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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
 
Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί τον πολυτιµότερο πλουτοπαραγωγικό 
συντελεστή που διαθέτει η Κύπρος. Η ένταξη της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ο διαρκώς εντεινόµενος διεθνής ανταγωνισµός 
προδιαγράφουν ότι το ανθρώπινο δυναµικό θα συνεχίσει να αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για την περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής 
οικονοµίας. 
 
Οι άνεργοι αποτελούν την οµάδα του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού η 
οποία είναι πρόθυµη να συνεισφέρει στην οικονοµική ανάπτυξη της 
χώρας αλλά εξαιτίας της µη εξεύρεσης εργασίας, δεν είναι σε θέση να το 
πράξει. Έτσι αποτελεί βασικό αναξιοποίητο πόρο ανθρώπινου κεφαλαίου 
ενώ παράλληλα χρειάζεται οικονοµική και κοινωνική στήριξη. Η Αρχή 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, ανταποκρινόµενη στις προκλήσεις 
των καιρών, παρακολουθεί και µελετά τις εξελίξεις στην οικονοµία και 
την αγορά εργασίας της Κύπρου µε στόχο να συµβάλει στην πληρέστερη 
και προγραµµατισµένη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού.  
 
Κύριος σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος 
µελέτη στοιχείων για τους ανέργους της Κύπρου την περίοδο 2000-2003. 
Η διαχρονική εξέταση των χαρακτηριστικών των ανέργων αναµένεται να 
οδηγήσει σε συµπεράσµατα και εισηγήσεις για την καταπολέµηση της 
ανεργίας και τη διατήρηση συνθηκών πλήρους απασχόλησης. Είµαι 
βέβαιος ότι οι διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατα της µελέτης καθώς 
επίσης και οι σχετικές εισηγήσεις που διατυπώνονται θα αξιοποιηθούν 
στο µέγιστο δυνατό βαθµό από όλους τους ενδιαφερόµενους. 
 
Για την ολοκλήρωση της µελέτης καθοριστικής σηµασίας ήταν η 
συνεργασία µε τη Στατιστική Υπηρεσία η οποία διελάµβανε την παροχή 
σε ηλεκτρονική µορφή των στοιχείων της «Έρευνας Εργατικού 
∆υναµικού» που διεξάγεται κάθε χρόνο. Η συνεισφορά τους αυτή ήταν 
πράγµατι ανεκτίµητη και η Αρχή τους εκφράζει δηµόσια τις ευχαριστίες 
της. 
 
Τα θερµά µου συγχαρητήρια και ευχαριστίες εκφράζω επίσης σε όλους 
τους συντελεστές της ∆ιεύθυνσης Έρευνας και Προγραµµατισµού για 
την επιτυχή διεξαγωγή της µελέτης. 
 
 
Μιχάλης Λ. Φυσεντζίδης 
Γενικός ∆ιευθυντής 
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ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Η σηµασία του ανθρώπινου δυναµικού της Κύπρου στην πετυχηµένη 
αναπτυξιακή πορεία της κυπριακής οικονοµίας είναι αδιαµφισβήτητη. 
Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο διαρκώς 
εντεινόµενος διεθνής ανταγωνισµός προδιαγράφουν ότι το ανθρώπινο 
δυναµικό θα συνεχίσει να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής οικονοµίας. Βασική προϋπόθεση 
για αυτό είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του συνόλου του 
ανθρώπινου δυναµικού µε ιδιαίτερη έµφαση να δίνεται στην οµάδα 
των ανέργων.  
 
Οι άνεργοι αποτελούν την οµάδα του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού 
η οποία είναι πρόθυµη να συνεισφέρει στην οικονοµική ανάπτυξη της 
χώρας αλλά εξαιτίας της µη εξεύρεσης εργασίας, δεν είναι σε θέση να 
το πράξει. Έτσι αποτελεί βασικό αναξιοποίητο πόρο ανθρώπινου 
κεφαλαίου ενώ παράλληλα χρειάζεται οικονοµική και κοινωνική 
στήριξη. Το πρόβληµα της ανεργίας είναι ιδιαίτερα έντονο στις 
χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οδήγησε σε σειρά 
αποφάσεων και µέτρων µε στόχο τον περιορισµό του ποσοστού 
ανεργίας και την ένταξη των ανέργων σε θέσεις εργασίας. Παρόλο 
που στην Κύπρο το ποσοστό ανεργίας κυµαίνεται σε σχετικά 
χαµηλά επίπεδα εντούτοις η περαιτέρω µείωση του ποσοστού 
αυτού και η ενεργοποίηση των ανέργων, ιδιαίτερα λαµβάνοντας 
υπόψη την παρουσία σηµαντικού ποσοστού ξένων εργαζοµένων, 
παραµένει ως βασική στρατηγική επιδίωξη. 
 
Η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων της 
ανεργίας θα δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες που θα οδηγήσουν 
στη διατύπωση σχετικών εισηγήσεων για τη σµίκρυνση της ανεργίας, 
την αξιοποίηση των ανέργων και τη διατήρηση συνθηκών πλήρους 
απασχόλησης.  
 
Σκοπός της µελέτης 
 
Βασικός σκοπός της µελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση 
στοιχείων για τους ανέργους της Κύπρου την περίοδο 2000-2003. Οι 
πληροφορίες που εξετάζονται συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια των 
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ετήσιων ερευνών «Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού» για τα έτη 2000, 
2001, 2002 και 2003. 
 
Μεθοδολογία 
 
Τα στοιχεία από τις τέσσερις ετήσιες «Έρευνες Εργατικού 
∆υναµικού» διοχετεύθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία στην Αρχή 
σε ηλεκτρονική µορφή. Η επεξεργασία και ανάλυση των πιο πάνω 
στοιχείων έγινε µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή µε την 
αξιοποίηση του στατιστικού πακέτου SPSS.   
 
Βασικές διαπιστώσεις και συµπεράσµατα 
 
Οι άνεργοι στην Κύπρο µειώθηκαν από τα 15.354 άτοµα το 2000 
στα 14.109 άτοµα το 2003. Οι ποσοστιαίες µειώσεις στον αριθµό τους 
ήταν 15,5% το 2001 και 16,7% το 2002. Αντίθετα, το 2003 η ανεργία 
αυξήθηκε κατά 30,5% σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο. Η 
διακύµανση του ποσοστού ανεργίας ήταν 5,0% το 2000, 4,0% το 
2001, 3,3% το 2002 και 4,1% το 2003. 
 
Τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα και τα βασικά συµπεράσµατα της 
µελέτης παρουσιάζονται στη συνέχεια: 
 
Οι άνεργοι της Κύπρου 
 

i. Κατά την περίοδο 2000-2003, η πλειοψηφία των ανέργων 
ήταν γυναίκες µε εξαίρεση το 2003 όπου οι γυναίκες 
περιορίστηκαν στο 49,5%. Το ποσοστό των γυναικών 
σηµείωσε διαχρονικά πτώση. 

ii. Τα µεγαλύτερα µερίδια των ανέργων βρίσκονταν στις 
οµάδες ηλικιών 25-39 χρονών (35,4% το 2003) και 40-54 
χρονών (30,4% το 2003). Το µερίδιο των ανέργων ηλικίας 15-
19 χρονών παρουσίασε µείωση. Αυτό είναι συνέπεια της 
µεγαλύτερης έφεσης για σπουδές τα τελευταία χρόνια και της 
συνεπαγόµενης καθυστέρησης στην ένταξη των ατόµων στην 
αγορά εργασίας. 
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iii. Ο µέσος όρος ηλικίας των ανέργων ήταν τα 36,6 χρόνια κατά 
το 2003 αλλά δε διαπιστώνεται διαχρονικά οποιαδήποτε τάση 
αύξησης ή µείωσης του µέσου όρου ηλικίας. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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iv. Η διακύµανση του ποσοστού ανεργίας ήταν 5,0% το 2000, 
4,0% το 2001, 3,3% το 2002 και 4,1% το 2003. Το ποσοστό 
ανεργίας των γυναικών µειώθηκε από το 7,3% το 2000 στο 
4,6% το 2003. Αντίθετα, το ποσοστό ανεργίας των ανδρών 
αυξήθηκε από το 3,2% το 2000 στο 3,8% το 2003. Παρόλα 
αυτά το ποσοστό ανεργίας των γυναικών εξακολουθούσε να 
ήταν µεγαλύτερο από των ανδρών επιβεβαιώνοντας ότι οι 
γυναίκες αντιµετωπίζουν µεγαλύτερα προβλήµατα στην 
εξεύρεση εργασίας από ότι οι άνδρες. 

v. Τα άτοµα µικρής ηλικίας αντιµετωπίζουν σοβαρότερο 
πρόβληµα ανεργίας. Τα ποσοστά ανεργίας το 2003 ήταν 
14,2% για τα άτοµα ηλικίας 15-19 χρονών και 8,1% για τα 
άτοµα ηλικίας 20-24 χρονών. Αυτό ενισχύει την εκτίµηση για 
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αυξηµένες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι νεοεισερχόµενοι 
στην ένταξη τους στην αγορά εργασίας. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003
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vi. Το 2003 3 στους 10 ανέργους ήταν απόφοιτοι 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 2 στους 10 πήγαν µόνο 
µέχρι το δηµοτικό. Τα µερίδια των ανέργων µε 
πανεπιστηµιακή µόρφωση καθώς και των αποφοίτων 
τεχνικής σχολής παρουσίασαν αύξηση. Αντίθετα, µειώθηκε 
το µερίδιο των ανέργων που δεν είχαν καθόλου µόρφωση ή 
ήταν απόφοιτοι δηµοτικού. Η µείωση αυτή οφείλεται στη 
γενικότερη βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου του 
πληθυσµού γενικά και των απασχολουµένων.  
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
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vii. Τα ψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρουσίασαν τα άτοµα 
χαµηλότερου µορφωτικού επιπέδου όπως είναι οι απόφοιτοι 
γυµνασίου (6,3% το 2003) και όσοι είχαν µόρφωση µέχρι το 
δηµοτικό. Το ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων 
πανεπιστηµίου αυξήθηκε από 1,5% το 2000 σε 3,4% το 
2003. Αυτό επιβεβαιώνει τη δυσκολία που αντιµετωπίζουν οι 
πτυχιούχοι στην εξεύρεση κατάλληλης εργασίας αµέσως µετά 
την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Αυτό φυσικά συνδέεται 
και µε τον αυξηµένο αριθµό ατόµων που ολοκληρώνουν 
µόρφωση πανεπιστηµίου. 

viii. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων παρέµειναν άνεργοι 
για 3-5 µήνες (αυξητική τάση από 16,6% το 2000 σε 26,1% το 
2003) και 6-11 µήνες (µειωτική τάση από 27,9% το 2000 σε 
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21,2% το 2003). Ένα σηµαντικό ποσοστό των ανέργων 
(24,4% το 2003) ήταν µακροχρόνια άνεργοι (διάρκεια 
ανεργίας πάνω από 12 µήνες), αλλά το ποσοστό αυτό 
παρουσίασε µείωση (από 29,8% το 2000 σε 24,4% το 2003). 

ix. Οι κυριότερες ενέργειες για εξεύρεση εργασίας ήταν η 
αναζήτηση εργασίας µέσα από αγγελίες (67,1% το 2003), η 
εγγραφή στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας (61,1% το 
2003) και η προσέγγιση εργοδοτών (48,8% το 2003). Παρόλο 
που το ποσοστό των ανέργων που γράφονται στα Επαρχιακά 
Γραφεία Εργασίας έχει αυξηθεί διαχρονικά, εντούτοις 
εξακολουθεί να υπάρχει ένα µεγάλο ποσοστό των ανέργων 
(περίπου 4 στους 10) που δεν αναζητούν βοήθεια για εξεύρεση 
εργασίας από τους πλέον αρµόδιους για αυτό το θέµα. 

x. Το ποσοστό των απασχολουµένων που ήταν άνεργοι ένα 
χρόνο πριν κυµαίνεται µεταξύ 2,1%-3,1% και το ποσοστό 
των αδρανών που ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν κυµαίνεται 
µεταξύ 0,6%-1,5%. 

xi. Το µερίδιο των ανέργων που ήταν αδρανείς κυµαίνεται 
µεταξύ 23,0%-30,3% και αυτών που ήταν απασχολούµενοι 
ένα χρόνο πριν κυµαίνεται µεταξύ 38,6%-55,0%. Το ποσοστό 
που ήταν άνεργοι τόσο το χρόνο που εξετάζεται όσο και τον 
προηγούµενο χρόνο κυµαίνεται µεταξύ 21,5%-31,1%.  

xii. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων εργάζονταν στον 
τριτογενή τοµέα ένα χρόνο πριν (71,3% το 2003). ∆ιαχρονικά 
αυξήθηκε το ποσοστό των ανέργων που εργάζονταν στον 
τριτογενή τοµέα (από 47,1% το 2000 σε 71,3% το 2003) ενώ 
µειώθηκε το ποσοστό των ανέργων που εργάζονταν στο 
δευτερογενή τοµέα (από 52,9% το 2000 σε 25,9% το 2003). 
Αυτό συνάδει µε την τάση αύξησης του ποσοστού 
απασχολουµένων σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τοµέα 
(λόγω µεγαλύτερης εξάρτησης της οικονοµίας στις Υπηρεσίες) 
και την παράλληλη µείωση του ποσοστού απασχολουµένων σε 
επιχειρήσεις του δευτερογενούς τοµέα (λόγω κυρίως των 
συνεχιζόµενων προβληµάτων της Μεταποίησης). 

