντρικό Ταμείο Αδειών, 

− Παραλαβή, καταχώριση και εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται σχετικά με το δικαίωμα σε 
ετήσια άδεια μετ’ απολαβών. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Λειτουργική αποδοτικότητα Πλεονασμού και Αφερεγγυότητας του Εργοδότη 

Η περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νομοθεσία στοχεύει στην προστασία όλων των εργοδοτουμένων 
από αυθαίρετες απολύσεις και στην εξουδετέρωση των συνεπειών του πλεονασμού, μέσω της 
καταβολής αποζημιώσεως ή πληρωμής λόγω πλεονασμού. Η νομοθεσία για την Προστασία των 
Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη στοχεύει στην 
προστασία των δικαιωμάτων των εργοδοτουμένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη τους. 
Για την εφαρμογή της Νομοθεσίας οι ΥΚΑ, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματικότητα των 
εσωτερικών διαδικασιών που εφαρμόζουν, σε σχέση με την ποιότητα, τον χρόνο και το κόστος: 

− Αποζημιώνουν τους εργοδοτουμένους σε περίπτωση απόλυσης λόγω πλεονασμού (Πλεονασμός). 
Διασφαλίζουν την πληρωμή από ειδικό Ταμείο στους εργοδοτούμενους ημερομισθίων και ετήσιων 
αδειών που οφείλονται από τον εργοδότη τους σε περίπτωση που αυτός καθίσταται αφερέγγυος 
(Αφερεγγυότητα Εργοδότη). 

− Εισπράττουν εισφορά ή και διώκουν ποινικά για το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού. 

− Παραλαμβάνουν, καταχωρίζουν και εξετάζουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται σχετικά με τον 
τερματισμό της απασχόλησης λόγω πλεονασμού ή αφερεγγυότητας. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Εισπράξεις ή/και Ποινικές Διώξεις για τους υπόλοιπους Νόμους που 
διαχειρίζονται οι ΥΚΑ 

Οι ΥΚΑ εισπράττουν εισφορά ή και διώκουν ποινικά για λογαριασμό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπίνου 
Δυναμικού καθώς και για το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής. Οι ΥΚΑ εισπράττουν την εισφορά και διώκουν 
ποινικά για το ΓΕΣΥ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Λειτουργική αποδοτικότητα Κοινωνικής Σύνταξης/Αποζημίωσης Θυμάτων 
Βίαιων Εγκλημάτων 

Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος στοχεύει στη χορήγηση, από το Πάγιο Ταμείο της 
Δημοκρατίας, σύνταξης σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και για 
διάφορους λόγους δεν έχουν αποκτήσει δικαίωμα σε σύνταξη ή άλλη παρόμοια πληρωμή από άλλη 
πηγή και ικανοποιούν ορισμένες προϋποθέσεις διαμονής. Οι ΥΚΑ, στοχεύοντας στην 
αποτελεσματικότητα των εσωτερικών διαδικασιών που εφαρμόζουν, σε σχέση με την ποιότητα, τον 
χρόνο και το κόστος, είναι αρμόδιες για: 

− Τη χορήγηση σύνταξης σε όλους τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχουν 
συμπληρώσει την ηλικία των 65 ετών και δεν δικαιούνται σύνταξη ή άλλη παρόμοια πληρωμή από 
οποιαδήποτε πηγή. 

− Την παραλαβή, καταχώριση και εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται σχετικά με το δικαίωμα 
σε Κοινωνική Σύνταξη, σύμφωνα με τον περί Κοινωνικής Σύνταξης Νόμο. 

Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος στοχεύει στη χορήγηση, από το Πάγιο 
Ταμείο της Δημοκρατίας, αποζημίωσης σε θύματα βίαιων εγκλημάτων. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6: Τιμητικό Επίδομα για όσους έχουν υπηρετήσει πρόσθετη θητεία/εφεδρεία στην 
Ε.Φ. κατά την περίοδο της τουρκικής εισβολής του 1974 ή/και για τους αιχμάλωτους πολέμου ή/και 
για τους παθόντες ανάπηρους πολέμου 

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, χορηγείται «τιμητικό επίδομα» σε όσους λαμβάνουν 
θεσμοθετημένη σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λόγω της Τουρκικής Εισβολής το 
1974 είχαν υπηρετήσει πρόσθετη θητεία ή εφεδρεία στην Εθνική Φρουρά, τουλάχιστον διάρκειας ενός 
μηνός (με εξαίρεση περιόδους λιποταξίας ή/και φυλάκισης) ή/και ήταν αιχμάλωτοι πολέμου ή όμηροι 
πολέμου ή/και είναι παθόντες ανάπηροι πολέμου για τραυματισμό που επισυνέβη κατά την Τουρκική 
εισβολή. Με συμπληρωματικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου συμπεριλήφθηκαν οι 
ανάπηροι πολέμου, οι λήπτες σύνταξης αναπηρίας συνεπεία εργατικού ατυχήματος που επισυνέβη 
μετά το 1980, υπό την προϋπόθεση ότι θα ήταν δικαιούχοι και θα λάμβαναν θεσμοθετημένη σύνταξη, 
αν αυτή ήταν σε μεγαλύτερο ύψος από τη σύνταξη αναπηρίας, καθώς και δικαιούχοι Κοινωνικής 
Σύνταξης που έχουν περίοδο πρόσθετης θητείας/εφεδρείας ή ήταν αιχμάλωτοι, όμηροι ή λάμβαναν 
επίδομα ως παθόντες πολέμου για τραυματισμό κατά την Τουρκική εισβολή.  

Οι ΥΚΑ είναι αρμόδιες για την παραλαβή, καταχώριση και εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται 
σχετικά με το δικαίωμα σε τιμητικό επίδομα, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.  
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 

Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα (Δ) 

Δείκτης Επίδοσης 
(Σ) /Απόδοσης (Δ) 

Αποτελέσματα 
Δείκτη – 2021 

Περιγραφή 

Σ1: Παροχή 
Επαρκούς και 
Βιώσιμης Κοινωνικής 
Ασφάλειας, 
διασφαλίζοντας 
Ταυτόχρονα Ποιοτική 
Εξυπηρέτηση στον 
Πολίτη 

 

ΔΕ1: Ποσοστό 
αναπλήρωσης του 
μισθού από τη 
σύνταξη (Gross 
Average 
Replacement 
Rate) 

 Μέσος ακάθαρτος μισθός σε σχέση με τη μέση 
σύνταξη (Gross Average Replacement Rate) 

ΔΕ2: Λόγος των 
εισφορέων ως 
προς τους 
συνταξιούχους 

3,97 Ο λόγος των εισφορέων ως προς τους συνταξιούχους 
(Για κάθε συνταξιούχο –Θεσμοθετημένης και 
Ανικανότητας – πόσοι εισφορείς εισφέρουν σήμερα 
στο Ταμείο). 

Δ1: Λειτουργική 
αποδοτικότητα 
Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

 

ΔΑ1: 
Σταθμισμένος 
μέσος όρος του 
λόγου της 
περιόδου 
αναμονής σε 
σχέση με την 
«κανονική» 
περίοδο 
αναμονής 

2,3 μήνες 
καθυστέρηση 
(αιτήσεις με 

πρώτη έγκριση 
το 2021  

Σταθμισμένος μέσος όρος (στάθμη=αριθμός των 
εγκριθείσων αιτήσεων), από όλες τις παροχές, της 
περιόδου αναμονής από την ημέρα που κάποιος 
υπέβαλε την αίτηση – ή από την ημερομηνία που 
καθίσταται δικαιούχος, όποια είναι μεταγενέστερη - 
μέχρι τη μέρα της εξέτασης σε σχέση με την περίοδο 
αναμονής που έχει καθοριστεί ότι είναι 
λογικό/ιδεατό να περάσει από τη μέρα που κάποιος 
υπέβαλε την αίτηση μέχρι τη μέρα της εξέτασης (η 
«κανονική» αυτή περίοδος αναμονής είναι 
διαφορετική για κάθε παροχή). 

Δ2: Λειτουργική 
αποδοτικότητα 
Ετήσιων Αδειών μετ’ 
Απολαβών 

ΔΑ2: Ποσοστό 
αύξησης 
εργοδοτών που 
χρωστούν στο 
Κεντρικό Ταμείο 
Αδειών σε σχέση 
με το 
προηγούμενο 
έτος 

-3,9% Αριθμός εργοδοτών που χρωστούν στο Κεντρικό 
Ταμείο Αδειών κατά την περίοδο αναφοράς σε σχέση 
με τον αριθμό εργοδοτών που χρωστούσαν κατά την 
ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος (%). 

 

Κατάσταση κατά τις 31.12.2021 σε σχέση με την 
κατάσταση κατά τις 31.12.2020. 

Δ3: Λειτουργική 
αποδοτικότητα 
Πλεονασμού και 
Αφερεγγυότητας του 
Εργοδότη  

ΔΑ3: Χρόνος 
αναμονής για 
εξέταση των 
αιτήσεων για 
πλεονάζον 
προσωπικό 

10 μήνες Ο αριθμός μηνών στους οποίους αντιστοιχούν οι 
εκκρεμείς αιτήσεις κατά το τέλος του έτους 
αναφοράς.  

Λήφθηκαν υπόψη οι εκκρεμείς αιτήσεις κατά τις 
31.12.2021. 
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Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα (Δ) 

Δείκτης Επίδοσης 
(Σ) /Απόδοσης (Δ) 

Αποτελέσματα 
Δείκτη – 2021 

Περιγραφή 

Δ4: Εισπράξεις ή/και 
Ποινικές Διώξεις για 
τους υπόλοιπους 
Νόμους που 
διαχειρίζονται οι ΥΚΑ 

ΔΑ4: Αριθμός 
εργοδοτών και 
αυτοτελώς 
εργαζομένων για 
τους οποίους 
καταχωρίστηκε 
ποινική δίωξη για 
παράλειψη 
καταβολής 
εισφορών 

1.107 
εργοδότες 

430 αυτοτελώς 
εργαζόμενοι 

Αριθμός εργοδοτών και αυτοτελώς εργαζομένων για 
τους οποίους καταχωρίστηκε ποινική δίωξη για 
παράλειψη καταβολής εισφορών για το 
προηγούμενο έτος. 

Δ5: Λειτουργική 
αποδοτικότητα 
Κοινωνικής 
Σύνταξης/Αποζημίωσ
ης Θυμάτων Βίαιων 
Εγκλημάτων 

ΔΑ5: Μέσος όρος 
χρόνου αναμονής 
για εξέταση των 
αιτήσεων για 
κοινωνική 
σύνταξη 

20 μήνες Ο αριθμός των εκκρεμών αιτήσεων κατά το τέλος του 
έτους/περιόδου αναφοράς σε πόσους μήνες 
παραληφθείσων αιτήσεων αντιστοιχεί. 

 

Λήφθηκαν υπόψη οι εκκρεμείς αιτήσεις κατά τις 
31.12.2021. 

Δ6: Τιμητικό Επίδομα 
για όσους έχουν 
υπηρετήσει 
πρόσθετη 
θητεία/εφεδρεία 
στην Ε.Φ. κατά την 
περίοδο της 
τουρκικής εισβολής 
του 1974 ή/και για 
τους αιχμάλωτους 
πολέμου ή/και για 
τους παθόντες 
ανάπηρους πολέμου 

ΔΑ6: Σύνολο 
διεκπεραιωμένων 
αιτήσεων από την 
ημερομηνία 
εφαρμογής του 
Σχεδίου 

20.129 αιτήσεις Σύνολο διεκπεραιωμένων αιτήσεων από την 
ημερομηνία εφαρμογής του Σχεδίου. 

 

Η παραλαβή και εξέταση των αιτήσεων ξεκίνησε τον 
Ιούνιο του 2018. Λήφθηκαν υπόψη οι εξετασθείσες 
αιτήσεις από 1.6.2018 μέχρι 31.12.2021. 
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΠΑ)  

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Ο αρχικός μακροπρόθεσμος στόχος του ΚΕΠΑ, ο οποίος αποτέλεσε λόγο ίδρυσης και αποστολή του, 
ήταν «να επενεργήσει ως φορέας αύξησης της παραγωγικότητας της Κύπρου». O στόχος αυτός 
παραμένει και εξακολουθεί να ισχύει, προσαρμοσμένος στις σημερινές συνθήκες της οικονομίας, τις 
ανάγκες της κοινωνίας και τις στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

Λαμβάνοντας δε υπόψη το γεγονός ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η παραγωγικότητα 
εργασίας της Κύπρου, όπως μετριέται ως ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας, βρίσκεται το 2021 στο 82.3% του 
μέσου όρου των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΚΕΠΑ επικεντρώνει τις προσπάθειές του 
στην ανάπτυξη και προώθηση δράσεων που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας, κυρίως, μέσα από την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού. 

Το ΚΕΠΑ οργανώνει και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα σε όλους τους τομείς του Μάνατζμεντ 
και της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, είτε μέσω επιχορήγησης από την Αρχή 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) είτε μέσω χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Στόχος του ΚΕΠΑ είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης σε ένα 
ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία, σύμφωνα 
με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα προγράμματα που προσφέρονται είναι είτε επιμορφωτικά 
μικρής διάρκειας είτε αρχικής κατάρτισης μεγάλης διάρκειας ( ταχύρρυθμα) Τα επιμορφωτικά 
προγράμματα έχουν ως στόχο να συμβάλουν στη βελτίωση τόσο των εξειδικευμένων όσο και των 
οριζόντιων γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών. 

