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 ΣΥΝΟΧΖ ΤΖΣ ΜΔΛΔΤΖΣ 
 

ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΩΝ Δ ΓΑΛΑΕΗΔ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΣΖΝ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ  

2 0 1 6 - 2 0 2 6  
 

Οη ηνκείο πνπ ζπλαπνηεινύλ ηε γαιάδηα νηθνλνκία κπνξεί λα έρνπλ πνιύ κεγάιε ζπλεηζθνξά ζηελ 

νηθνλνκία, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ελόο λεζηώηηθνπ θξάηνπο όπσο ε Κύπξνο. Ζ ζεκαζία ηεο ζάιαζζαο 

γηα ηελ Κύπξν σο πεγή αλάπηπμεο θαη πξνόδνπ ππήξμε αλέθαζελ πνιύ κεγάιε κε ηελ αλάπηπμε ηνκέσλ 

όπσο ν ζαιάζζηνο θαη παξάθηηνο ηνπξηζκόο, ε εκπνξηθή λαπηηιία, ε αιηεία θαη ε πδαηνθαιιηέξγεηα αιιά 

θαη ηελ πξννπηηθή εμέιημεο ηνκέσλ όπσο ε εμόξπμε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ.  
 

Ζ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Κύπξνπ (ΑλΑΓ) επζπγξακκίδνληαο ηνλ πξνγξακκαηηζκό 

ηεο κε ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη αλαγλσξίδνληαο ηηο επνίσλεο πξννπηηθέο πνπ 

δηαλνίγεη  ε γαιάδηα νηθνλνκία γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, πεξηέιαβε 

ηνλ ηνκέα απηό ζηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο. Σην πιαίζην απηό, ε ΑλΑΓ εθπόλεζε ηε ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε.  

 

Α. θνπόο ηεο κειέηεο  
 

Βαζηθόο ζθνπόο ηεο κειέηεο είλαη ε νινθιεξσκέλε εμέηαζε θαη αλάιπζε ηεο γαιάδηαο νηθνλνκίαο θαη 

ησλ γαιάδησλ επαγγεικάησλ, ν πξνζδηνξηζκόο ηεο γαιάδηαο νηθνλνκίαο ηεο Κύπξνπ θαη ν εληνπηζκόο 

ησλ αλαγθώλ ζε γαιάδηεο δεμηόηεηεο ζηελ θππξηαθή νηθνλνκία ηελ πεξίνδν 2016-2026.  

 

Β. Έθηαζε ηεο κειέηεο  
 

Σηε κειέηε παξέρνληαη πξνβιέςεηο γηα ηελ απαζρόιεζε θαη ηηο αλάγθεο πνπ ζα ππάξμνπλ ζε ηνκείο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο1 θαη ζε επαγγέικαηα κε ζπκκεηνρή ζηε γαιάδηα νηθνλνκία γηα ηελ πεξίνδν 

2016-2026. Καηά ηε δηελέξγεηα ησλ πξνβιέςεσλ ιήθζεθαλ ππόςε νη ζηξαηεγηθέο επηδηώμεηο ηνπ θξάηνπο 

θαη νη εθηηκήζεηο ησλ αξκόδησλ θνξέσλ, ζηε βάζε ησλ νπνίσλ πηνζεηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο παξαδνρέο 

θαη ζελάξηα εξγαζίαο.  

 

 

                                                 
1 Ο ηνκέαο ηεο Δμόξπμεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ζηε ζάιαζζα δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο πξνβιέςεηο γηα δύν ιόγνπο. Ο 

πξώηνο αθνξά ηελ εθπόλεζε ην 2012 εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο κε ζθνπό ηνλ εληνπηζκό ησλ αλαγθώλ απαζρόιεζεο θαη θαηάξηηζεο 

γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Κύπξν ελώ ν δεύηεξνο αθνξά ηε ζρεηηθή αβεβαηόηεηα πνπ ππάξρεη ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα αλαθνξηθά κε ηνλ εληνπηζκό θνηηαζκάησλ, ηα κεγέζε θαη ηνπο ηξόπνπο εμόξπμεο θαη εθκεηάιιεπζεο.  