xiii. Πάνω από 8 στους 10 άνεργους είχαν εργαστεί 
προηγούµενα. Το ποσοστό αυτό κυµαίνεται από το 81,8% στο 
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87,2%. Αυτό σηµαίνει ότι ένα ποσοστό γύρω στο 20% των 
ανέργων ήταν νεοεισερχόµενοι στην αγορά εργασίας. 

xiv. Το ποσοστό των ανέργων που είχαν εργαστεί σε επαγγέλµατα 
ανώτερου επιπέδου παρουσίασε αύξηση (19,5% το 2003), 
ενώ το ποσοστό των ανέργων που είχαν εργαστεί σε 
επαγγέλµατα µέσου επιπέδου σηµείωσε µείωση (57,0% το 
2003). Αυτό συνάδει µε την αλλαγή στη δοµή της 
απασχόλησης. Το ποσοστό των ανέργων που είχαν εργαστεί 
σε επαγγέλµατα κατώτερου επιπέδου παρέµεινε σταθερό 
(23,5% το 2003). 

xv. Οι κυριότεροι λόγοι αποχώρησης από την προηγούµενη τους 
εργασία ήταν η απόλυση (39,4% το 2003) και η υποβολή 
παραίτησης (31,8% το 2003), ενώ σηµαντικό ποσοστό 
ανέργων είχαν αποχωρήσει λόγω εργασίας περιορισµένης 
διάρκειας (10,9% το 2003). 

xvi. Τα ποσοστά των νοικοκυριών που είχαν ηλεκτρονικό 
υπολογιστή στο σπίτι και που ήταν ενωµένα µε το διαδίκτυο 
αυξήθηκαν διαχρονικά, τόσο στο σύνολο (από 27,7% το 2000 
σε 42,3% το 2003) όσο και στα νοικοκυριά µε αρχηγό άνεργο 
(από 17,4% το 2000 σε 42,3% το 2003).  

xvii. Ποσοστό 18,4% και 23,3% των ανέργων το 2002 και το 
2003 αντίστοιχα, χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο έστω και µια 
φορά την εβδοµάδα. 

xviii. Το ποσοστό των ανέργων που είχαν συµµετάσχει σε 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης τις 
προηγούµενες 4 εβδοµάδες, σηµείωσε αύξηση, από 4,2% το 
2000 σε 8,8% το 2003. 

  
Οι άνεργοι ηλικίας 15-24 χρονών 
 

i. Το µερίδιο των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που ήταν 
γυναίκες µειώθηκε σηµαντικά (από 69,3% το 2000 σε 51,1% 
το 2003). Η τάση αυτή συνάδει και µε την τάση για το σύνολο 
των ανέργων όπου επίσης παρουσιάστηκε σηµαντική µείωση 
στο µερίδιο των γυναικών. 
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ii. Το µερίδιο των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που είχαν 
τριτοβάθµια εκπαίδευση αυξήθηκε δραµατικά (από 11,1% 
το 2000 σε 39,1% το 2003). Αυτό συµβαδίζει µε την αύξηση 
στο µερίδιο των ανέργων ηλικίας 20-24 χρονών αλλά και την 
αύξηση στο ποσοστό ανεργίας αυτής της ηλικιακής οµάδας. 
Έτσι εκτιµάται ότι οι νέοι απόφοιτοι τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης αντιµετωπίζουν αυξηµένες δυσκολίες στην 
εξεύρεση εργασίας µε την ολοκλήρωση των σπουδών τους. 
Αυτό φυσικά συνδέεται και µε τον αυξηµένο αριθµό ατόµων 
που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους. Αντίθετα, µειώθηκε το 
µερίδιο των ανέργων µε δευτεροβάθµια εκπαίδευση (από 
78,9% το 2000 σε 48,6% το 2003). 

iii. Το µεγαλύτερο µερίδιο των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών 
παρέµειναν άνεργοι για 3-5 µήνες (27,9% το 2003) και για 
πάνω από 12 µήνες (26,6% το 2003), πράγµα ανησυχητικό 
για τα άτοµα τέτοιας ηλικίας.  

iv. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών 
έψαξε για εργασία µέσα σε αγγελίες (69,0% το 2003). Το 
ποσοστό των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που γράφτηκαν 
στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας για εξεύρεση εργασίας 
ήταν αρκετά χαµηλό (45,6% το 2003) παρόλο που 
διαχρονικά σηµείωσε µικρή αύξηση από 39,3% το 2000. Αυτό 
το ποσοστό είναι αρκετά χαµηλότερο από το αντίστοιχο 
ποσοστό του συνόλου των ανέργων, γεγονός που δηµιουργεί 
ανησυχίες.  

v. Το ποσοστό των απασχολουµένων ηλικίας 15-24 χρονών 
που ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν κυµαίνεται µεταξύ 5,7%-
8,7% και το ποσοστό του αδρανούς δυναµικού ηλικίας 15-
24 χρονών που ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν κυµαίνεται 
µεταξύ 0,4%-0,9%. 

vi. Το µερίδιο των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που ήταν 
απασχολούµενοι ένα χρόνο πριν, κυµαίνεται µεταξύ 20,2%-
36, και αυτών που ήταν αδρανείς κυµαίνεται µεταξύ 41,6%-
56,4%. Το µερίδιο αυτών που ήταν άνεργοι τόσο το χρόνο 
που εξετάζεται όσο και τον προηγούµενο χρόνο κυµαίνεται 
µεταξύ 18,6%-30,5%. 
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vii. Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που ένα 
χρόνο πριν εργάζονταν στο δευτερογενή τοµέα κυµαίνεται 
µεταξύ 25,3%-37,4%, ενώ το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 
15-24 χρονών που ένα χρόνο πριν εργάζονταν στον τριτογενή 
τοµέα κυµαίνεται µεταξύ 62,6%-75,1%. 

viii. Το ποσοστό των ανέργων 15-24 χρονών που είχαν εργαστεί 
προηγουµένως ήταν κάτω από 50%. Όπως είναι 
αναµενόµενο, οι περισσότεροι άνεργοι αυτής της οµάδας 
ηλικίας δεν είχαν εργαστεί προηγουµένως, δηλαδή είναι 
νεοεισερχόµενοι στην αγορά εργασίας. 

ix. Η πλειοψηφία των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που 
εργάστηκαν προηγουµένως, είχαν εργαστεί σε επαγγέλµατα 
µέσου επιπέδου (74,4% το 2003). 

x. Οι κυριότεροι λόγοι αποχώρησης από την εργασία ήταν η 
υποβολή παραίτησης (39,0% το 2003) και η απόλυση 
(37,0% το 2003). 

xi. Το 32,6% και το 38,3% των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών 
χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο έστω και µια φορά την 
εβδοµάδα κατά το 2002 και το 2003 αντίστοιχα. Τα ποσοστά 
αυτά ήταν σηµαντικά µεγαλύτερα από εκείνα για το σύνολο 
των ανέργων και αυτό οφείλεται στην καλύτερη εξοικείωση 
των ατόµων µικρότερης ηλικίας µε τη νέα τεχνολογία. 