Παράλληλα, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα 
στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Δημόσιας Διοίκησης. 

Tο ΚΕΠΑ, με στόχο την ομαλή λειτουργία του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ) και τη 
δυνατότητα υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης που προσφέρει κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, προχώρησε τον Μάρτιο του 2020 στην εγκατάσταση πλατφόρμας εξ αποστάσεως μάθησης 
και προσάρμοσε ανάλογα τον τρόπο διδασκαλίας των προσφερόμενων μαθημάτων και 
προγραμμάτων. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Διεξαγωγή Ερευνών και μελετών και Παροχή 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για βελτίωση της Παραγωγικότητας 

1. Προγράμματα Διευθυντικής Ανάπτυξης (ΔΑ), Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ΤΕΕΚ), Διά Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) και άλλα Προγράμματα Κατάρτισης για Απόκτηση 
Ψηφιακών και άλλων Δεξιοτήτων 

Ενδεικτικά προγραμματίζονται/υλοποιούνται τα ακόλουθα: 

− Πολυεπιχειρησιακά επιμορφωτικά προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης με επιχορήγηση ή 
χωρίς επιχορήγηση της ΑνΑΔ. 

− Αξιολογήσεις στο πλαίσιο του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων της ΑνΑΔ, του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.  

− Προγράμματα κατάρτισης και εργαστήρια για την εκμάθηση σημαντικών συστημάτων 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την απόκτηση βασικών Ψηφιακών Δεξιοτήτων, καθώς και 
προγράμματα επιπέδου ΕCDL σε Word, Advanced Word, Excel και Advanced Excel, PowerPoint 
και Αccess. Προσφέρονται, επίσης, προγράμματα σε Social Media Marketing, Ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο, Εργαλεία για εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Εργασία και στην Κυβερνοασφάλεια.  

− Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε εφαρμογές 
διαδικτύου και σε θέματα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και προγράμματα εκμάθησης 
ψηφιακών δεξιοτήτων σε περιβάλλον Android (Έξυπνο Κινητό/ Τablet) και προγράμματα 
απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων σε περιβάλλον windows, στο πλαίσιο του στόχου για 
βελτίωση του επιπέδου ζωής, κοινωνικοποίησης, απασχόλησης και υγιούς γήρανσης 
προσώπων τρίτης ηλικίας. 

− Έρευνες/Μελέτες για εντοπισμό των αναγκών επιμόρφωσης / επανακατάρτισης 
συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού.  

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των ατόμων που 
συμμετείχαν σε προγράμματα κατά τα τελευταία χρόνια. 

Δραστηριότητα 2017 2018 2019 2020 2021 

Προγράμματα Διευθυντικής Ανάπτυξης (ΔΑ), Τεχνικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΤΕΕΚ) και Διά 
Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) 

1.312 1.228 1.530 758 810 
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Δραστηριότητα 2017 2018 2019 2020 2021 

Προγράμματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών 
Δεξιοτήτων 

685 3.358 1.545 518 578 

2. Μεταπτυχιακά και άλλα προγράμματα που προσφέρονται από το Μεσογειακό Ινστιτούτο 
Διεύθυνσης (ΜΙΔ) 

Το ΜΙΔ είναι Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αποτελεί δε την Πρώτη Σχολή Διοίκησης στην Κύπρο. Αποστολή του ΜΙΔ 
είναι να προσφέρει ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων και 
δημόσιας διοίκησης για την ανάπτυξη επαγγελματικών διευθυντικών δεξιοτήτων προσαρμοσμένων 
στις συνθήκες της αγοράς εργασίας. Όραμα του ΜΙΔ είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς και την 
πρώτη επιλογή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων και δημόσιας 
διοίκησης στην Κύπρο.  

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι που απονέμονται από το ΜΙΔ αφορούν σε Master in Business Administration 
(MBA), Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση. Τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα του ΜΙΔ είναι πιστοποιημένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 
Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Το 2023 τα Προγράμματα του ΜΙΔ θα αξιολογηθούν εκ 
νέου από τον ΔΙΠΑΕ για σκοπούς ανανέωσης της πιστοποίησής τους. 

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται στοιχεία για τον αριθμό των ατόμων που συμμετείχαν στα 
προγράμματα του ΜΙΔ κατά τα τελευταία χρόνια. 

Δραστηριότητα 2017 2018 2019 2020 2021 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα ΜΙΔ 107 112 110 116 124 

3. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Διεξαγωγή Ερευνών, Μελετών και Εξετάσεων 

Το ΚΕΠΑ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς 
με στόχο την άμεση και πρακτική βοήθεια για βελτίωση της δομής, της λειτουργίας και των 
παραγωγικών τους διαδικασιών, και γενικά για αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας, 
παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητάς τους. Επιπρόσθετα, το ΚΕΠΑ διεξάγει εξετάσεις για 
πρόσληψη προσωπικού σε οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εξετάσεις για 
απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας υποψήφιων Οδηγών Φορτηγών και 
Λεωφορείων για το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, και εξετάσεις για πιστοποίηση τεχνικών ψύξης και 
κλιματισμού στο χειρισμό φθοριούχων αερίων. 
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Το 2021 το ΚΕΠΑ προχώρησε στη διοργάνωση δύο εξετάσεων που αφορούσαν πρόσληψη στη 
Δημόσια Υπηρεσία με βάση τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη 
Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2018 και δύο εξετάσεων για ιδιωτικούς οργανισμούς. 

Όσον αφορά τις εξετάσεις για απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας υποψήφιων 
Οδηγών Φορτηγών και Λεωφορείων για το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, το ΚΕΠΑ είναι υπεύθυνο 
για τη θεματοθέτηση των εξεταστικών δοκιμίων, τη διόρθωση, την εξαγωγή των αποτελεσμάτων 
και την έκδοση των πιστοποιητικών επιτυχίας. Το 2022 συμμετείχαν στις εξετάσεις 143 άτομα στην 
κατηγορία των Λεωφορείων και 673 άτομα στην κατηγορία των Φορτηγών. Από τις εξετάσεις για 
πιστοποίηση τεχνικών ψύξης και κλιματισμού στο χειρισμό φθοριούχων αερίων, πιστοποιήθηκαν 
κατά τη διάρκεια του 2021 92 άτομα. 

4. Υλοποίηση Προγραμμάτων / Έργων / Σχεδίων με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκούς και 
διεθνείς πόρους  

Η αξιοποίηση ευρωπαϊκών, αλλά και από άλλες πηγές, κονδυλίων αποτελεί ευκαιρία τόσο για τον 
δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα για υλοποίηση προγραμμάτων, έργων, σχεδίων και 
δράσεων με στόχο τη βελτίωση διαδικασιών, αναβάθμιση/ανάπτυξη προσωπικού, θεσμικές 
αλλαγές και υιοθέτηση και εφαρμογή πρακτικών που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας.  

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, το ΚΕΠΑ έχει αναλάβει ή/και συμμετέχει στα πιο κάτω: 

α) «Έργο Κατάρτισης Ατόμων Ηλικίας 55 χρονών και Άνω για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» 
χρηματοδοτούμενο από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου, το οποίο 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κέντρο Παραγωγικότητας πρόκειται να υλοποιήσει 
κατά την περίοδο 2022-2025 το «Έργο Κατάρτισης Ατόμων Ηλικίας 55 χρονών και Άνω για 
απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων», το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση του ψηφιακού 
αποκλεισμού των ατόμων αυτών, και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους στη χρήση της 
τεχνολογίας. Το Έργο, με προϋπολογισμό €1 εκ., έχει ως στόχο την κατάρτιση 2.800 ατόμων.  Η 
υλοποίηση του Έργου έχει ήδη αρχίσει με τον προγραμματισμό 36 προγραμμάτων κατάρτισης και 
εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του 2023 θα καταρτιστούν πέραν των 1.300 ατόμων. 

β) Πρόγραμμα Erasmus+ 

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (MIΔ), είναι κάτοχος του Χάρτη Κινητικότητας Erasmus 
(Erasmus Charter for Higher Education - ECHE). Ως εκ τούτου, έχει υποβάλει αίτηση στο Ίδρυμα 
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης για κινητικότητα φοιτητών και 
προσωπικού στο πλαίσιο των Σχεδίων Κινητικότητας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Προγράμματος Erasmus+ (Βασική Δράση 1). 

Στο πλαίσιο του Έργου υλοποιούνται οι ακόλουθες δραστηριότητες κινητικότητας: 

− Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση 
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− Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία 

− Κινητικότητα προσωπικού για κατάρτιση 

γ) European Centre for Vocational Excellence in Microelectronics (ECoVEM) 

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία μιας διεθνούς πλατφόρμας συνεργασίας επαγγελματικής 
αριστείας στη Μικροηλεκτρονική (ECoVEM) για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η 
ψηφιοποίηση, οι πράσινες τεχνολογίες, η βιώσιμη ανάπτυξη κ.ά. Η πλατφόρμα θα συγκεντρώσει 
ένα σύνολο τοπικών/εθνικών εταίρων, όπως παρόχους αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης, 
πολυτεχνεία, ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικά πάρκα και επιμελητήρια. 

Κύριοι στόχοι του έργου είναι: 

Η δικτύωση κέντρων Εκπαιδευτικών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ), επιστημονικών πάρκων, 
μεθοδολογιών και εμπειριών προς την κατεύθυνση της επαγγελματικής αριστείας στον τομέα της 
Μικροηλεκτρονικής και 

Η ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 
(ΕΠΠ). 

δ) Εθνικό Κέντρο Europass 

Το Εθνικό Κέντρο Europass δημιουργήθηκε και λειτουργεί στο Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, 
με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, από την 1η Μαΐου 2005 και αποτελεί τον ενιαίο εθνικό 
φορέα που στοχεύει στη βελτίωση της διαφάνειας των επαγγελματικών προσόντων και 
δεξιοτήτων, με σκοπό την προώθηση της κινητικότητας στην Ευρώπη τόσο για εκπαιδευτικούς όσο 
και για επαγγελματικούς σκοπούς. 

Από την 1η Ιουλίου 2020 η πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία του EUROPASS γίνεται μέσω της χρήσης 
της διαδικτυακής πλατφόρμας EUROPASS στην ιστοσελίδα www.europa.eu/europass. 

Το Κέντρο Παραγωγικότητας, ως Εθνικό Κέντρο Europass: 

− Συντονίζει ενέργειες ώστε να επιτευχθεί η προβολή της νέας πλατφόρμας EUROPASS και 
των δυνατοτήτων της και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών στην πλατφόρμα. 

− Συντονίζει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, τις δραστηριότητες που σχετίζονται 
με την έκδοση, τη διάθεση και την προώθηση των εργαλείων της διαδικτυακής πλατφόρμας 
του Europass για την ετοιμασία βιογραφικών σημειωμάτων, συστατικών επιστολών και 
αναζήτηση ευκαιριών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας στην Ευρώπη και 

− Διαχειρίζεται το εθνικό σύστημα πληροφόρησης Europass,  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για τον αριθμό των ατόμων που αξιοποίησαν 
τις υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Europass, κατά τα τελευταία χρόνια. 

http://www.europa.eu/europass
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ε) Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων SkillsCyprus και EuroSkills (Εθνικός Φορέας) 

Οι διαγωνισμοί αποτελούν την κύρια δραστηριότητα του Οργανισμού WorldSkills Europe (WSE), 
στον οποίο το ΥΕΚΑ συμμετέχει μέσω του ΚΕΠΑ από το 2008. Σκοπός των Διαγωνισμών (εθνικών 
και ευρωπαϊκού) είναι η προσέλκυση περισσότερων νέων στα τεχνικά επαγγέλματα. Οι 
διαγωνισμοί, οι οποίοι διεξάγονται ανά διετία, επικεντρώνονται στα επαγγέλματα και στις 
δεξιότητες που θεωρούνται σημαντικά/σημαντικές για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της 
Ευρώπης, ο δε ευρωπαϊκός Διαγωνισμός προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία επίδειξης της 
ποιότητας, της κατασκευαστικής αρτιότητας και της δεξιοτεχνίας στην Ευρώπη. 

Το ΚΕΠΑ διοργανώνει εθνικούς διαγωνισμούς από το 2010 και συμμετέχει στους Ευρωπαϊκούς 
Διαγωνισμούς Euroskills που διοργανώνονται σε κάποια χώρα μέλος του WSE κατά τον ίδιο χρόνο.  
Ο 6ος Εθνικός Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2020 όμως, λόγω της πανδημίας 
του Covid-19, ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Euroskills 2020 αναβλήθηκε δύο φορές και διεξήχθη 
τελικά τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Graz της Αυστρίας. Η Κύπρος δεν είχε συμμετάσχει στον εν 
λόγω διαγωνισμό για λόγους ασφάλειας. Ο 7ος Εθνικός Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τον 
Μάρτιο του 2023 και η Κύπρος θα συμμετάσχει με ομάδα διαγωνιζομένων στον Ευρωπαϊκό 
διαγωνισμό Euroskills 2023 ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2023 στο Γκτάνσκ 
της Πολωνίας.  