Προβλέψεις στη 

Γαλάζια Οικονομία 

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας 

• Αλιεία,  υδατοκαλλιέργεια και 
αφαλάτωση θαλάσσιου νερού 

• Ναυπηγεία και επιδιορθώσεις πλοίων

• Θαλάσσιες μεταφορές

• Θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός

Επαγγελματικές κατηγορίες 

• Επαγγέλματα Θαλάσσιου και 
παράκτιου τουρισμού 

• Επαγγέλματα Ναυπηγείων και 
θαλάσσιων μεταφορών 

• Επαγγέλματα Αλιείας και  

υδατοκαλλιέργειας 
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Οη γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ εληνπίζηεθαλ θαη ζεσξνύληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ε γαιάδηα νηθνλνκία αλήθνπλ ζε δύν θαηεγνξίεο. Ο εληνπηζκόο ησλ 

δεμηνηήησλ επηθεληξώζεθε ζηα λαπηηθά, λαπηηιηαθά θαη αιηεπηηθά επαγγέικαηα θαη ζε επαγγέικαηα 

ηνπ ζαιάζζηνπ θαη παξάθηηνπ ηνπξηζκνύ πνπ αλήθνπλ εμ νινθιήξνπ ζηε γαιάδηα νηθνλνκία. Γηα ηελ 

επηινγή ησλ επαγγεικάησλ, ζπλεθηηκήζεθαλ νη πνιηηηθέο ηεο Κύπξνπ, νη απόςεηο ησλ αξκόδησλ 

ππεξεζηώλ θαη νξγαληζκώλ θαζώο θαη νη πξνβιέςεηο γηα ηηο αλάγθεο απαζρόιεζεο.  

 

 

 
Γ. Γαιάδηα νηθνλνκία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε  
 

Σύκθσλα κε ηνλ νξηζκό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε:  
 

Γαιάδηα νηθνλνκία είλαη όιεο νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

σθεαλνύο, ηηο ζάιαζζεο θαη ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο. Πεξηιακβάλεη επίζεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

παξέρνπλ άκεζε ή έκκεζε ππνζηήξημε ζηε ιεηηνπξγία ησλ γαιάδησλ νηθνλνκηθώλ ηνκέσλ θαη νη 

νπνίεο δελ βξίζθνληαη απαξαίηεηα ζε παξάθηηεο πεξηνρέο.  

 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη θαζνξίζεη ελλέα ηνκείο (πέληε ηνκείο πξνηεξαηόηεηαο θαη ηέζζεξηο άιινπο 

ζεκαληηθνύο ηνκείο) νη νπνίνη θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνπο σθεαλνύο, ηηο ζάιαζζεο θαη ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο θαη αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηε 

γαιάδηα νηθνλνκία. Σεκεηώλεηαη σζηόζν όηη ππάξρνπλ θαη άιινη ηνκείο νη νπνίνη είηε αλήθνπλ ζε κεγάιν 

βαζκό ζηε γαιάδηα νηθνλνκία είηε δηαδξακαηίδνπλ ππνζηεξηθηηθό ξόιν ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηνκέσλ ηεο 

γαιάδηαο νηθνλνκίαο.  
 

 
 

Γνώσεις και Δεξιότητες 

Γαλάζιων Επαγγελμάτων 

Βασικές γνώσεις και δεξιότητες 
Εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες 

για γαλάζια επαγγέλματα 

Γαλάζια Οικονομία 

• Γαλάζια ενέργεια 

• Υδατοκαλλιέργεια 

• Θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός 

• Εξόρυξη και αξιοποίηση των 
θαλάσσιων ορυκτών πόρων 

• Γαλάζια βιοτεχνολογία 

• Ναυπηγεία και επιδιορθώσεις πλοίων 

• Θαλάσσιες μεταφορές 

• Αλιεία 

• Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στη θάλασσα 

Πέντε τομείς προτεραιότητας Τέσσερις σημαντικοί τομείς
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Γ. Γαιάδηα νηθνλνκία ζηελ Κύπξν θαη πξνβιέςεηο αλαγθώλ απαζρόιεζεο  
 

Ζ γαιάδηα νηθνλνκία ηεο Κύπξνπ απνηειείηαη από 39 ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο νη νπνίνη 

νκαδνπνηνύληαη ζε 6 θύξηεο θαηεγνξίεο.  