 
Οι άνεργοι ηλικίας 25-54 χρονών 
 

i. Η πλειοψηφία των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών ήταν 
γυναίκες, το µερίδιο τους όµως µειώθηκε από 63,1% το 2000 
σε 54,6% το 2003. Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 25-54 
χρονών που ήταν γυναίκες ήταν µεγαλύτερο από το σύνολο, 
αποδεικνύοντας ότι οι γυναίκες αυτής της οµάδας ηλικίας 
αντιµετωπίζουν µεγαλύτερα προβλήµατα εξεύρεσης εργασίας 
συγκριτικά µε τις άλλες ηλικιακές οµάδες. 

ii. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών 
(50,7% το 2003) είχαν δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Το µερίδιο 
των ανέργων µε τριτοβάθµια εκπαίδευση αυξήθηκε 
διαχρονικά (από 18,3% το 2000 σε 31,4% το 2003), ενώ το 
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µερίδιο των ανέργων µε πρωτοβάθµια εκπαίδευση µειώθηκε 
(από 30,2% το 2000 στο 17,9% το 2003). Αυτό συνάδει µε τη 
γενικότερη βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου του 
πληθυσµού γενικά και των απασχολουµένων. 

iii. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών 
παρέµειναν άνεργοι για 3-5 µήνες (27,1% το 2003) και 6-11 
µήνες (24,5% το 2003). ∆ιαχρονικά παρατηρείται µια µείωση 
του ποσοστού των ανέργων που παρέµειναν άνεργοι για 
πάνω από 12 µήνες (από 33,0% το 2000 σε 18,2% το 2003). 

iv. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών 
έψαξαν για εργασία µέσα από αγγελίες (67,7% το 2003). 
Σηµαντικό ποσοστό των ανέργων γράφτηκαν στα Επαρχιακά 
Γραφεία Εργασίας (62,0% το 2003). 

v. Το ποσοστό των απασχολουµένων ηλικίας 25-54 χρονών 
που ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν κυµαίνεται µεταξύ 1,8%-
2,8% και το ποσοστό των αδρανών που ήταν άνεργοι ένα 
χρόνο πριν κυµαίνεται µεταξύ 1,8%-3,7%. 

vi. Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών που ήταν 
αδρανείς κυµαίνεται µεταξύ 18,1%- 24,3% και αυτών που 
ήταν απασχολούµενοι ένα χρόνο πριν, κυµαίνεται µεταξύ 
41,6%-65,6%. Το ποσοστό που ήταν άνεργοι τόσο το χρόνο 
που εξετάζεται όσο και τον προηγούµενο χρόνο κυµαίνεται 
µεταξύ 16,1%-34,0%. 

vii. Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών που ένα 
χρόνο πριν εργάζονταν στο δευτερογενή τοµέα µειώθηκε 
(από 51,7% το 2000 σε 25,2% το 2003), ενώ το ποσοστό των 
ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών που ένα χρόνο πριν 
εργάζονταν στον τριτογενή τοµέα αυξήθηκε (από 48,3% το 
2000 σε 72,6% το 2003). 

viii. Πάνω από 9 στους 10 άνεργους ηλικίας 25-54 χρονών είχαν 
εργαστεί προηγουµένως.  

ix. Η πλειοψηφία των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών που 
εργάστηκαν προηγουµένως, είχαν εργαστεί σε επαγγέλµατα 
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µέσου επιπέδου (54,4% το 2003). Ακολουθούν τα 
επαγγέλµατα κατώτερου επιπέδου. 

x. Οι κυριότεροι λόγοι αποχώρησης από την εργασία των 
ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών ήταν η απόλυση (40,8% το 
2003) και η υποβολή παραίτησης (32,7% το 2003). 

xi. Το 13,4% και το 19,3% των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών 
χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο έστω και µια φορά την 
εβδοµάδα κατά το 2002 και το 2003 αντίστοιχα. 

 
Οι άνεργοι ηλικίας 55-64 χρονών 
 

i. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών, 
σε αντίθεση µε τις άλλες οµάδες ηλικίας, ήταν άνδρες, µε 
εξαίρεση το 2001. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε δραστικά το 
2003 σε 85,5% από 51,3% το 2002. Αυτό δείχνει ότι οι 
γυναίκες ηλικίας 55-64 χρονών εγκαταλείπουν την αγορά 
εργασίας ενώ οι άνδρες της ίδιας ηλικίας εξακολουθούν να 
ενδιαφέρονται για απασχόληση και γι’ αυτό ταξινοµούνται ως 
άνεργοι. 

ii. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών  
είχαν πρωτοβάθµια εκπαίδευση (µειώθηκε από 60,8% το 
2000 στο 46,9% το 2003). Το µερίδιο των ανέργων µε 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση αυξήθηκε διαχρονικά από 
29,2% το 2000 σε 40,5% το 2003. Αυτό δείχνει ότι οι άνεργοι 
µεγαλύτερης ηλικίας είχαν χαµηλότερο µορφωτικό επίπεδο 
και ως συνέπεια θα αντιµετώπιζαν δυσκολίες στην εξεύρεση 
εργασίας. 

iii. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών 
παρέµειναν άνεργοι για περισσότερους από 12 µήνες (57,2% 
το 2003). Το ποσοστό αυτό είναι µεγαλύτερο από το 
αντίστοιχο ποσοστό για τις υπόλοιπες οµάδες ηλικίας των 
ανέργων. Αυτό αποδεικνύει ότι οι άνεργοι µεγαλύτερης 
ηλικίας δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν εργασία. 

iv. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών 
γράφτηκαν στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας για εξεύρεση 
εργασίας (82,9% το 2003). Το ποσοστό αυτό είναι σηµαντικά 
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µεγαλύτερο από άλλες οµάδες ηλικίας ίσως λόγω του 
ανεργιακού επιδόµατος. 

v. Το ποσοστό των απασχολουµένων ηλικίας 55-64 χρονών 
που ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν κυµαίνεται µεταξύ 1,2%-
2,0% και το ποσοστό των αδρανών που ήταν άνεργοι ένα 
χρόνο πριν κυµαίνεται µεταξύ 0,4%-1,5%. 