 

  

Δραστηριότητα 2017 2018 2019 2020 2021 

Συμμετέχοντες σε εργαστήρια ενημέρωσης 800 985 1035 1100 980 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΚΕΠΑ 
 

Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα (Δ) 

Δείκτης 
Επίδοσης (Σ) 
/Απόδοσης (Δ) 

Αποτελέσματα 
Δείκτη – 2021 

Περιγραφή 

Σ1: Ανάπτυξη 
Πρωτοβουλιών και 
Παροχή Υπηρεσιών 
στον Ιδιωτικό και 
Δημόσιο Τομέα με 
Στόχο τη Βελτίωση 
της 
Παραγωγικότητας 
και 
Ανταγωνιστικότητας 
της Κύπρου 

ΔΕ1: Αριθμός 
συμμετεχόντων 
στα 
προγράμματα 
εκπαίδευσης / 
κατάρτισης 

1.512 Αριθμός συμμετεχόντων στα προγράμματα 
εκπαίδευσης / κατάρτισης 

Δ1: Εκπαίδευση, 
Κατάρτιση, 
Διεξαγωγή Ερευνών 
και μελετών και 
Παροχή 
Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών και για 
βελτίωση της 
Παραγωγικότητας. 

ΔΑ1: Ποιότητα 
(επίπεδο 
ικανοποίησης) 
από τα 
προγράμματα 
εκπαίδευσης / 
κατάρτισης που 
πραγματοποιήθ
ηκαν 

Προγράμματα 
Κατάρτισης  
Τομέας 
Διευθυντικής 
Ανάπτυξης: 

67% πολύ 
ικανοποιημένοι 
27% 
ικανοποιημένοι(Σ
ύνολο: 94%) 
 
Μεταπτυχιακά 
Προγράμματα 
ΜΙΜ 
(ακαδημαϊκή 
χρονιά 
2020/21)  
 
52,38% εξαίρετα 
38,09% πολύ 
καλά 

(Σύνολο: 90,47%) 

Δείκτης ικανοποίησης. Αριθμός συμμετεχόντων που 
δηλώνουν ικανοποίηση ως ποσοστό του συνολικού 
αριθμού συμμετεχόντων. 

Για το σκοπό αυτό διενεργείται αξιολόγηση με τη 
χρήση δομημένου ερωτηματολογίου στο τέλος κάθε 
προγράμματος. 

Για τα Προγράμματα Κατάρτισης του Τομέα 
Διευθυντικής Ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι 
αξιολογήσεις που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά. 
Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν οι αξιολογήσεις 532 
συμμετεχόντων 
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ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΤΕΣ)  

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Μετά από την πορεία συνεχούς ανάπτυξης η Κυπριακή Δημοκρατία, ανάμεσα στις γενικότερες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει, βρίσκεται σήμερα ενώπιον των επιπτώσεων του πολέμου στην 
Ουκρανία, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να επηρεάζεται από τις συνέπειες της πανδημίας του Covid-19, 
γεγονότα που αναπόφευκτα επηρεάζουν το εργασιακό περιβάλλον. Οι όροι εργοδότησης των 
εργαζομένων, οι οποίοι αναβαθμίζονταν συνεχώς μετά την έξοδο από το οικονομικό πρόγραμμα, 
αναμένεται να επηρεαστούν από τα πιο πάνω, παρά το γεγονός ότι οι μέχρι σήμερα συνέπειές τους 
αντιμετωπίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από μέτρα στήριξης της οικονομίας που εφάρμοσε και θα 
εφαρμόσει η κυβέρνηση. Ως εκ τούτου, ο ρόλος του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων για την προστασία 
και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων καθώς και την αναβάθμιση του επιπέδου 
διαβίωσής τους, σε ένα οικονομικό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από τις έντονες 
πληθωριστικές πιέσεις παραμένει ουσιώδης και επιτακτικός. 

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΣ) παραμένει προσηλωμένο στην αποστολή του για διατήρηση της 
εργατικής ειρήνης, την προαγωγή ομαλών εργασιακών σχέσεων μεταξύ των εργοδοτών και των 
εργαζομένων, την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα, καθώς και την εφαρμογή 
της εργατικής νομοθεσίας και κατ’ επέκταση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, με έμφαση αυτών 
που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της εργατικής ειρήνης το Τμήμα παρεμβαίνει μεσολαβητικά σε εργατικές 
διαφορές στη βάση των προνοιών του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, τόσο για την ανανέωση 
σημαντικών κλαδικών ή επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων, όσο και για την επίλυση εργατικών 
διαφορών που απορρέουν από την εφαρμογή τους. Εντός του 2021, υποβλήθηκαν για μεσολάβηση 
273 εργατικές διαφορές, με 28.669 εργαζομένους να επηρεάζονται, σε σχέση με 341 για το 2020 και 
32.201 επηρεαζόμενους εργαζομένους. Όσον αφορά τις απεργίες, το 2020 πραγματοποιήθηκαν 13 
απεργίες και χάθηκαν 1.106 εργάσιμες ημέρες σε σύγκριση με 21 απεργίες και 4.685 εργάσιμες ημέρες 
που χάθηκαν τον προηγούμενο χρόνο. 

Επιπρόσθετα, το Τμήμα είναι αρμόδιο για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας που αναφέρεται 
σε όρους εργοδότησης καθώς και για τον έλεγχο εφαρμογής των οδηγιών και μέτρων προφύλαξης 
από τον Covid-19. Οι έλεγχοι γίνονται σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, με 
σημαντικότερους αυτούς του λιανικού εμπορίου, των ξενοδοχείων και των κέντρων αναψυχής, ενώ 
κατά το 2021 δόθηκε μεγάλη έμφαση στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων, για τα θέματα που αφορούν την 
πανδημία, στις επιχειρήσεις που εξυπηρετούν κοινό καθώς και σε οίκους ευγηρίας. Όσον αφορά τον 
αριθμό των επιτόπιων ελέγχων, κατά το 2021, αυτός ανήλθε στις 19.062 επιθεωρήσεις, οι 16.797 από 
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τις οποίες αφορούσαν τον έλεγχο των οδηγιών και μέτρων προφύλαξης από τον Covid-19, και οι 
υπόλοιπες 2.265 την επιθεώρηση εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας. 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, μη οργανωμένοι σε συντεχνίες, κυρίως, 
εργαζόμενοι υποβάλλουν επώνυμα ή ανώνυμα παράπονα στο ΤΕΣ για θέματα που αφορούν όρους 
εργασίας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος, ήτοι θέματα εργασιακής φύσης (στατιστικά 
στοιχεία φαίνονται στον πίνακα που έπεται της παρούσας παραγράφου). Πέραν των παραπόνων, κατά 
το 2021 υποβλήθηκαν 79.545 τηλεφωνικά, κυρίως, αιτήματα με τα οποία ζητήθηκε η συμβολή του ΤΕΣ 
ή ζητήθηκαν πληροφορίες για εργατικής φύσης θέματα, σε σύγκριση με 80.093  που υποβλήθηκαν 
κατά το 2020. Μεγάλο μέρος της εξυπηρέτησης του κοινού αφορούσε θέματα εργασιακών 
δικαιωμάτων λόγω των Ειδικών Σχεδίων που εκπόνησε το Υπουργείο, Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων σε σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19. 

Κατάσταση Υποβολής Παραπόνων στο ΤΕΣ για τα έτη 2020-2021 

Έτος 
Παράπονα 
Κύπριων 

Εργαζομένων 

Παράπονα 
Ευρωπαίων 

πολιτών 

Παράπονα 
Αλλοδαπών 

εργαζομένων 
τρίτων χωρών 

Σύνολο 
υποβληθέντων 

παραπόνων 

2021 936 672 525 2.133 

2020 1.240 1.001 466 2.707 

Επιπρόσθετα, κατά το 2021, το ΤΕΣ διοργάνωσε διαφόρων ειδών ενημερωτικά προγράμματα, τα οποία 
είχαν ως στόχο την ενημέρωση του κοινού, εργαζομένων και εργοδοτών, για τα εργασιακά δικαιώματα 
και υποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2021 πραγματοποιήθηκαν 
ενημερωτικές εκστρατείες διαφώτισης για τη νομοθεσία για την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας 
καθώς και για την παραχώρηση 13ου μισθού εκεί που καταβάλλεται. Στο πλαίσιο των εκστρατειών 
προβλήθηκαν σχετικά διαφημιστικά μηνύματα μέσω ραδιοφωνικών σταθμών και του διαδικτύου. 
Παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος από άλλες δραστηριότητες ή εκδηλώσεις του Τμήματος 
ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας, τονίζεται ότι η ανάγκη προώθησης ενημερωτικών εκστρατειών 
στηρίζεται στο γεγονός ότι μέσω της ενημέρωσης αποτρέπονται πιθανές παραβιάσεις  της εργατικής 
νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, απαιτείται η διαρκής ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων για τα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. 

Στον τομέα της προώθησης της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, η νομοθετική προστασία 
είναι αρκετά ικανοποιητική, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Στην Κύπρο, το 
ποσοστό του χάσματος αμοιβών το 2019 κυμάνθηκε στο 10,1%, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα 
στατιστικά στοιχεία της Eurostat. Ο στόχος της μείωσης του χάσματος αμοιβών συνεχίζει να αποτελεί 
προτεραιότητα για το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, γι’ αυτό και συνεχίζεται η λειτουργία του Εθνικού 
Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων 
στο Εργασιακό Περιβάλλον και πραγματοποιείται ετήσια η εκδήλωση για την Ημέρα Ίσης Αμοιβής. 
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Από την έναρξη της λειτουργίας του Φορέα Πιστοποίησης το 2015 μέχρι και το τέλος του 2021, 
πιστοποιήθηκαν 61 επιχειρήσεις/οργανισμοί, 28 από τις οποίες έλαβαν την πιστοποίηση «Εργοδότης 
Ισότητας» και οι υπόλοιπες έλαβαν την πιστοποίηση «Καλή Πρακτική».  Επίσης, 21 
επιχειρήσεις/οργανισμοί έχουν ανανεώσει την πιστοποίησή τους. Η εν λόγω δράση προωθείται 
αποκλειστικά από το ΤΕΣ, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πια διαθέσιμα κονδύλια προβολής του θεσμού 
και οι προσπάθειες του Τμήματος περιορίζονται κυρίως σε επιστολές και τηλεφωνική επικοινωνία με 
εργοδοτικές οργανώσεις για ενημέρωση των μελών τους καθώς και με απευθείας επικοινωνία με 
επιχειρήσεις.  

Πέραν των δράσεων αυτών, το Τμήμα, στο πλαίσιο των γενικότερων δραστηριοτήτων του, ενημερώνει 
τους πολίτες για την ίση αμοιβή και εξετάζει σχετικά παράπονα. Κατά το 2021, πραγματοποιήθηκαν 
170 έλεγχοι, περιλαμβανομένων των επισκέψεων σε υποστατικά στο πλαίσιο της Ημέρας Ίσης Αμοιβής 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Διεξαγωγή Μεσολαβήσεων σε Εργατικές Διαφορές και Συνεχής Βελτίωση του 
Συστήματος Εργασιακών Σχέσεων 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων υλοποιεί τις ακόλουθες 
δράσεις: 

− Μεσολάβηση σε εργατικές διαφορές. 

− Ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου. 

− Ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας των μεσολαβήσεων μέσω της συνεχούς αξιολόγησης της 
διαδικασίας μεσολάβησης. 

− Ενδυνάμωση του Κλάδου Εγγραφής Συντεχνιών με σκοπό την ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία του 
εργοδοτικού και συνδικαλιστικού κινήματος στην Κύπρο και την πλήρη τήρηση της περί Συντεχνιών 
Νομοθεσίας  

− Ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού σε θέματα μεσολάβησης σε εργατικές διαφορές - 
ετοιμασία και υλοποίηση πλάνου θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης προσωπικού. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Διαμόρφωση και Εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας και Διασφάλιση των 
Δικαιωμάτων των Εργαζομένων 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων υλοποιεί τις ακόλουθες 
δράσεις: 

− Προώθηση νομοθεσιών και τροποποιήσεων υφιστάμενων νομοθεσιών για εκσυγχρονισμό, 
περαιτέρω προστασία των εργαζομένων και εναρμόνιση με αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
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− Διεξαγωγή επιθεωρήσεων κατόπιν καταγγελιών για Νομοθεσίες για τις οποίες αρμόδια αρχή είναι 
το ΤΕΣ ή/και αυτεπάγγελτων επιθεωρήσεων σε συγκεκριμένους κλάδους (π.χ. Γραφεία, Υπηρεσίες 
Φύλαξης και καθαρισμού). 

− Εξέταση ανώνυμων και επώνυμων παραπόνων. 

− Ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων για νομοθεσίες που έχουμε αρμοδιότητα, καθώς και 
βασική πληροφόρηση για νομοθεσίες άλλων Τμημάτων/Υπηρεσιών του ΥΕΚΑ. 