 

 
 
Ζ ζπλνιηθή απαζρόιεζε ζηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε ζπκκεηνρή ζηε γαιάδηα 

νηθνλνκία ηεο Κύπξνπ ηελ πεξίνδν 2016-2026 πξνβιέπεηαη όηη ζα εκθαλίζεη απμεηηθή ηάζε. Απηό ζα 

έρεη σο απνηέιεζκα ην 2026, 40.518 άηνκα ή πεξίπνπ έλαο ζηνπο δέθα απαζρνινύκελνπο λα εξγάδεηαη ζε 

ηνκείο κε ζπκκεηνρή ζηε γαιάδηα νηθνλνκία.  
 

 

Γαλάζιοι τομείς της 

κυπριακής οικονομίας 

(39 τομείς)
Θαλάσσιος και 

παράκτιος τουρισμός

(17 τομείς)  

Θαλάσσιες  μεταφορές
(7 τομείς)  

Αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και 
αφαλάτωση θαλάσσιου νερού 

(6 τομείς) 

Ναυπηγεία και 
επιδιορθώσεις πλοίων

(3 τομείς) 

Εξόρυξη πετρελαίου και 
φυσικού αερίου στη θάλασσα 

(3 τομείς) 

Δημόσια διοίκηση
(3 τομείς)  

29.597
31.130

35.692

40.518
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ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΟΤ ΣΟΜΔΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΖ ΓΑΛΑΕΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2011-2026
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Ζ ζπλνιηθή δήηεζε εθηηκάηαη ζηα 1.900 άηνκα ή 5,4% ηνλ ρξόλν θαη απνηειεί ην 14,3% ησλ ζπλνιηθώλ 

αλαγθώλ ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο.  

 

 

 
Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνπο γαιάδηνπο ηνκείο ζα εμαθνινπζήζεη λα απαζρνιείηαη 

ζηνλ Θαιάζζην θαη παξάθηην ηνπξηζκό παξνπζηάδνληαο κεγάιε απμεηηθή ηάζε. Οθηώ ζηνπο δέθα 

απαζρνινύκελνπο ηεο γαιάδηαο νηθνλνκίαο ζα εξγνδνηνύληαη ζηνλ ηνκέα απηό, γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη 

ηελ πνιύ κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη ν ηνπξηζκόο ζηε γαιάδηα νηθνλνκία ηεο Κύπξνπ. Σηνλ ηνκέα απηό 

πξνθύπηνπλ θαη νη κεγαιύηεξεο κε δηαθνξά ζπλνιηθέο αλάγθεο απαζρόιεζεο κε 1.615 άηνκα ή 5,6% 

ηνλ ρξόλν ηελ πεξίνδν 2016-2026 νη νπνίεο απνηεινύλ ην 85% ησλ ζπλνιηθώλ αλαγθώλ απαζρόιεζεο 

ησλ γαιάδησλ ηνκέσλ.  

 
Γεύηεξνο ζε κέγεζνο γαιάδηνο ηνκέαο, παξνπζηάδνληαο επίζεο ζεκαληηθή απμεηηθή ηάζε, είλαη νη 

Θαιάζζηεο κεηαθνξέο. Έλαο ζηνπο έμη απαζρνινύκελνπο ηεο γαιάδηαο νηθνλνκίαο ππνινγίδεηαη όηη ζα 

εξγνδνηείηαη ζηνλ ηνκέα απηό. Αμηόινγεο είλαη θαη νη ζπλνιηθέο αλάγθεο απαζρόιεζεο κε 253 άηνκα ή 

4,3% ηνλ ρξόλν κέζα ζηελ πεξίνδν 2016-2026 (13% ησλ ζπλνιηθώλ αλαγθώλ απαζρόιεζεο ησλ γαιάδησλ 

ηνκέσλ). Οη ηάζεηο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηε ζηξαηεγηθή επηδίσμε ηεο Κύπξνπ γηα πεξαηηέξσ πξνώζεζε 

ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο θαη ηεο επηδίσμεο γηα αμηνπνίεζε ησλ θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ 

Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εώλε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.  