vi. Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών που ήταν 
αδρανείς κυµαίνεται µεταξύ 5,2%-11,5% και αυτών που 
ήταν απασχολούµενοι ένα χρόνο πριν, κυµαίνεται µεταξύ 
38,3%-70,9%. Το ποσοστό που ήταν άνεργοι τόσο το χρόνο 
που εξετάζεται όσο και τον προηγούµενο χρόνο κυµαίνεται 
µεταξύ 19,6%-50,2%. 

vii. Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών που ένα 
χρόνο πριν εργάζονταν στο δευτερογενή τοµέα µειώθηκε 
(από 88,0% το 2000 σε 21,7% το 2003), ενώ το ποσοστό των 
ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών που ένα χρόνο πριν 
εργάζονταν στον τριτογενή τοµέα αυξήθηκε (από 12,0% το 
2000 σε 67,1% το 2003). 

viii. Όλοι οι άνεργοι ηλικίας 55-64 χρονών είχαν εργαστεί 
προηγουµένως, µε εξαίρεση το 3,5% των ανέργων του 2003.  

ix. Γύρω στους µισούς ανέργους ηλικίας 55-64 χρονών που 
εργάστηκαν προηγουµένως, µε εξαίρεση το 2002, είχαν 
εργαστεί σε επαγγέλµατα µέσου επιπέδου (53,2% το 2003). 
Ακολουθούν τα επαγγέλµατα κατώτερου επιπέδου µε 
ποσοστό που κυµαίνεται µεταξύ 24,2%-54,9%. 

x. Οι κυριότεροι λόγοι αποχώρησης από την εργασία των 
ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών ήταν η απόλυση (35,4% το 
2000) και η υποβολή παραίτησης (17,5% το 2003). 

xi. Το 15,6% και το 17,2% των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών 
χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο έστω και µια φορά την 
εβδοµάδα κατά το 2002 και το 2003 αντίστοιχα. 

 
Πορίσµατα 
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i. Κατά την περίοδο 2000-2003, η πλειοψηφία των ανέργων 
ήταν γυναίκες µε εξαίρεση το 2003 όπου οι γυναίκες ήταν το 
49,5%. Το µερίδιο των γυναικών σηµείωσε διαχρονικά 
πτώση. Το µερίδιο των γυναικών στην ανεργία παρουσίασε 
σηµαντικές διαφοροποιήσεις κατά οµάδα ηλικίας. Το 
µερίδιο των γυναικών το 2003 ήταν 51,1% για τους ανέργους 
ηλικίας 15-24 χρονών, 54,6% για τους ανέργους ηλικίας 25-54 
χρονών και 14,5% για τους ανέργους ηλικίας 55-64 χρονών. 

ii. Τα µεγαλύτερα µερίδια των ανέργων βρίσκονταν στις 
οµάδες ηλικιών 25-39 και 40-54 χρονών. Το µερίδιο των 
ανέργων ηλικίας 15-19 χρονών παρουσίασε µείωση. Ο µέσος 
όρος ηλικίας των ανέργων κατά το 2003 ήταν τα 36,6 χρόνια 
χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε εµφανής τάση διαφοροποίησης 
του. 

iii. Η διακύµανση του ποσοστού ανεργίας ήταν 5,0% το 2000, 
4,0% το 2001, 3,3% το 2002 και 4,1% το 2003. Το ποσοστό 
ανεργίας των γυναικών µειώθηκε από το 7,3% το 2000 στο 
4,6% το 2003. Αντίθετα, το ποσοστό ανεργίας των ανδρών 
αυξήθηκε από το 3,2% το 2000 στο 3,8% το 2003.  

iv. Αναλύοντας τα ποσοστά ανεργίας κατά οµάδα ηλικίας 
διαπιστώνεται ότι τα άτοµα µικρής ηλικίας αντιµετωπίζουν 
σοβαρότερο πρόβληµα ανεργίας. Τα ποσοστά ανεργίας το 
2003 ήταν 14,2% για τα άτοµα ηλικίας 15-19 χρονών και 8,1% 
για τα άτοµα ηλικίας 20-24 χρονών. Αυτό ενισχύει την 
εκτίµηση για αυξηµένες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι 
νεοεισερχόµενοι στην ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Τα 
άτοµα αυτά χρειάζεται να βοηθηθούν µε κατάλληλα 
προγράµµατα κατάρτισης για απόκτηση συµπληρωµατικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων και προσαρµογή στην αγορά 
εργασίας. 

v. Το 2003 3 στους 10 ανέργους ήταν απόφοιτοι 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 2 στους 10 πήγαν µόνο 
µέχρι το δηµοτικό. Τα µερίδια των ανέργων µε 
πανεπιστηµιακή µόρφωση καθώς και των αποφοίτων 
τεχνικής σχολής παρουσίασαν αύξηση. Αντίθετα, µειώθηκε 
το µερίδιο των ανέργων που δεν είχαν καθόλου µόρφωση ή 
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ήταν απόφοιτοι δηµοτικού. Το επίπεδο µόρφωσης µειώνεται 
όσο αυξάνεται η ηλικία των ανέργων. Έτσι, το µεγαλύτερο 
µέρος των ανέργων 55-64 χρονών την περίοδο 2000-2003 
είχαν πρωτοβάθµια µόρφωση. 

vi. Το ποσοστό ανεργίας µειώνεται όσο αυξάνεται το επίπεδο 
µόρφωσης των ανέργων. Τα ψηλότερα ποσοστά ανεργίας 
παρουσίασαν τα άτοµα χαµηλότερου µορφωτικού επιπέδου 
όπως είναι οι απόφοιτοι γυµνασίου (6,3% το 2003) και όσοι 
είχαν µόρφωση µέχρι το δηµοτικό. Το ποσοστό ανεργίας των 
αποφοίτων πανεπιστηµίου αυξήθηκε από 1,5% το 2000 σε 
3,4% το 2003. 

vii. Οι µακροχρόνια άνεργοι (διάρκεια ανεργίας πάνω από 12 
µήνες) ανέρχονταν στο 24,4% το 2003. Στους άνεργους 
ηλικίας 15-24 χρονών το ποσοστό αυτό ήταν 26,6%, στους 
ανέργους ηλικίας 25-54 χρονών ήταν 18,2% και στους 
ανέργους ηλικίας 55-64 χρονών ήταν 57,2%. Το ποσοστό των 
µακροχρόνια άνεργων είναι δηλαδή µεγαλύτερο στα νεαρά 
άτοµα αλλά και στα άτοµα µεγάλης ηλικίας. Τα άτοµα αυτά 
έχουν αυξηµένες δυσκολίες εξεύρεσης εργασίας. 