− Διοργάνωση σεμιναρίων/συνεδρίων σε σχέση με εργατική νομοθεσία σε συνεργασία με άλλους 
φορείς και ενημέρωση μαθητών και φοιτητών σε σχέση με εργατική νομοθεσία. 

− Ενδυνάμωση των ικανοτήτων του προσωπικού σε θέματα επιθεώρησης και επίλυσης παραπόνων.  

− Ανάπτυξη πολιτικής απόφασης για την έκδοση επαγγελματικών βιβλιαρίων σε εργαζόμενους σε 
ξενοδοχεία και κέντρα αναψυχής, όπως προβλέπεται στην σχετική Νομοθεσία, μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων υλοποιεί τις ακόλουθες 
δράσεις: 

− Συνέχιση του θεσμού του Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών 
Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον - Αναθεώρηση εντύπων 
υποβολής αίτησης για πιστοποίηση και ετοιμασία σχεδίου δράσης για αξιολόγηση 
επιχειρήσεων/οργανισμών, πραγματοποίηση τελετής πιστοποίησης επιτυχουσών/επιτυχόντων 
επιχειρήσεων/οργανισμών. 

− Ετήσια διοργάνωση της Ημέρας Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών. 

− Διεξαγωγή εξειδικευμένων επιθεωρήσεων για έλεγχο εφαρμογής του περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ 
Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμου 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 

Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα (Δ) 

Δείκτης Επίδοσης 
(Σ) /Απόδοσης (Δ) 

Αποτελέσματα 
Δείκτη – 2021 

Περιγραφή 

Σ1: Προώθηση υγιών 
εργασιακών σχέσεων 
μεταξύ των 
εργοδοτών και των 
εργαζομένων, 
διασφάλιση και 
προστασία των 
δικαιωμάτων των 
εργαζομένων 

 

ΔΕ1:  Ποσοστό 
εργοδοτών που 
εντοπίζονται να 
παραβιάζουν την 
εργατική νομοθεσία 
αλλά μετά 
συμμορφώνονται 
με τις υποδείξεις 
του ΤΕΣ σε σχέση με 
το συνολικό αριθμό 
εργοδοτών που 
παραβιάζουν την 
εργατική νομοθεσία 

85,46% 
(18.114/21.195) 

Αριθμητής: Αριθμός εργοδοτών οι οποίοι, είτε 
κατόπιν ελέγχου είτε κατόπιν παραλαβής 
παραπόνου, εντοπίζονται να παραβιάζουν την 
εργατική νομοθεσία που εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες του Τμήματος Εργασιακών 
Σχέσεων αλλά μετά συμμορφώνονται κατόπιν 
υποδείξεων λειτουργών /επιθεωρητών του 
Τμήματος. 

Παρονομαστής: Σύνολο εργοδοτών, οι οποίοι είτε 
κατόπιν ελέγχου είτε κατόπιν παραλαβής 
παραπόνου εντοπίζονται να παραβιάζουν την 
εργατική νομοθεσία που εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες του Τμήματος Εργασιακών 
Σχέσεων. 

Δ1: Διεξαγωγή 
Μεσολαβήσεων σε 
εργατικές διαφορές 
και συνεχής 
βελτίωση του 
συστήματος 
εργασιακών σχέσεων 

ΔΑ1: Αριθμός 
μεσολαβήσεων που 
πραγματοποιούνται 

273 
μεσολαβήσεις 

Αριθμός μεσολαβήσεων που πραγματοποιούνται 
κατά την περίοδο αναφοράς. 

Δ2: Διαμόρφωση και 
Εφαρμογή της 
Εργατικής 
Νομοθεσίας και 
Διασφάλιση των 
Δικαιωμάτων των 
Εργαζομένων 

ΔΑ2: Αριθμός 
επιθεωρήσεων και 
παραπόνων που 
διεκπεραιώνονται 
ανά 
λειτουργό/επιθεωρ
ητή 

212,52 
επιθεωρήσεις/ 
παράπονα ανά 
άτομο 

Αριθμός 
Επιθεωρήσεων 
ΤΕΣ + 
Παραπόνων: 
4.463 

Αριθμός 
Λειτουργών + 
Επιθεωρητών: 21 
(εκτίμηση) 

Αριθμός επιθεωρήσεων και παραπόνων (εκτός 
ελέγχων covid-19) που διεκπεραιώνονται ανά 
λειτουργό/επιθεωρητή για έλεγχο εφαρμογής της 
εργατικής νομοθεσίας που εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες του Τμήματος 

Δ3: Δράσεις για 
Μείωση του 
Χάσματος Αμοιβών 
μεταξύ Ανδρών και 
Γυναικών  

ΔΑ3: Αριθμός 
Επιχειρήσεων/Οργα
νισμών που 
πιστοποιούνται από 
τον Εθνικό Φορέα 
Πιστοποίησης 

10 εταιρείες Αριθμός επιχειρήσεων/οργανισμών που 
αξιολογήθηκαν από Λειτουργούς του Τμήματος 
Εργασιακών Σχέσεων κατόπιν σχετικής τους 
αίτησής και πιστοποιήθηκαν από τον Εθνικό 
Φορέα Πιστοποίησης είτε ως Εργοδότης Ισότητας 
είτε για καλές πρακτικές ισότητας των φύλων στο 
χώρο εργασίας κατά το έτος αναφοράς. 
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΕΕ)  

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Κύριος στόχος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) είναι η διασφάλιση κατάλληλων και 
επαρκών επιπέδων ασφάλειας και υγείας στην εργασία για όλους τους εργαζόμενους, τα αυτοτελώς 
εργαζόμενα πρόσωπα και άλλα πρόσωπα που μπορεί να επηρεάζονται από εργασιακές 
δραστηριότητες. 

Η επίτευξη του πιο πάνω στόχου επιτυγχάνεται μέσω της ύπαρξης κατάλληλου θεσμικού και 
νομοθετικού πλαισίου, της διαφώτισης και ενημέρωσης των εργοδοτών, των εργαζομένων και του 
κοινού γενικότερα, της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού, καθώς και της συνεργασίας και 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.  Όλες οι απαραίτητες 
ενέργειες για την επίτευξη του στόχου περιλαμβάνονται στη Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια 
και Υγεία στην Εργασία 2021 - 2027, που έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και έχει 
υπογραφεί από τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Οι δέκα κυριότεροι 
άξονες της Στρατηγικής αυτής είναι οι ακόλουθοι: 

− Αξιοποίηση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Θεσμικού Πλαισίου που ρυθμίζει τα 
θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. 

− Ύπαρξη κατάλληλου, επαρκούς και λειτουργικού Νομοθετικού Πλαισίου, πλήρως 
εναρμονισμένου με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. 

− Λειτουργία κατάλληλου και επαρκούς Συστήματος Επιθεώρησης Εργασίας για την Ασφάλεια 
και Υγεία στην Εργασία. 

− Βελτίωση της λειτουργίας των Υποστηρικτικών Θεσμών. 

− Διεύρυνση και βελτίωση του Συστήματος Επιτήρησης και Προαγωγής της Υγείας των 
εργοδοτουμένων. 

− Προώθηση της πρόληψης και καλλιέργεια νοοτροπίας ασφάλειας και υγείας. 

− Ενσωμάτωση των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σε άλλους Τομείς Πολιτικής. 

− Ενθάρρυνση και αξιοποίηση της επιστημονικής προόδου και της έρευνας. 

− Στενότερη συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. 

− Ενεργός συμμετοχή στα Σώματα και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων 
Ευρωπαϊκών ή διεθνών Οργανισμών. 

Μία από τις κύριες δραστηριότητες του Τμήματος και κύριος πυλώνας της πιο πάνω Στρατηγικής είναι 
η λειτουργία κατάλληλου και επαρκούς Συστήματος Επιθεώρησης βασισμένου στη Σύμβαση 81 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και στα πρότυπα που καθορίζει η Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών 
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Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Επί του παρόντος, όλοι οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας 
(ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα), όλοι οι χώροι εργασίας, όλες οι επιχειρήσεις (110.000 περίπου), όλα τα 
υποστατικά (116.000 περίπου), όλοι οι εργοδότες [φυσικά ή νομικά πρόσωπα 81.000 περίπου)], όλοι 
οι εργοδοτούμενοι (381.000 περίπου) και όλα τα αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα (51.000 περίπου), 
καθώς και όλοι οι άμεσα επηρεαζόμενοι από τις δραστηριότητες των εργοδοτών ή των αυτοτελώς 
εργαζομένων προσώπων καλύπτονται από τη νομοθεσία για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Τα πιο 
πάνω στοιχεία είναι σύμφωνα με το αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Οκτώβριος 
2020, την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2021 και το Μητρώο Επιχειρήσεων 2020 της Στατιστικής 
Υπηρεσίας Κύπρου. Επιπλέον, το ΤΕΕ παρέχει πληροφορίες, εκθέσεις ή και ενημέρωση, ανάλογα με 
την περίπτωση, σε όλα τα πρόσωπα που τραυματίστηκαν ή ασθένησαν στην εργασία, στο κοινό, σε 
ασφαλιστικές εταιρείες, σε εργοδότες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στους κοινωνικούς εταίρους, 
σε Υπουργεία / Τμήματα / Υπηρεσίες, στις Τοπικές Αρχές, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και σε 
Επιτροπές / Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή και σε άλλους Ευρωπαϊκούς ή Διεθνείς 
Οργανισμούς. 

Παράλληλα, στο ΤΕΕ λειτουργεί Σύστημα Τεχνικής Επιθεώρησης για ανυψωτικό εξοπλισμό (3.250 
περίπου), ατμολέβητες & ατμοδέκτες (1.300 περίπου) και απλά δοχεία πίεσης (4.200 περίπου) ενώ 
επιτηρεί το Σύστημα Ελέγχου Ανελκυστήρων (18.000 περίπου) από ιδιώτες ελεγκτές και συντηρητές. 

Επιπρόσθετα, για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των οδηγών έχει αναπτυχθεί ειδικό Σύστημα 
Ελέγχου που περιλαμβάνει Σύστημα Αποτίμησης της Επικινδυνότητας των Επιχειρήσεων για τη 
διενέργεια ελέγχων τόσο στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων όσο και καθ’ οδόν (2.278 επιχειρήσεις 
και 14.000 εργαζόμενοι / οδηγοί περίπου).  

Σημειώνεται επίσης ότι, το ΤΕΕ έχει την αρμοδιότητα για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στις 
αποθηκεύσεις και εγκαταστάσεις υγραερίου (15.000 περίπου) και εγκαταστάσεις άλλων 
πετρελαιοειδών (3.000 περίπου) καθώς και για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην υγραεριοκίνηση. 

Αν και στον Δείκτη Ατυχημάτων, κατά την περίοδο 2009-2021, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση (-
48,4%), εντούτοις για την περίοδο 2013 – 2019 παρατηρήθηκε, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης 
και της επανεκκίνησης της οικονομίας, επιδείνωση της κατάστασης με την καταγραφή αυξητικής 
τάσης του Δείκτη Ατυχημάτων (+21,8%) όπως και του αριθμού των ατυχημάτων (+41,0%). Σημειώνεται 
όμως ότι κατά την περίοδο 2019-2021, ο Δείκτης Ατυχημάτων όπως και ο αριθμός των ατυχημάτων 
σημείωσαν σημαντική  μείωση της τάξης του 37,5% και 33,9% αντίστοιχα που οφείλεται βασικά στους 
περιορισμούς της οικονομίας λόγω της Covid-19.  

Οι οικονομικοί περιορισμοί είχαν ως αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια, την περίοδο 2010-2020, τη 
μείωση του Προϋπολογισμού και του μόνιμου προσωπικού (κατά -25% περίπου) του Τμήματος. Γενικά 
για την αντιμετώπιση των προκλήσεων απαιτούνται προσωπικό, εξοπλισμός και μηχανογραφικά 
συστήματα 



Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2025 

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 68 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Διαμόρφωση Πολιτικής και Διασφάλιση της Εφαρμογής της Νομοθεσίας για την 
ασφάλεια και υγεία στον εργασιακό χώρο 

Όπως αναφέρθηκε και πάνω η  πολιτική του ΤΕΕ στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
εστιάζεται στη διασφάλιση κατάλληλων και επαρκών επιπέδων ασφάλειας και υγείας στην εργασία, 
σε κατάλληλες και ασφαλείς αποθηκεύσεις υγραερίου και άλλων υγρών πετρελαιοειδών, στην 
ασφαλή λειτουργία ή χειρισμό των μηχανημάτων και εξοπλισμών καθώς και στην επαρκή ξεκούραση 
των οδηγών ορισμένων οχημάτων.  Η ανάπτυξη της πολιτικής αυτής γίνεται σε στενή συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους και αντλεί πληροφορίες από τα δεδομένα που συλλέγει το ΤΕΕ μέσω των 
επιθεωρήσεων και των μηχανογραφημένων συστημάτων που τηρεί. Ταυτόχρονα, το ΤΕΕ υιοθετεί τις 
προτεραιότητες, την καθοδήγηση και τις οδηγίες που συμφωνούνται και καθορίζονται από τις σχετικές 
Ευρωπαϊκές Επιτροπές και τους Διεθνείς Οργανισμούς. 