 
Δ. Δληνπηζκόο αλαγθώλ ζε γαιάδηεο δεμηόηεηεο ζηελ Κύπξν  
 
Ο έγθαηξνο εθνδηαζκόο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζε γαιάδηα επαγγέικαηα κε ηηο 

απαξαίηεηεο δεμηόηεηεο θαη πξνζόληα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

πξννπηηθώλ ηεο γαιάδηαο νηθνλνκίαο. Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, εληνπίζηεθαλ νη νξηδόληηεο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο γηα ηα γαιάδηα επαγγέικαηα.  

 
Οη θύξηεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ νη νπνίεο κπνξνύλ λα 

αμηνπνηεζνύλ ζηνλ ζρεδηαζκό πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο εληνπίζηεθαλ γηα ηα αθόινπζα 

γαιάδηα επαγγέικαηα:  
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Γηεπζπληέο  
 

 Γηεπζπληήο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο  

 Γηεπζπληήο ιηκεληθώλ εγθαηαζηάζεσλ  

 Γηεπζπληήο θξνπαδηέξαο  
 

 

Πηπρηνύρνη  
 

 Ναππεγόο κεραληθόο  

 Ναπηηιηαθόο δηθεγόξνο  

 Δηδηθόο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο  
 

 

Σερληθνί βνεζνί  
 

 Πινίαξρνο  

 Κπβεξλήηεο αθηνπιντθώλ επηβαηεγώλ ζθαθώλ  

 Πινεγόο πινίσλ  

 Διεγθηήο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο  

 Δπηζεσξεηήο πινίσλ  

 Μεραληθόο πινίσλ θαη ζθαθώλ  

 Ναπηαζθαιηζηήο  

 Μεζίηεο λαπηηιηαθώλ ζπκβάζεσλ  

 Ληκεληθόο θαη λαπηηθόο αζηπλνκηθόο  

 Τερληθόο αθαιάησζεο  
 

 

Τπάιιεινη ππεξεζηώλ θαη πσιεηέο 
 

 Ναπαγνζώζηεο  
 

 

Γεσξγνί, θηελνηξόθνη θαη αιηείο  
 

 Ηρζπνηξόθνο θαη νζηξαθνηξόθνο  

 Αιηέαο  
 

 

Σερλίηεο  
 

 Γύηεο  
 

 

Υεηξηζηέο κεραλεκάησλ θαη ζπλαξκνινγεηέο  
 

 Ναύθιεξνο  

 Ναύηεο  

 Φξνπξόο αζθαιείαο πινίσλ  

 Φεηξηζηήο γεξαλνγεθύξσλ θαη θηλεηώλ γεξαλώλ  
 

 
Σ. Δηζεγήζεηο  
 

Ζ κειέηε θαηαιήγεη ζε ζπγθεθξηκέλεο εηζεγήζεηο πνπ απνζθνπνύλ ζηελ έγθαηξε θαη πξνγξακκαηηζκέλε 

αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ ηεο γαιάδηαο νηθνλνκίαο ηεο Κύπξνπ. Οη εηζεγήζεηο αθνξνύλ ζηνπο πην 

θάησ ηνκείο:  
 

 Απαζρόιεζε θαη αλάπηπμε ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ.  

 Δθπαίδεπζε.  

 Καηάξηηζε.  
 

Ζ πξνώζεζε δηάθνξσλ ελεξγεηώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηε γαιάδηα νηθνλνκία ηεο Κύπξνπ 

δηαιακβάλεη ηελ εκπινθή πνιιώλ ππεξεζηώλ θαη νξγαληζκώλ αλάινγα κε ην ζέκα. Απηό απαηηεί ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θαιύηεξνπ δπλαηνύ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο έηζη ώζηε νη παξεκβάζεηο λα έρνπλ ηε κέγηζηε 

απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ην ιηγόηεξν δπλαηό θόζηνο ζε νηθνλνκηθνύο θαη αλζξώπηλνπο πόξνπο.  