viii. Οι κυριότερες ενέργειες για εξεύρεση εργασίας ήταν η 
αναζήτηση εργασίας µέσα από αγγελίες (67,1% το 2003), η 
εγγραφή στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας (61,1% το 
2003) και η προσέγγιση εργοδοτών (48,8% το 2003). Παρόλο 
που το ποσοστό των ανέργων που γράφονται στα Επαρχιακά 
Γραφεία Εργασίας έχει αυξηθεί διαχρονικά, εντούτοις 
εξακολουθεί να υπάρχει ένα µεγάλο ποσοστό των ανέργων 
(περίπου 4 στους 10) που δεν αναζητούν βοήθεια για εξεύρεση 
εργασίας από τους πλέον αρµόδιους για αυτό το θέµα. Αυτό 
δηµιουργεί ανησυχίες για την αποτελεσµατικότητα 
οποιωνδήποτε µέτρων. Σηµειώνεται επίσης ότι περισσότεροι 
από τους µισούς ανέργους ηλικίας 15-24 ηλικίας χρονών δεν 
είναι εγγεγραµµένοι στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας. 

ix. Ένα σηµαντικό ποσοστό των ανέργων της περιόδου 2000-
2003 (24,4% το 2003) βρίσκονταν εκτός αγοράς εργασίας 
τον προηγούµενο χρόνο και αποφάσισαν να επανενταχθούν, 
χωρίς να καταφέρουν να εξασφαλίσουν εργασία. Οι λόγοι για 
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τους οποίους οι άνεργοι βρίσκονταν εκτός αγοράς εργασίας 
διαφέρουν ανάλογα µε την ηλικία. Στις µικρές ηλικίες οι 
άνεργοι βρίσκονταν εκτός αγοράς εργασίας τον προηγούµενο 
χρόνο κυρίως λόγω εκπαίδευσης, ενώ στις µεγαλύτερες 
ηλικίες οι άνεργοι βρίσκονταν εκτός αγοράς εργασίας για 
οικογενειακούς και προσωπικούς λόγους και αποφάσισαν να 
ενταχθούν χωρίς να καταφέρουν να εξασφαλίσουν εργασία. 
Τα άτοµα αυτά χρειάζεται να βοηθηθούν µε προγράµµατα 
κατάρτισης για να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες 
τους µε στόχο την εξεύρεση εργασίας. 

x. Οι κυριότεροι λόγοι αποχώρησης από την προηγούµενη τους 
εργασία ήταν η απόλυση (39,4% το 2003) και η υποβολή 
παραίτησης (31,8% το 2003), ενώ σηµαντικό ποσοστό 
ανέργων είχαν αποχωρήσει από την προηγούµενη τους 
εργασία λόγω εργασίας περιορισµένης διάρκειας (10,9% το 
2003). Στους ανέργους µικρότερης ηλικίας ο κυριότερος 
λόγος αποχώρησης από την εργασία ήταν η υποβολή 
παραίτησης, ενώ στις µεγαλύτερες ηλικίες ήταν η απόλυση. 
Αυτό σηµαίνει ότι οι νέοι δε διστάζουν να υποβάλουν 
παραίτηση και να ψάξουν για νέα εργασία, αφού δεν έχουν 
αυξηµένες οικογενειακές υποχρεώσεις και µπορούν 
ευκολότερα να βρουν εργασία, ενώ τα άτοµα µεγαλύτερης 
ηλικίας αναζητούν άλλη εργασία όταν υποχρεώνονται εξαιτίας 
απόλυσης.  

xi. Το ποσοστό των ανέργων 15-24 χρονών που ήταν 
µακροχρόνια άνεργοι ήταν ιδιαίτερα αυξηµένο κατά το 
2003 (26,6%), πράγµα ανησυχητικό για τα άτοµα τέτοιας 
ηλικίας. Το ποσοστό αυτό συνάδει και µε το σύνολο των 
ανέργων όπου το 2003 24,4% ήταν µακροχρόνια άνεργοι. 
Λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές κατευθυντήριες γραµµές 
που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά µε τους 
νέους ανέργους, δηλαδή να προσφέρεται σε κάθε νέο άνεργο η 
δυνατότητα νέας αρχής πριν από την πάροδο 6 µηνών 
ανεργίας, το γεγονός αυτό πρέπει να προβληµατίσει αφού ένα 
ποσοστό γύρω στο 40% των νέων ηλικίας 15-24 χρονών 
παραµένουν άνεργοι για περισσότερο από 6 µήνες.  
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Εισηγήσεις 
 
Η παραµονή ατόµων στην ανεργία δηµιουργεί προβλήµατα τόσο στο 
επίπεδο των ατόµων όσο και στο επίπεδο της οικονοµίας και της 
κοινωνίας. Οι άνεργοι θέλουν να βρουν µια θέση εργασίας για να 
προσφέρουν µέσα από την αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων 
τους και ταυτόχρονα να έχουν τα ωφελήµατα από αυτή. Η µη 
εξεύρεση εργασίας οδηγεί σε οικονοµικά, κοινωνικά και 
ψυχολογικά προβλήµατα ενώ ταυτόχρονα συµβάλλει στη σταδιακή 
απώλεια των ικανοτήτων των ανέργων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 
µακροχρόνιας ανεργίας. Στο επίπεδο της οικονοµίας απαιτούνται 
οικονοµικοί πόροι για στήριξη των ανέργων ενώ ταυτόχρονα οι 
επενδύσεις που έχουν γίνει για τη µόρφωση των ανέργων παραµένουν 
ανεκµετάλλευτες. 
 
Στη συνέχεια διατυπώνονται εισηγήσεις οι οποίες βασίζονται πάνω 
στις διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατα της µελέτης και αποσκοπούν 
στη µείωση του ποσοστού ανεργίας αλλά και του αριθµού των 
ανέργων. Επισηµαίνεται ότι οι εισηγήσεις επικεντρώνονται σε θέµατα 
της αρµοδιότητας της ΑνΑ∆ ή σε θέµατα που η ΑνΑ∆ είναι δυνατό 
να προωθήσει σε συνεργασία µε άλλους φορείς. 
 

Γενικής υφής ενεργητικά µέτρα για τους ανέργους 
 
Περίπου ένας στους τέσσερις άνεργους ήταν άνεργος για 
περισσότερους από 12 µήνες. Το ποσοστό των µακροχρόνια 
άνεργων είναι µεγαλύτερο στα νεαρά άτοµα αλλά και στα άτοµα 
µεγάλης ηλικίας. Πρόσθετα, η Κυπριακή αγορά εργασίας 
χαρακτηρίζεται από στενότητα στην προσφορά και έτσι υπάρχει η 
αναγκαιότητα εργοδότησης σηµαντικού αριθµού ξένου εργατικού 
δυναµικού. Η υποβοήθηση της µετακίνησης των ατόµων από την 
ανεργία στην απασχόληση θα συµβάλει στη µείωση του ποσοστού 
ανεργίας, στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης αλλά και στη 
µερική απεξάρτηση από την απασχόληση ξένου εργατικού δυναµικού.  
 