Το νομοθετικό πλαίσιο, που είναι εναρμονισμένο με το σχετικό Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, και η εθνική 
νομοθεσία επικαιροποιείται όποτε και όταν εντοπίζονται κενά ή/και ιδιαιτερότητες αναφορικά με την 
κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο. Επί του παρόντος, 175 εθνικά και 4 Ευρωπαϊκά (Κανονισμοί) 
νομοθετήματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΤΕΕ για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. 
Ο αριθμός αυτός αυξάνεται, καθώς νέες νομοθεσίες ετοιμάζονται και δημοσιεύονται συνεχώς σε 
Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.  

Το ΤΕΕ συμμετέχει ενεργά στις σχετικές με την Ασφάλεια και Υγεία Ευρωπαϊκές Επιτροπές και 
Διεθνείς/Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα ή 
όταν ζητείται. 

Κύρια δράση του ΤΕΕ στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας είναι η λειτουργία κατάλληλου και 
επαρκούς συστήματος επιθεώρησης που έχει ως κύριο στόχο την εφαρμογή και επιβολή της 
νομοθεσίας που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος. 

Οι προληπτικές επιθεωρήσεις διεξάγονται σύμφωνα με ετήσιο πρόγραμμα επιθεωρήσεων, στο οποίο 
καθορίζονται στρατηγικοί, ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, στοχευμένες επιθεωρήσεις: 

− στον κατασκευαστικό τομέα, στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες  

− για τον έλεγχο των κινδύνων από χημικούς, φυσικούς, βιολογικούς και καρκινογόνους 
παράγοντες 

− για τον έλεγχο της ασφάλειας των μηχανημάτων και των αποθηκεύσεων και εγκαταστάσεων 
υγραερίου και άλλων υγρών πετρελαιοειδών 

− για τον έλεγχο του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης των οδηγών ορισμένων οχημάτων 

− για την έγκριση και επίβλεψη των δραστηριοτήτων προσώπων όπως των Λειτουργών 
Ασφάλειας, των Ελεγκτών και Συντηρητών Ανελκυστήρων, των Αναγνωρισμένων και 
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Εξουσιοδοτημένων Οργανισμών Επιθεώρησης Ανυψωτικών Συστημάτων, των Εξωτερικών 
Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης, των Οργανισμών  / προσώπων Ελέγχου δεξαμενών 
υγραερίου και των Παρόχων Α’ Βοηθειών. 

Επίσης, το ΤΕΕ επιβάλλει, σύμφωνα με τη νομοθεσία, όρους για έκδοση Πολεοδομικών Αδειών, 
Αδειών Οικοδομής και Πιστοποιητικών Έγκρισης. Επιπρόσθετα, εκδίδει πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις 
εγγραφής υποστατικών / ελέγχου μηχανημάτων / καταλληλότητας ορισμένων υποστατικών, Άδειες 
Αποθήκευσης υγρών πετρελαιοειδών & υγραερίου και Άδειες περιορισμένης χρήσης γενετικά 
τροποποιημένων μικροοργανισμών. 

Οι Επιθεωρητές του ΤΕΕ διερευνούν εργατικά ατυχήματα, επαγγελματικές ασθένειες, επικίνδυνα 
συμβάντα (π.χ. εκρήξεις και πυρκαγιές) και παράπονα και όπου κρίνεται αναγκαίο κάνουν χρήση των 
νομικών εργαλείων που προνοούνται στη νομοθεσία 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Διαφώτιση και Εκπαίδευση για την Ασφάλεια και Υγεία στον εργασιακό χώρο 

Η συστηματική διαφώτιση και εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της Στρατηγικής 
της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2021 – 2027. 

Για τον σκοπό αυτό το Τμήμα προωθεί τα ακόλουθα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, τους 
οδηγούς ορισμένων οχημάτων, τις αποθηκεύσεις υγραερίου & άλλων πετρελαιοειδών καθώς και τη 
λειτουργία / χρήση των μηχανημάτων: 

− Διοργάνωση ή συνδιοργάνωση με άλλους φορείς προγραμμάτων κατάρτισης και 
επιμόρφωσης, σεμιναρίων και διαλέξεων, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων διαφώτισης. 

− Διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και των 
Εκστρατειών Διαφώτισης και Επιθεώρησης που οργανώνονται στο πλαίσιο της λειτουργίας της 
Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας της ΕΕ. 

− Ανάπτυξη, εκτύπωση και διανομή ενημερωτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.  

− Ενσωμάτωση των θεμάτων προτεραιότητας σε άλλους Τομείς Πολιτικής, όπως είναι η 
Εκπαίδευση, η Οδική Ασφάλεια, οι Δημόσιες Συμβάσεις και τα Πρότυπα Επαγγελματικά 
Προσόντα. 

− Διοργάνωση ή συνδιοργάνωση Διαγωνισμών για ευαισθητοποίηση των εργοδοτών, των 
εργαζομένων και άλλων ομάδων (π.χ. παιδιών) 

ΣΤΟΧΟΣ 2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Άλλος ένας στόχος του ΤΕΕ είναι η διασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων, των καταναλωτών, 
των ασθενών, του κοινού και του περιβάλλοντος από εξειδικευμένους κινδύνους που σχετίζονται με 
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ακτινοβολίες, χημικές ουσίες, μηχανήματα, εξοπλισμούς και υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων, 
καθώς και η παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. 

Για την προστασία από τους κινδύνους ακτινοβολιών, εντός του ΤΕΕ, λειτουργεί η Υπηρεσία Ελέγχου 
και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες (ΥΠΕΛ). Η ΥΠΕΛ επιτηρεί την εφαρμογή της νομοθεσίας για 
Προστασία από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνική Ασφάλεια, καθώς και για ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία και τεχνητή οπτική ακτινοβολία, η οποία είναι εναρμονισμένη με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και 
τα διεθνή πρότυπα ακτινοπροστασίας. Η νομοθεσία αυτή εφαρμόζεται για την προστασία των 
εργαζομένων, των ασθενών, του κοινού, της περιουσίας και του περιβάλλοντος από κινδύνους που 
εγκυμονεί η έκθεση σε ιονίζουσες ακτινοβολίες ή η απελευθέρωση ή η διασπορά ραδιενεργών υλικών 
ή η ραδιενεργός μίανση στο περιβάλλον, σε διάφορες οικονομικές δραστηριότητες, καθώς και για την 
προστασία της υγείας των εργαζομένων και άλλων προσώπων σε χώρους εργασίας από κινδύνους που 
πιθανόν να προκύψουν από έκθεση σε μη-ιονίζουσες ακτινοβολίες.  

Στο πλαίσιο της προστασίας των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους που 
οφείλονται σε χημικές ουσίες, το ΤΕΕ διασφαλίζει την τήρηση βάσεων δεδομένων καθώς και τον 
έλεγχο για την αποτελεσματική διαχείριση των χημικών προϊόντων (χημικών ουσιών, μειγμάτων και 
αντικειμένων που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες) που παράγονται, εισάγονται, εξάγονται, 
χρησιμοποιούνται ή/και κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά και τον έλεγχο 5.000 περίπου 
επηρεαζόμενων επιχειρήσεων ή/και φυσικών προσώπων που έχουν υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσία (30 νομοθετήματα) και κυρίως τους  Ευρωπαϊκούς  Κανονισμούς  
REACH, CLP και PIC καθώς και από άλλες σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις.   

Επίσης, το ΤΕΕ επιτηρεί την εφαρμογή νομοθεσίας που αφορά την πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης 
κλίμακας (Οδηγία Seveso) σε χώρους ή εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή χρήσης μεγάλων ποσοτήτων 
επικίνδυνων χημικών ουσιών ή μειγμάτων (30 εγκαταστάσεις). Το ΤΕΕ πρέπει να επιθεωρεί κάθε χρόνο 
όλες τις εγκαταστάσεις και να αξιολογεί/ελέγχει τα διάφορα έγγραφα / τις διάφορες εκθέσεις 
ασφάλειας που υποβάλλονται από τους διαχειριστές των εγκαταστάσεων. 

Επιπρόσθετα, το ΤΕΕ είναι αρμόδιο για την επιτήρηση της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου 
εναρμονισμένου με τις Οδηγίες της ΕΕ, για 7 κατηγορίες προϊόντων (εξοπλισμών) (όπως μηχανήματα, 
εξοπλισμοί σε εκρηκτικό περιβάλλον, ανελκυστήρες, εξοπλισμοί υπό πίεση), για τα οποία απαιτείται 
η τήρηση προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας και η σήμανση τους με CE, ώστε να επιτρέπεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία τους στην αγορά και μέσω του οποίου επιβάλλονται υποχρεώσεις στους 
κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εγκαταστάτες, εισαγωγείς και διανομείς. Η 
εποπτεία της αγοράς γίνεται δειγματοληπτικά ή μετά από ατυχήματα, επικίνδυνα συμβάντα, 
καταγγελίες ή παράπονα. Οι εποπτικοί έλεγχοι αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό των προϊόντων που 
εισάγονται, εγκαθίστανται και διατίθενται την Κυπριακή αγορά (π.χ. 5% περίπου των νέων 
ανελκυστήρων). Το ΤΕΕ συμμετέχει σε Ομάδες Εργασίες και Επιτροπές της ΕΕ και υποβάλλει ετήσια 
στην ΕΕ πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς και απολογισμό.  

Όσον αφορά τον τομέα υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα σοβαρά ατυχήματα 
που σχετίζονται με τον τομέα αυτό εκτός από ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές είναι πιθανόν 
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να έχουν καταστρεπτικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες στο περιβάλλον των θαλασσών και των 
παράκτιων περιοχών καθώς και σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις παράκτιες οικονομίες. Ως εκ 
τούτου, η ΕΕ με την Οδηγία 2013/30/ΕΕ για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων κατά τη 
διάρκεια υπεράκτιων εργασιών εξερεύνησης και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και τον περιορισμό των συνεπειών τέτοιων ατυχημάτων. Το ΤΕΕ ορίσθηκε ως η 
Αρμόδια Αρχή στην Κύπρο για εφαρμογή των προνοιών της Οδηγίας και της αντίστοιχης Κυπριακής 
Νομοθεσίας. Μέχρι σήμερα, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αδειοδοτήσει τέσσερεις μεγάλες εταιρείες 
για την εξερεύνηση και μελλοντικά αξιοποίηση των κοιτασμάτων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής 
της Ζώνης. Το ΤΕΕ, ως η αρμόδια Αρχή, πρέπει να στελεχώνεται κατάλληλα ώστε, λόγω της 
κρισιμότητας του τομέα αυτού αλλά και των καταστροφικών συνεπειών σε περίπτωση ατυχήματος, 
να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το νομοθετικό πλαίσιο που 
καλύπτει τον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα των υδρογονανθράκων.  

Όσον αφορά τον τομέα παρακολούθησης, εκτίμησης και διαχείρισης της ποιότητας του 
ατμοσφαιρικού αέρα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να 
παρακολουθούν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην επικράτειά τους. Στις περιπτώσεις όπου 
διαπιστωθούν υπερβάσεις οριακών τιμών οποιουδήποτε ρύπου, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα για βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Στην Κύπρο, για το σκοπό αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο 
ενέκρινε το 2008 Εθνικό Σχέδιο Δράσης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, το οποίο 
παρακολουθείται, υλοποιείται και σταδιακά αναθεωρείται. Για την παρακολούθηση της Ποιότητας 
του Ατμοσφαιρικού Αέρα στην Κύπρο, το ΤΕΕ λειτουργεί δίκτυο εννέα (9) σταθμών που είναι 
εγκατεστημένοι σε πόλεις της Κύπρου και σε άλλα αντιπροσωπευτικά σημεία, σύμφωνα με κριτήρια 
που προβλέπονται στη σχετική Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που 
λαμβάνονται από τους σταθμούς αυτούς, κοινοποιούνται ηλεκτρονικά (on-line) μέσω εξειδικευμένης 
ιστοσελίδας, εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, οθονών πληροφόρησης του κοινού και των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης. Επιπρόσθετα, για τη διασφάλιση της ποιότητας των μετρήσεων ποιότητας του 
αέρα και ικανοποιώντας τις πρόνοιες της σχετικής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, το ΤΕΕ λειτουργεί 
διαπιστευμένο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς με βάση το διεθνές πρότυπο ΕΝ17025. 

Για την υλοποίηση των πιο πάνω δραστηριοτήτων του ΤΕΕ απαιτούνται προσωπικό, εξοπλισμός και 
μηχανογραφικά συστήματα. Ειδικά απαιτείται επιπλέον ενίσχυση σε προσωπικό λόγω της 
αρμοδιότητας για την ασφάλεια υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Διαμόρφωση Πολιτικής και Εφαρμογή της Νομοθεσίας για Προστασία από 
Ακτινοβολίες 

Η πολιτική του ΤΕΕ για τις ακτινοβολίες εστιάζεται στη διασφάλιση κατάλληλων και επαρκών επιπέδων 
προστασίας. Η διαμόρφωση της πολιτικής αυτής γίνεται σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
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τους εμπλεκόμενους φορείς και με την υιοθέτηση των προτεραιοτήτων, προγραμμάτων και οδηγιών 
που καθορίζονται από τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς. 