Εξάλλου υπενθυµίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
Απασχόλησης έχει ως στόχο την παροχή σε κάθε άνεργο της 
δυνατότητας για νέα αρχή (κατάρτιση, επανεκπαίδευση, τοποθέτηση 
σε θέση εργασίας) πριν την πάροδο 6 µηνών ανεργίας, στην 
περίπτωση των νέων, ή πριν τους 12 µήνες στην περίπτωση των 
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υπολοίπων ανέργων. Πρόσθετος στόχος που έχει τεθεί είναι η 
συµµετοχή του 25% τουλάχιστον των µακροχρόνια ανέργων σε 
κάποιο ενεργητικό µέτρο. 
 
Τα µέτρα που αναµένεται να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση 
είναι τα ακόλουθα:  
 

• Ενίσχυση και εκσυγχρονισµός των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών 
Απασχόλησης (∆ΥΑ). Η ανάληψη νέων ευθυνών από τις 
∆ΥΑ απαιτεί σηµαντικές αλλαγές στην οργάνωση και στον 
τρόπο λειτουργίας τους. 

• Περαιτέρω προσπάθεια για προσαρµογή των γνώσεων και 
δεξιοτήτων των νεοεισερχοµένων στις απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας. Οι συγκεκριµένες ενέργειες πιθανό να 
διαλαµβάνουν: 

o Ενηµέρωση και καθοδήγηση των ανέργων µε την 
έκδοση και προώθηση κατάλληλου ενηµερωτικού 
υλικού. 

o Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης για παροχή 
βασικών και επαγγελµατικών δεξιοτήτων. 

o Τοποθέτηση σε επιχειρήσεις για σκοπούς πρακτικής 
εξάσκησης. 

• Εξέταση του ενδεχοµένου για σύνδεση του ανεργιακού 
επιδόµατος σε άνεργα άτοµα µε την παρακολούθηση 
δραστηριοτήτων κατάρτισης.  

 
Επισηµαίνεται ότι η ΑνΑ∆ έχει ήδη τροχοδροµήσει την εισαγωγή 
Σχεδίου για την προώθηση της κατάρτισης και 
απασχολησιµότητας των ανέργων. Το Σχέδιο αυτό θα 
συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Ειδικά µέτρα για προώθηση των ανέργων γυναικών σε θέσεις εργασίας 
 
Από τη µελέτη διαφάνηκε ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών 
ήταν ιδιαίτερα αυξηµένο σε σχέση µε τους άνδρες (4,6% σε σχέση 
µε 3,8% αντίστοιχα για το 2003). Η µείωση του ποσοστού ανεργίας 
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των γυναικών θα έχει ουσιαστική συνεισφορά στη µείωση των 
διαφορών ανάµεσα στα φύλα, στο συγκερασµό της επαγγελµατικής 
µε την οικογενειακή ζωή και στην προώθηση της κοινωνικής 
συνοχής. Τα µέτρα που αναµένεται να συµβάλουν είναι: 
 

• Ενδυνάµωση των δοµών στήριξης της οικογένειας όπως 
είναι οι βρεφικοί και παιδοκοµικοί  σταθµοί, τα κέντρα 
προστασίας και απασχόλησης παιδιών, τα κέντρα φροντίδας 
για ηλικιωµένους και αναπήρους.  

• Ενηµερωτικά προγράµµατα για τις άνεργες γυναίκες σε 
σχέση µε τις συνθήκες στην αγορά εργασίας, τις διαθέσιµες 
επιλογές επαγγελµάτων και τα χαρακτηριστικά αυτών των 
επαγγελµάτων και τις δυνατότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για εµπλουτισµό των γνώσεων και δεξιοτήτων. 

• Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και 
τοποθέτησης στην εργασία για απόκτηση της αναγκαίας 
εργασιακής πείρας.  

• Καθιέρωση των σύγχρονων µορφών απασχόλησης (µερική 
απασχόληση, προσωρινή απασχόληση, ευέλικτο ωράριο 
εργασίας, εργασία από το σπίτι, τηλεργασία) µέσα από τη 
συµφωνία των κοινωνικών εταίρων.  

 
Ειδικά µέτρα µε επικέντρωση σε επιλεγµένες οµάδες ανέργων 
 
Από τη µελέτη φάνηκε ότι κάποιες οµάδες του πληθυσµού 
αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα στην εξεύρεση εργασίας. Έτσι 
θα πρέπει να διαµορφωθούν ειδικές ενέργειες ανάλογα µε τις 
ανάγκες των οµάδων ανέργων που εντοπίστηκαν ότι παρουσιάζουν 
προβλήµατα. Οι οµάδες αυτές και οι κατά περίπτωση ειδικές 
ενέργειες είναι: 
 

• Νεοεισερχόµενοι στην αγορά εργασίας. Τα προγράµµατα 
ενηµέρωσης και κατάρτισης θα έχουν στόχο την οµαλή ένταξη 
και προσαρµογή τους στην αγορά εργασίας.  

• Απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Προτείνεται η 
υλοποίηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, 
προγραµµάτων απόκτησης εργασιακής πείρας και 
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υποστηρικτικές ενέργειες για νέους απόφοιτους σχολών 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οι οποίοι δεν έχουν 
συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν 
αποκτήσει µετά την αποφοίτηση τους την απαιτούµενη πείρα. 
Επισηµαίνεται ότι η ΑνΑ∆ έχει ήδη τροχοδροµήσει την 
εισαγωγή Σχεδίου για την προώθηση της κατάρτισης και 
απασχολησιµότητας Νέων Αποφοίτων Σχολών 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Το Σχέδιο αυτό θα 
συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η αυξανόµενη 
ανεργία των αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης θα 
καταπολεµηθεί µε την εφαρµογή εξειδικευµένων 
προγραµµάτων ενηµέρωσης και προσαρµογής τους στις 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Πρόσθετα, η υποβοήθηση 
τους µέσα από ειδικά σχέδια όπως είναι το Σχέδιο Στελέχωσης 
Επιχειρήσεων της ΑνΑ∆ και το Σχέδιο Αυτοεργοδότησης του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

• Άτοµα µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο. Η εφαρµογή 
ταχύρυθµων προγραµµάτων κατάρτισης καθώς και 
προγραµµάτων επανακατάρτισης αναµένεται να βοηθήσει τα 
άτοµα αυτά στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και 
δεξιοτήτων και να τους βοηθήσει στην εξεύρεση θέσεων 
εργασίας. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η σηµασία του ανθρώπινου δυναµικού της Κύπρου στην πετυχηµένη 
αναπτυξιακή πορεία της κυπριακής οικονοµίας είναι αδιαµφισβήτητη. 
Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο διαρκώς 
εντεινόµενος διεθνής ανταγωνισµός προδιαγράφουν ότι το ανθρώπινο 
δυναµικό θα συνεχίσει να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής οικονοµίας. Βασική προϋπόθεση 
για αυτό είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του συνόλου του 
ανθρώπινου δυναµικού µε ιδιαίτερη έµφαση να δίνεται στην οµάδα 
των ανέργων.  
 