Το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την προστασία από τις ακτινοβολίες είναι εναρμονισμένο με το 
Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και τις Διεθνείς Συμβάσεις και επικαιροποιείται όποτε και όταν εντοπίζονται 
κενά ή και ιδιαιτερότητες ή νέες Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς νομικές υποχρεώσεις. Επί του παρόντος, το 
ΤΕΕ διαχειρίζεται την εφαρμογή και επιτήρηση της εφαρμογής 43 εθνικών νομοθετημάτων και 9 
Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την ακτινοπροστασία. Το ΤΕΕ συμμετέχει ενεργά και εποικοδομητικά 
στις σχετικές Επιτροπές Ευρωπαϊκών/Διεθνών Οργανισμών και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις. 

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για προστασία από κινδύνους που σχετίζονται 
με ακτινοβολίες (900 υποστατικά περίπου), το ΤΕΕ προγραμματίζει και υλοποιεί στοχευμένες 
επιθεωρήσεις σε βιομηχανίες, ιατρικά ή οδοντιατρικά υποστατικά, επιχειρήσεις και υποστατικά και 
ανάλογα εκδίδει πιστοποιητικά / άδειες / εγκρίσεις. Στο πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων, του 
κοινού και του περιβάλλοντος, το ΤΕΕ συνεργάζεται με άλλα Τμήματα / Υπηρεσίες, παρακολουθεί τα 
επίπεδα ραδιενέργειας, εφαρμόζει ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης ραδιολογικών περιστατικών και 
οργανώνει ή προωθεί εκπαιδεύσεις ή άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις. 

Για επιβολή της νομοθεσίας και σε περιπτώσεις εντοπισμού παραβάσεων χρησιμοποιούνται από το 
ΤΕΕ  τα νομικά εργαλεία που προνοούνται στη νομοθεσία. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Διαμόρφωση Πολιτικής και Εφαρμογή της Νομοθεσίας για Προστασία από 
Χημικές Ουσίες 

Η πολιτική του ΤΕΕ για τις χημικές ουσίες εστιάζεται στη διασφάλιση κατάλληλων και επαρκών 
επιπέδων προστασίας. Η διαμόρφωση της πολιτικής αυτής γίνεται σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και με την υιοθέτηση των προτεραιοτήτων, 
προγραμμάτων και οδηγιών που καθορίζονται από τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς 
Οργανισμούς. 

Το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την προστασία από τις χημικές ουσίες είναι εναρμονισμένο με το 
Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και τις Διεθνείς Συμβάσεις και επικαιροποιείται όποτε και όταν εντοπίζονται 
κενά ή και ιδιαιτερότητες ή νέες Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς νομικές υποχρεώσεις. Επί του παρόντος, το 
ΤΕΕ διαχειρίζεται την εφαρμογή και επιτήρηση της εφαρμογής περίπου 30 εθνικών νομοθετημάτων 
και 90 περίπου Ευρωπαϊκών Κανονισμών για τις χημικές ουσίες. Το ΤΕΕ συμμετέχει ενεργά και 
εποικοδομητικά στις σχετικές Επιτροπές Ευρωπαϊκών / Διεθνών Οργανισμών και υποβάλλει σχετικές 
εκθέσεις. 

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής των πιο πάνω νομοθεσιών για προστασία από κινδύνους που 
σχετίζονται με χημικές ουσίες (5.000 επιχειρήσεις), το ΤΕΕ προγραμματίζει και υλοποιεί στοχευμένες 
επιθεωρήσεις σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις, πλατφόρμες εξόρυξης και άλλα υποστατικά. Στο πλαίσιο 
αυτό, ανάλογα με την περίπτωση, το ΤΕΕ συνεργάζεται με διάφορα Υπουργεία, Τελωνειακές Αρχές και 
άλλα Τμήματα / Υπηρεσίες ή και με εξωτερικούς οργανισμούς (π.χ. εργαστήρια) και συμμετέχει σε 
στοχευμένες Ευρωπαϊκές Εκστρατείες. Επίσης, λαμβάνει δείγματα προϊόντων από την αγορά για τον 
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εντοπισμό προβλημάτων. Επιπρόσθετα, το ΤΕΕ, λειτουργεί δύο ειδικά Καθοδηγητικά Γραφεία (CLP, 
REACH) και οργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις για παροχή πληροφόρησης στα θέματα Χημικών 
Ουσιών. 

Για επιβολή της νομοθεσίας και σε περιπτώσεις εντοπισμού παραβάσεων χρησιμοποιούνται από το 
ΤΕΕ  τα νομικά εργαλεία που προνοούνται στη νομοθεσία 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Διαμόρφωση Πολιτικής και Εφαρμογή της Νομοθεσίας για Προστασία από 
Εξοπλισμούς 

Η πολιτική του ΤΕΕ στους εξοπλισμούς εστιάζεται στη διασφάλιση κατάλληλων και επαρκών επιπέδων 
προστασίας. Η διαμόρφωση της πολιτικής αυτής γίνεται σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και με την υιοθέτηση των προτεραιοτήτων, προγραμμάτων και 
οδηγιών που καθορίζονται από τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς. 

Το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την προστασία από τους εξοπλισμούς είναι εναρμονισμένο με το 
Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και επικαιροποιείται όποτε και όταν εντοπίζονται κενά ή και ιδιαιτερότητες ή 
νέες Ευρωπαϊκές νομικές υποχρεώσεις. Επί του παρόντος, το ΤΕΕ διαχειρίζεται την εφαρμογή και 
επιτήρηση της εφαρμογής 27 εθνικών νομοθετημάτων και 1 Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας προϊόντων με σήμανση CE. Το ΤΕΕ συμμετέχει ενεργά και 
εποικοδομητικά στις σχετικές Επιτροπές Ευρωπαϊκών Οργανισμών και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις. 

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για προστασία από κινδύνους που σχετίζονται 
με εξοπλισμούς με CE (χιλιάδες είδη εξοπλισμών και πέραν των 1.000 επιχειρήσεων) το ΤΕΕ 
προγραμματίζει και υλοποιεί στοχευμένες επιθεωρήσεις σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις και άλλα 
υποστατικά και ανάλογα εκδίδει πιστοποιητικά / άδειες / εγκρίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ανάλογα με την 
περίπτωση, το ΤΕΕ συνεργάζεται με άλλα Υπουργεία / Τμήματα / Υπηρεσίες, συμμετέχει σε 
στοχευμένες Ευρωπαϊκές Εκστρατείες και οργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις. 

Για επιβολή της νομοθεσίας και σε περιπτώσεις εντοπισμού παραβάσεων χρησιμοποιούνται από το 
ΤΕΕ τα νομικά εργαλεία που προνοούνται στη νομοθεσία 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Διαμόρφωση Πολιτικής και Εφαρμογή της Νομοθεσίας για προστασία από 
Υπεράκτιες Δραστηριότητες Υδρογονανθράκων και Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας 

Η πολιτική του ΤΕΕ στις υπεράκτιες δραστηριότητες υδρογονανθράκων και στην αποφυγή ατυχημάτων 
μεγάλης κλίμακας σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες εστιάζονται στη διασφάλιση κατάλληλων και 
επαρκών επιπέδων προστασίας και πρόληψης. Η διαμόρφωση της πολιτικής αυτής γίνεται σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και με την υιοθέτηση 
των προτεραιοτήτων, προγραμμάτων και οδηγιών που καθορίζονται από τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς 
και Διεθνείς Οργανισμούς. 

Το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις πιο πάνω δραστηριότητες είναι εναρμονισμένο με το 
Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και επικαιροποιείται όποτε και όταν εντοπίζονται κενά ή και ιδιαιτερότητες ή 
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νέες Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς νομικές υποχρεώσεις. Επί του παρόντος, το ΤΕΕ διαχειρίζεται την 
εφαρμογή και επιτήρηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων 
ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και της νομοθεσίας για την ασφάλεια των 
υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το ΤΕΕ συμμετέχει ενεργά και εποικοδομητικά 
στις σχετικές Επιτροπές Ευρωπαϊκών/Διεθνών Οργανισμών και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις. 

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής των πιο πάνω νομοθεσιών το ΤΕΕ προγραμματίζει και 
υλοποιεί στοχευμένες επιθεωρήσεις σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις, πλατφόρμες εξόρυξης και άλλα 
υποστατικά που δραστηριοποιούνται στους πιο πάνω τομείς και ανάλογα εκδίδει 
πιστοποιητικά/άδειες/εγκρίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ανάλογα με την περίπτωση, το ΤΕΕ συνεργάζεται 
με διάφορα Υπουργεία, τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας και με άλλα Τμήματα / Υπηρεσίες και συμμετέχει 
σε στοχευμένες Ευρωπαϊκές Εκστρατείες. Επιπρόσθετα, το ΤΕΕ επιθεωρεί, διερευνά ατυχήματα και 
επικίνδυνα περιστατικά και αξιολογεί/ελέγχει τα διάφορα έγγραφα που υποβάλλονται από τις 
εμπλεκόμενες εταιρείες/επιχειρήσεις, συνεργάζεται με άλλα Τμήματα / Υπηρεσίες και οργανώνει 
ενημερωτικές εκδηλώσεις. 

Για επιβολή της νομοθεσίας και σε περιπτώσεις εντοπισμού παραβάσεων χρησιμοποιούνται από το 
ΤΕΕ  τα νομικά εργαλεία που προνοούνται στη νομοθεσία. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Παρακολούθηση της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα 

Βασική πολιτική του ΤΕΕ είναι η συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση για τα επίπεδα 
συγκεκριμένων ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα και η εκτίμηση και η διαχείριση της ποιότητας του 
αέρα ώστε να διασφαλίζεται, όσο είναι πρακτικά εφικτό, η προστασία της υγείας και ευημερίας των 
εργαζομένων και των πολιτών και η προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της πιο πάνω πολιτικής 
το ΤΕΕ: 

− Λειτουργεί Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα που περιλαμβάνει εννέα (9) 
Σταθμούς Παρακολούθησης και Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς. Οι ρύποι που 
παρακολουθούνται είναι το όζον, το μονοξείδιο, το διοξείδιο και τα οξείδια του αζώτου, το 
διοξείδιο του θείου, το μονοξείδιο του άνθρακα, τα Αιωρούμενα Σωματίδια (ΑΣ10 και ΑΣ2.5), 
το βενζόλιο και άλλες πτητικές οργανικές ενώσεις, καθώς και βαρέα μέταλλα και πολυκυκλικοί 
αρωματικοί υδρογονάνθρακες. 

− Λειτουργεί εξειδικευμένη ιστοσελίδα (www.airquality.gov.cy) και εφαρμογή για κινητά 
τηλέφωνα, μέσω των οποίων το κοινό ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των μετρήσεων 
ποιότητας αέρα σε πραγματικό χρόνο. 

− Εναρμονίζει και επιτηρεί την εφαρμογή στην Κύπρο της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
καθώς και τις πρόνοιες Διεθνών Συμβάσεων. Η νομοθεσία (19 εθνικά νομοθετήματα) 
επικαιροποιείται όποτε και όταν εντοπίζονται κενά ή/και ιδιαιτερότητες ή όταν εκδίδονται 
νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες.  

http://www.airquality.gov.cy/
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− Συμμετέχει ενεργά στις σχετικές Ευρωπαϊκές Επιτροπές/Οργανισμούς, υποβάλλει σχετικές 
εκθέσεις σε τακτά διαστήματα. 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα, το ΤΕΕ αναθέτει με 
σύμβαση σε προμηθεύτρια ιδιωτική εταιρεία τη συντήρηση των εννέα (9) Σταθμών Παρακολούθησης 
της Ποιότητας του Αέρα και λοιπού εξοπλισμού, μέρος του οποίου είναι σε λειτουργία πέραν των 10 
ετών. Ως εκ τούτου, το ΤΕΕ ασχολείται με την παρακολούθηση και ποιοτικό έλεγχο της εργασίας της 
πιο πάνω εταιρείας. 

Στις περιπτώσεις που παρατηρούνται υπερβάσεις των οριακών τιμών που καθορίζονται στη 
νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα, όπως είναι τα συμβάντα μεταφοράς σκόνης από τις ερήμους 
της Βορείου Αφρικής, της Μέση Ανατολής ή της Δυτικής Ασίας, το ΤΕΕ εκδίδει Ανακοινώσεις που 
στέλνονται στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και σε άλλους αποδέκτες ώστε οι μαθητές, οι 
εργαζόμενοι και άλλες ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού να ενημερώνονται σχετικά και να 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προστασίας από τη έκθεσή τους στη σκόνη. Η ενημέρωση για την 
ποιότητα του αέρα γίνεται μέσω εξειδικευμένης ιστοσελίδας και μέσω εξειδικευμένων εφαρμογών 
για κινητά τηλέφωνα. 

Επιπρόσθετα, το ΤΕΕ υλοποιεί ετήσια απογραφή εκπομπών αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα της 
Κύπρου και αποστέλλει σχετικές εκθέσεις στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και στη 
Γραμματεία της Διεθνούς Σύμβασης της Γενεύης για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε 
Μεγάλη Απόσταση. Επίσης, το ΤΕΕ καταρτίζει και παρακολουθεί την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για την ποιότητα του αέρα
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 

Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα (Δ) 

Δείκτης 
Επίδοσης (Σ) 

/Απόδοσης (Δ) 

Αποτελέσματα 
Δείκτη – 2021 Περιγραφή 

Σ1: Διασφάλιση 
Ασφάλειας και 
Υγείας στον 
Εργασιακό Χώρο 

 

ΔΕ1:  Δείκτης 
Ατυχημάτων 

2021 = 381,2 
(Προκαταρκτικό) 

Ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων ανά 100.000 εργοδοτούμενους. 

Με βάση τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων 
Συμβάντων) Κανονισμούς του 2007 και 2017, Εργατικό Ατύχημα σημαίνει ασυνεχές συμβάν, το οποίο 
προκαλεί σωματική ή διανοητική βλάβη ή απώλεια ζωής σε εργοδοτούμενο ή αυτοεργοδοτούμενο 
πρόσωπο κατά τη διάρκεια της εργασίας του ή σε πρόσωπο εκτός εργασίας που προέκυψε από ενέργειες 
ή παραλείψεις, οι οποίες πηγάζουν από τη διεύθυνση ή τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων στην εργασία. 

Ο Δείκτης Ατυχημάτων αφορά μόνο τα γνωστοποιήσιμα ατυχήματα που συμβαίνουν σε εργοδοτούμενα 
πρόσωπα, δηλαδή τα ατυχήματα που προκαλούν απώλεια ζωής ή βλάβη σε εργοδοτούμενο πρόσωπο, η 
οποία το καθιστά ανίκανο για εργασία για περισσότερες από τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες, 
εξαιρουμένης της ημέρας του ατυχήματος. 

Ο Δείκτης ΔΕ1 υπολογίζεται σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο Μηχανογραφημένο Σύστημα FIS, σε 
ότι αφορά τον αριθμό των ατυχημάτων και στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Στατιστικής 
Υπηρεσίας, σε ότι αφορά των αριθμό των εργοδοτουμένων. 

Σημειώνεται ότι, ο Δείκτης ΔΕ1 για το έτος αναφοράς είναι προκαταρκτικός και όχι τελικός καθότι ο 
«Αριθμός των Εργοδοτούμενων» που χρησιμοποιείται για υπολογισμό του Δείκτη, βασίζεται στον μέσο 
όρο των τριών πρώτων τριμήνων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, της Στατιστικής Υπηρεσίας και όχι τον 
μέσο όρο για το έτος. Διευκρινίζεται επίσης ότι ο τελικός Δείκτης ΔΕ1 για το έτος αναφοράς εξάγεται το 
τελευταίο τρίμηνο του επόμενου έτους. 

Αποτελέσματα Δείκτη Ατυχημάτων προηγούμενων ετών 
2016: 603,9, 2017: 628,1, 2018: 620,2, 2019: 602,9, 2020: 424,4 

ΔΕ2: Δείκτης 
νομοθετικής 
συμμόρφωσης 

21,5% Ο αριθμός των εργασιακών χώρων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας υψηλού κινδύνου, με βάση τη 
διαχρονική ανάλυση των ατυχημάτων (μεταποίηση, κατασκευαστικός τομέας, ορυχεία και λατομεία, 
γεωργία, εμπόριο, μεταφορές και αποθήκευση, ξενοδοχεία και εστιατόρια) που διαθέτουν Γραπτή 
Εκτίμηση των Κινδύνων προς το σύνολο των εργασιακών χώρων που εμπίπτουν στην περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία νομοθεσία και ανήκουν σε αυτές τις οικονομικές δραστηριότητες όπως είναι 
καταχωρημένοι στο Μηχανογραφημένο Σύστημα FIS του ΤΕΕ και όχι στο Μητρώο Επιχειρήσεων της 
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Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα (Δ) 

Δείκτης 
Επίδοσης (Σ) 

/Απόδοσης (Δ) 

Αποτελέσματα 
Δείκτη – 2021 Περιγραφή 

Στατιστικής Υπηρεσίας. Για να γίνει εισαγωγή ενός χώρου εργασίας στο FIS πρέπει να έχει γίνει 
τουλάχιστον μία (1) επιθεώρηση και σχετική καταχώρησή της στο σύστημα από τον Επιθεωρητή. 

Για τον υπολογισμό του Δείκτη ΔΕ2 χρησιμοποιούνται στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο 
Μηχανογραφικό Σύστημα FIS. 

Αποτελέσματα Δείκτη ΔΕ2 προηγούμενων ετών 
2018: 15,5%, 2019: 24,4%, 2020: 19,4% 

Δ1: Διαμόρφωση 
Πολιτικής και 
Διασφάλιση της 
Εφαρμογής της 
Νομοθεσίας για την 
ασφάλεια και υγεία 
στον εργασιακό χώρο 

 

ΔΑ1: Ποσοστό 
επιθεωρήσεων 
σε υποστατικά 
υψηλού 
κινδύνου 

89,2% Ο αριθμός των επιθεωρήσεων που πραγματοποιούνται για θέματα ασφάλειας και υγείας 
(περιλαμβανομένων και επιθεωρήσεων για έλεγχο των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών) σε υποστατικά 
που ανήκουν σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας που ενέχουν κίνδυνο σοβαρών ατυχημάτων ή 
επικινδύνων συμβάντων ή/και διαχρονικά παρουσιάζουν υψηλό δείκτη συχνότητας ατυχημάτων 
(μεταποίηση, κατασκευαστικός τομέας, ορυχεία και λατομεία, γεωργία, εμπόριο, μεταφορές και 
αποθήκευση, ξενοδοχεία και εστιατόρια) κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, προς τον συνολικό 
αριθμό επιθεωρήσεων για θέματα ασφάλειας και υγείας σε υποστατικά που ανήκουν σε όλους τους 
τομείς οικονομικής δραστηριότητας (περιλαμβανομένων και επιθεωρήσεων για έλεγχο εγκαταστάσεων 
πετρελαιοειδών εκτός των επιθεωρήσεων σε νοικοκυριά). 

Για τον υπολογισμό του Δείκτη ΔΑ01 χρησιμοποιούνται στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο 
Μηχανογραφικό Σύστημα FIS. 

Αποτελέσματα Δείκτη ΔΑ01 προηγούμενων ετών 
2016: 80,8%, 2017: 82,2%, 2018: 84,4%, 2019: 83,7%, 2020: 96,2% 

Δ2: Διαφώτιση και 
Εκπαίδευση για την 
ασφάλεια και υγεία 
στον εργασιακό χώρο 

 

ΔΑ2: Ποσοστό 
θετικής 
αξιολόγησης 
ενημερωτικών 
και 
διαφωτιστικών 
προγραμμάτων/
σεμιναρίων 

81 / 81 = 100% Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε ενημερωτικά και διαφωτιστικά προγράμματα / σεμινάρια που 
οργανώνει το Τμήμα, οι οποίοι αξιολόγησαν τα προγράμματα / σεμινάρια τουλάχιστον ως 
«ικανοποιητικό» ανά τον συνολικό αριθμό συμμετεχόντων που αξιολόγησαν τα προγράμματα / σεμινάρια 
που οργάνωσε το Τμήμα εντός του έτους. 

Αποτελέσματα Δείκτη ΔΑ02 προηγούμενων ετών  
2016: 522 / 550 = 94,9%, 2017: 296 / 298 = 99,3%, 2018: 209 / 239 = 87,4%, 2019: 324 / 333 = 97,3%, 2020: 
154 / 154 = 100% 
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Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα (Δ) 

Δείκτης 
Επίδοσης (Σ) 

/Απόδοσης (Δ) 

Αποτελέσματα 
Δείκτη – 2021 Περιγραφή 

Σ2: Προστασία των 
εργαζομένων, του 
κοινού και του 
περιβάλλοντος από 
εξειδικευμένους 
κινδύνους 

ΔΕ1:  Δείκτης 
Συχνότητας 
Ατυχημάτων και 
Επικίνδυνων 
Συμβάντων 

317 Ο αριθμός των ατυχημάτων και των επικίνδυνων συμβάντων που συνέβησαν εντός του έτους και 
αφορούν τις ακτινοβολίες, τις χημικές ουσίες, τους εξοπλισμούς, τις υπεράκτιες δραστηριότητες 
υδρογονανθράκων και τα ατυχήματα μεγάλης κλίμακας. 

Αποτελέσματα Δείκτη προηγούμενων ετών  

2016: 461, 2017: 506, 2018: 550, 2019: 565, 2020: 343 

ΔΕ2: Αριθμός 
υπερβάσεων 
οριακών τιμών 
ποιότητας του 
αέρα 

33 Ο αριθμός των υπερβάσεων των οριακών τιμών αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) όπως καθορίζονται 
στην περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα νομοθεσία σε σχέση με τον επιτρεπτό αριθμό 
υπερβάσεων ανά έτος όπως καθορίζεται στη σχετική νομοθεσία. 

Με βάση την περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα νομοθεσίας, η ημερήσια οριακή τιμή 
συγκέντρωσης ΑΣ10 στην ατμόσφαιρα είναι 50μg/m3. Με βάση τη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία, 
επιτρέπεται σε κάθε κράτος μέλος η υπέρβαση της ημερήσιας οριακής τιμής των ΑΣ10 για 35 ημέρες το 
μέγιστο εντός ενός έτους. Επιπρόσθετα, στην ίδια νομοθεσία υπάρχει πρόνοια που επιτρέπει από τη 
συνολική ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10 να αφαιρείται η συγκέντρωση που προέρχεται από φυσικές πηγές. 
Στην Κύπρο, φυσικές πηγές θεωρούνται τα επεισόδια αερομεταφερόμενης σκόνης από άνυδρες 
γειτονικές περιοχές όπως οι έρημοι Βορείου Αφρικής, Μέσης Ανατολής και Δυτικής Ασίας. 

Για την εύρεση του αριθμού υπερβάσεων των οριακών τιμών Αιωρούμενων Σωματιδίων (ΑΣ10) 
ακολουθείται διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει χημική ανάλυση των φίλτρων που συλλέγονται και 
επιστημονική τεκμηρίωση της προέλευσης των ΑΣ10. Η διαδικασία απαιτεί αρκετό χρόνο για να 
ολοκληρωθεί και για τον υπολογισμό του Δείκτη ενός έτους χρησιμοποιούνται τα δεδομένα του 
προηγούμενου έτους. 

Για την υποβολή των σχετικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κύπρος αποστέλλει στοιχεία από 
τον Κυκλοφοριακό Σταθμό Λευκωσίας. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται για τον υπολογισμό του Δείκτη 
αφορούν τον εν λόγω Σταθμό. 

2016: 20, 2017: 12, 2018: 23, 2019: 21, 2020: 25 
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Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα (Δ) 

Δείκτης 
Επίδοσης (Σ) 

/Απόδοσης (Δ) 

Αποτελέσματα 
Δείκτη – 2021 Περιγραφή 

Δ1: Διαμόρφωση 
Πολιτικής και 
Εφαρμογή της 
Νομοθεσίας για 
Προστασία από 
Ακτινοβολίες 

 

ΔΑ1: Ποσοστό 
στοχευμένων 
επιθεωρήσεων 

338/473 = 71,5% Ο αριθμός των επιθεωρήσεων που υλοποιήθηκαν σε υποστατικά υψηλού κινδύνου/προτεραιότητας με 
βάση κριτήρια του Τμήματος (π.χ. ευρωπαϊκές εκστρατείες, εθνικές προτεραιότητες) εντός του έτους προς 
τον αριθμό επιθεωρήσεων που πρέπει να διεκπεραιώνονται κατά μέσο όρο ανά έτος, με βάση τον ολικό 
αριθμό εγκαταστάσεων, πηγών και πρακτικών στην Κύπρο και την εφαρμογή κλιμακούμενης προσέγγισης 
στον ρυθμιστικό έλεγχο (κριτήρια, προτεραιότητες, κ.λπ.). 

Ο αριθμός των επιθεωρήσεων που υλοποιήθηκαν εντός του έτους προς τον αριθμό επιθεωρήσεων που 
πρέπει να διεκπεραιώνονται κατά μέσο όρο ανά έτος, με βάση τον ολικό αριθμό εγκαταστάσεων, πηγών 
και πρακτικών στην Κύπρο και την εφαρμογή κλιμακούμενης προσέγγισης στον ρυθμιστικό έλεγχο 
(κριτήρια, προτεραιότητες, κ.λπ.). Η Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες έχει καταρτίσει 
πρόγραμμα επιθεωρήσεων και ελέγχων στη βάση προτεραιοποίησης ανάλογα με το μέγεθος του 
ραδιολογικού κινδύνου σε μία επιχείρηση, εγκατάσταση ή υποστατικό, των εμπλεκόμενων πηγών 
ακτινοβολίας και της διεξαγόμενης πρακτικής ή πρακτικών. Το πρόγραμμα προνοεί την επιθεώρηση / τον 
έλεγχο των επιχειρήσεων κ.λπ. υψηλότερου κινδύνου μία φορά ανά εξάμηνο (π.χ. κέντρα 
ακτινοθεραπείας / ογκολογίας) και κλιμακωτά η συχνότητα αυτή μειώνεται για τις επιχειρήσεις 
μικρότερου κινδύνου (π.χ. ακτινοδιαγνωστικές πρακτικές στην οδοντιατρική) σε μία φορά ανά πενταετία. 
Με βάση το πρόγραμμα, ο ολικός αριθμός επιθεωρήσεων / ελέγχων που πρέπει να διενεργεί η ΥΠΕΛ είναι 
473 ετησίως. 

Ο Δείκτης εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό και παράλληλα παρουσιάζεται ο αντίστοιχος λόγος ώστε 
να διατηρείται η πρωτογενής πληροφορία. 

2016: 149/473 = 31,5%, 2017: 182/473 = 38,5%, 2018: 161/473 = 34,0%, 2019: 180/473 = 38,1%, 2020: 
157/473 = 33,2% 
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Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα (Δ) 

Δείκτης 
Επίδοσης (Σ) 

/Απόδοσης (Δ) 

Αποτελέσματα 
Δείκτη – 2021 Περιγραφή 

Δ2: Διαμόρφωση 
Πολιτικής και 
Εφαρμογή της 
Νομοθεσίας για 
Προστασία από 
Χημικές Ουσίες 

 

ΔΑ2: Ποσοστό 
συμμόρφωσης 
επιθεωρούμενω
ν υποστατικών 

270 / 563 = 47,9% Ο αριθμός των υποστατικών όπου δεν παρουσιάστηκε παράβαση με βάση την περί Χημικών Ουσιών 
νομοθεσία προς το σύνολο των υποστατικών που έχουν επιθεωρηθεί στο πλαίσιο της νομοθεσίας. 

Για τον υπολογισμό του Δείκτη χρησιμοποιείται ως αριθμητής ο αριθμός των επιθεωρήσεων που δεν 
διαπιστώθηκε παράβαση με βάση την περί Χημικών Ουσιών νομοθεσία και ως παρονομαστής ο 
συνολικός αριθμός των επιθεωρήσεων που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους με σκοπό τη διαπίστωση 
συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. 

Ο συνολικός αριθμός επιθεωρήσεων / ελέγχων που προγραμματίζονται ετήσια αφορά το 5% των 
υποστατικών περίπου που εμπίπτουν στις πρόνοιες της νομοθεσίας για χημικές ουσίες (5.000 περίπου). 
Αυτό προκύπτει από την πρακτική που χρησιμοποιεί και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών για τους 
δικούς του ελέγχους. Η επιλογή των επιθεωρήσεων γίνεται ανάλογα με κριτήρια επικινδυνότητας, 
επαναλαμβανόμενης παράβασης, ευρωπαϊκές εκστρατείες, εθνικές προτεραιότητες. 

2016: 78/283 = 27,6%, 2017: 102/282 = 36,2 %, 2018: 117/322 = 36,3%, 2019: 113/298 = 37,9%, 2020: 
109/249 = 43,8% 

Δ3: Διαμόρφωση 
Πολιτικής και 
Εφαρμογή της 
Νομοθεσίας για 
Προστασία από 
Εξοπλισμούς 

ΔΑ3: Ποσοστό 
στοχευμένων 
επιθεωρήσεων 

47 / 770 = 6,1% Ο αριθμός των επιθεωρήσεων που υλοποιήθηκαν σε υποστατικά υψηλού κινδύνου/προτεραιότητας με 
βάση κριτήρια του Τμήματος (π.χ. ευρωπαϊκές εκστρατείες, εθνικές προτεραιότητες) εντός του έτους προς 
τον αριθμό των επιθεωρήσεων σε υποστατικά που είναι απαραίτητες για εφαρμογή της νομοθεσίας και 
τήρηση του ετήσιου προγράμματος επιθεωρήσεων που αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
περιλαμβάνονται παράπονα, συμβάντα ή συνεργασία με αρμόδιες Αρχές στη Δημοκρατία ή σε άλλα 
Κράτη Μέλη. 

Με βάση τα καταγεγραμμένα υποστατικά από τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, σε σχέση με τις επτά (7) 
ευρωπαϊκές νομοθεσίες για την ασφάλεια προϊόντων (σήμανση CE) που χειρίζεται το ΤΕΕ και 
λαμβάνοντας υπόψη τα μεγέθη των εταιρειών αυτών, υπολογίζεται ότι είναι απαραίτητο να διεξάγονται 
ετησίως 640 προληπτικές επιθεωρήσεις. Επίσης, κάθε χρόνο, πραγματοποιούνται 70 επιθεωρήσεις μετά 
από ατυχήματα, καταγγελίες κ.λπ. Τέλος, υπάρχουν ειδικές κατηγορίες δραστηριοτήτων που δεν 
περιλαμβάνονται στην κατηγοριοποίηση της Στατιστικής Υπηρεσίας όπως είναι οι εγκαταστάσεις 
ανελκυστήρων, οι εισαγωγείς Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) κ.λπ., για τους οποίους απαιτούνται 
ετησίως 60 επιθεωρήσεις. Συμπερασματικά, με βάση τα πιο πάνω, το σύνολο των απαραίτητων 
επιθεωρήσεων είναι 770. 

2016: 89/770 = 11,6%, 2017: 100/770 = 13,0%, 2018: 99/770 = 12,9%, 2019: 89/770 = 11,6%, 2020: 77/770 
= 10% 
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Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα (Δ) 

Δείκτης 
Επίδοσης (Σ) 

/Απόδοσης (Δ) 

Αποτελέσματα 
Δείκτη – 2021 Περιγραφή 

Δ4:  Διαμόρφωση 
Πολιτικής και 
Εφαρμογή της 
Νομοθεσίας για 
Προστασία από 
Υπεράκτιες 
Δραστηριότητες 
Υδρογονανθράκων 
και Ατυχήματα 
Μεγάλης Κλίμακας 

ΔΑ4: Ποσοστό 
στοχευμένων 
επιθεωρήσεων 

81,3% Ο αριθμός των επιθεωρήσεων που υλοποιήθηκαν σε υποστατικά υψηλού κινδύνου (υποστατικά στη ξηρά 
και υπεράκτια, στα οποία μπορεί να προκληθεί ατύχημα μεγάλης κλίμακας) εντός του έτους προς το 
σύνολο των επιθεωρήσεων που θα έπρεπε να γίνουν σύμφωνα με κριτήρια του Τμήματος. 

Υποστατικά υψηλού κινδύνου είναι τα υποστατικά ή οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων μεγάλης 
Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 (Κ.Δ.Π. 347/2015) και των περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού 
Αερίου) Κανονισμών του 2015 (Κ.Δ.Π. 424/2015). 

Για τον υπολογισμό του Δείκτη χρησιμοποιείται ο αριθμός των επιθεωρήσεων που πραγματοποιήθηκαν 
κατά το έτος αναφοράς σε εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην πιο πάνω δραστηριότητα προς τον αριθμό 
των επιθεωρήσεων που θα έπρεπε να γίνουν στις εγκαταστάσεις αυτές σύμφωνα με τα κριτήρια του ΤΕΕ. 
Ο στόχος του αριθμού των επιθεωρήσεων υπολογίζεται σύμφωνα με τον αριθμό και το είδος των 
υποστατικών για το έτος, ως εξής: 

{(Αριθμός Υποστατικών Sevezo Ανώτερης Βαθμίδας * 2 + Αριθμός Υποστατικών Sevezo Κατώτερης 
Βαθμίδας * 1 + Αριθμός Υποστατικών Υπεράκτια * 1) * 1,15}. 

2016: 57,8%, 2017: 65,3%, 2018: 63,5%, 2019: 69,1% , 2020: 76,5% 

Δ5: Παρακολούθηση 
της Ποιότητας του 
Ατμοσφαιρικού Αέρα 

ΔA5: Ποσοστό 
ετήσιων 
επικυρωμένων 
τιμών μέτρησης 
αερίων ρύπων 
στον 
ατμοσφαιρικό 
αέρα 

2021: 347.121 / 
353.333 = 98,2% 

Ο αριθμός των επικυρωμένων τιμών μέτρησης αερίων ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα προς το σύνολο 
των ετήσιων τιμών μέτρησης. Το Τμήμα εφαρμόζει σχετική διαδικασία επικύρωσης των τιμών που 
βασίζεται στο πρότυπο ISO ΕΝ17025. 

Για τον υπολογισμό του Δείκτη χρησιμοποιήθηκαν οι ωριαίες τιμές μέτρησης αερίων ρύπων από τους 
Σταθμούς του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα. Για τους υπολογισμούς αξιολογήθηκαν 
οι μετρήσεις των αναλυτών οξειδίων του αζώτου (ΝΟx), διοξειδίου του θείου (SO2), όζοντος (O3), 
μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και βενζολίου (C6H6). Για κάθε έτος δεν λαμβάνονται υπόψη το σύνολο 
των ωρών που οι αναλυτές δεν λειτουργούσαν κανονικά λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος ή 
συντήρησής τους. 

2016: 277.609 / 289.714 = 95,8%, 2017: 330.245 / 341.660 = 96,7%, 2018: 339.189 / 350.265 = 96,8%, 
2019: 339.237 / 352.127 = 96,3%, 2020: 335.625 / 352.435 = 95,2% 
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Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα (Δ) 

Δείκτης 
Επίδοσης (Σ) 

/Απόδοσης (Δ) 

Αποτελέσματα 
Δείκτη – 2021 Περιγραφή 

Δ5: Παρακολούθηση 
της Ποιότητας του 
Ατμοσφαιρικού Αέρα 

ΔA6: Ποσοστό 
έγκαιρης 
ενημέρωσης 
του κοινού στις 
περιπτώσεις 
υπέρβασης των 
ορίων 
ποιότητας του 
ατμοσφαιρικού 
αέρα 

20 / 20 = 100% 
(Μ.Ο. = 1 ώρα και 

10 λεπτά) 

Αριθμός των έγκαιρων Ανακοινώσεων που εκδίδει το ΤΕΕ σε περιπτώσεις υπερβάσεων των ορίων 
ποιότητας του αέρα ανά το σύνολο των Ανακοινώσεων που εκδίδει το Τμήμα για το ίδιο θέμα εντός του 
έτους. Για το σκοπό αυτό, έγκαιρη ενημέρωση του κοινού νοείται η ενημέρωση του κοινού εντός 2 ωρών 
από τη στιγμή που καταγράφηκε από το επιγραμμικό σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, 
υπέρβαση των ορίων ποιότητας του αέρα. 

Με βάση την περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα νομοθεσία το ΤΕΕ υποχρεούται, στο πλαίσιο 
ενημέρωσης του κοινού, να εκδίδει Ανακοινώσεις σε περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων ποιότητας του 
αέρα. Στην Κύπρο, υπερβάσεις ορίων ποιότητας αέρα παρατηρούνται μόνο για τα Αιωρούμενα Σωματίδια 
λόγω των επεισοδίων αερομεταφερόμενης σκόνης από τις άνυδρες περιοχές Βορείου Αφρικής και Μέσης 
Ανατολής. Το ΤΕΕ έχει καθορίσει συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να αποφανθεί για την ύπαρξη επεισοδίου 
σκόνης στην ατμόσφαιρα της Κύπρου. 

Έτος 
Συνολικός Αριθμός 

Ανακοινώσεων 
Σκόνης 

Αριθμός Ανακοινώσεων 
εντός του ορίου των 2 

ωρών 

Αριθμός Ανακοινώσεων 
εκτός του ορίου των 2 

ωρών 
2017 23 10 13 
2018 40 30 10 
2019 17 13 4 
2020 14 13 1 
2021 20 20 0 

Ο Δείκτης παρουσιάζεται ως ποσοστό έγκαιρων Ανακοινώσεων προς το σύνολο των Ανακοινώσεων και 
παράλληλα δίνεται στην παρένθεση ο μέσος όρος του χρόνου ανταπόκρισης για όλες τις Ανακοινώσεις 
εντός του έτους. 

Το ΤΕΕ διατηρεί βάση δεδομένων σε αρχείο Excel, στο οποίο καταγράφονται λεπτομέρειες που αφορούν 
τις Ανακοινώσεις σκόνης όπως η ώρα έκδοσης και η ώρα παρατήρησης της υπέρβασης του ορίου 
ποιότητας αέρα. Επιπλέον, καταγράφονται παρατηρήσεις σχετικά με το εκάστοτε φαινόμενο και τον 
χρόνο αντίδρασης του ΤΕΕ. 

2016: 12 / 21 = 57,1% (Μ.Ο. = 2 ώρες και 19 λεπτά) 
2017: 10 / 23 = 43,5% (Μ.Ο. = 2 ώρες και 30 λεπτά) 
2018: 30 /40 = 75,0% (Μ.Ο. = 1 ώρα και 28 λεπτά) 
2019: 13 / 17 = 76,5% (Μ.Ο. = 1 ώρα και 38 λεπτά) 
2020: 13 / 14 = 92,9% (Μ.Ο. = 1 ώρα και 12 λεπτά) 
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