Οι άνεργοι αποτελούν την οµάδα του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού 
η οποία είναι πρόθυµη να συνεισφέρει στην οικονοµική ανάπτυξη της 
χώρας αλλά εξαιτίας της µη εξεύρεσης εργασίας, δεν είναι σε θέση να 
το πράξει. Έτσι αποτελεί βασικό αναξιοποίητο πόρο ανθρώπινου 
κεφαλαίου ενώ παράλληλα χρειάζεται οικονοµική και κοινωνική 
στήριξη. Το πρόβληµα της ανεργίας είναι ιδιαίτερα έντονο στις 
χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οδήγησε σε σειρά 
αποφάσεων και µέτρων µε στόχο τον περιορισµό του ποσοστού 
ανεργίας και την ένταξη των ανέργων σε θέσεις εργασίας. Παρόλο 
που στην Κύπρο το ποσοστό ανεργίας κυµαίνεται σε σχετικά 
χαµηλά επίπεδα εντούτοις η περαιτέρω µείωση του ποσοστού 
αυτού και η ενεργοποίηση των ανέργων, ιδιαίτερα λαµβάνοντας 
υπόψη την παρουσία σηµαντικού ποσοστού ξένων εργαζοµένων, 
παραµένει ως βασική στρατηγική επιδίωξη. 
 
Η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων της 
ανεργίας θα δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες που θα οδηγήσουν 
στη διατύπωση σχετικών εισηγήσεων για τη σµίκρυνση της ανεργίας, 
την αξιοποίηση των ανέργων και τη διατήρηση συνθηκών πλήρους 
απασχόλησης.  
 

1.1. Σκοπός της µελέτης 
 
Βασικός σκοπός της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη 
διαχρονικών στοιχείων τόσο για το σύνολο των ανέργων της Κύπρου 
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όσο και για συγκεκριµένες ηλικιακές οµάδες για την περίοδο 2000-
2003.  
 
Οι αναλυτικοί στόχοι της µελέτης είναι: 
 

• Η ανάλυση και παρουσίαση της γενικής εικόνας του 
ανθρώπινου δυναµικού της Κύπρου και η σύγκριση µε 
αντίστοιχα στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Η ανάλυση στοιχείων για τους ανέργους της Κύπρου, όπως τα 
γενικά χαρακτηριστικά τους, τα χαρακτηριστικά της 
προηγούµενης εργασίας, η κινητικότητα, η χρήση διαδικτύου 
και η συµµετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση. 

• Η ανάλυση των πιο πάνω στοιχείων για τις οµάδες ηλικιών 15-
24 χρονών, 25-54 χρονών και 55-64 χρονών. 

• Ο εντοπισµός των σηµαντικότερων συµπερασµάτων και 
πορισµάτων καθώς και η διατύπωση εισηγήσεων που θα 
συµβάλουν στην κατεύθυνση καταπολέµησης της ανεργίας 
στην Κύπρο. 

 

1.2. Έκταση της µελέτης 
 
Η µελέτη αξιοποιεί στατιστικές πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν 
από τη Στατιστική Υπηρεσία στα πλαίσια των ετήσιων ερευνών 
«Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού»1 για τα χρόνια 2000 µέχρι 2003.  
 
Η συγκέντρωση των στοιχείων έγινε µε τη συµπλήρωση ειδικά 
σχεδιασµένου ερωτηµατολογίου κατά τη διάρκεια επισκέψεων σε 
στατιστικά αντιπροσωπευτικό δείγµα νοικοκυριών. Ειδικότερα, 
λήφθηκαν πληροφορίες από 10.300 άτοµα το 2000, 10.600 άτοµα το 
2001, 10.700 άτοµα το 2002 και 10.800 άτοµα το 2003. 

                                                 
1 Η «Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού» είναι ετήσια έρευνα που διεξάγεται από τη 
Στατιστική Υπηρεσία στα πλαίσια εναρµόνισης µε το Κοινοτικό Κεκτηµένο και 
στόχος της είναι η συλλογή χρήσιµων στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής σε 
εργατικά θέµατα. Η ΕΕ∆ καλύπτει δειγµατοληπτικά 3.500 περίπου νοικοκυριά σε 
όλες τις επαρχίες και κατά την περίοδο 2000-2003 διενεργήθηκε το δεύτερο 
τρίµηνο (Απρίλιος-Ιούνιος) του κάθε χρόνου. 
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Οι πληροφορίες που αφορούν τους άνεργους και περιέχονται στα 
σχετικά ερωτηµατολόγια, τα οποία ετοιµάστηκαν από τη Στατιστική 
Υπηρεσία για τους σκοπούς της έρευνας είναι: 
 

• ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά. 

• Αναζήτηση εργασίας.  

• Ενέργειες για εξεύρεση εργασίας.  

• Κατάσταση απασχόλησης ένα χρόνο πριν. 

• Εξοικείωση µε νέα τεχνολογία όπως η χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και η σύνδεση µε το διαδίκτυο. 

• Εκπαίδευση και κατάρτιση. 
 
Επισηµαίνεται ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες, µε εξαίρεση τα 
δηµογραφικά χαρακτηριστικά, αφορούσαν τα µέλη του νοικοκυριού 
ηλικίας 15 χρονών και άνω. 
 
Σηµειώνεται ότι και στις τέσσερις έρευνες έγινε αναγωγή των 
στοιχείων για το σύνολο του πληθυσµού. Έτσι, τα στοιχεία των 
«Ερευνών Εργατικού ∆υναµικού», που αναλύονται στα πλαίσια της 
µελέτης αυτής, αναφέρονται στο σύνολο των ανέργων της Κύπρου 
και όχι στο δείγµα.  
 

1.3. Μεθοδολογία  
 
Τα στοιχεία από τις τέσσερις ετήσιες «Έρευνες Εργατικού 
∆υναµικού» για τα έτη 2000, 2001, 2002 και 2003 διοχετεύθηκαν 
από τη Στατιστική Υπηρεσία στην Αρχή σε ηλεκτρονική µορφή. 
Η επεξεργασία και ανάλυση των πιο πάνω στοιχείων έγινε στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή µε την αξιοποίηση του στατιστικού πακέτου 
SPSS.   
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1.4. Περίγραµµα της µελέτης 
 
Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται ο σκοπός και η έκταση της 
µελέτης, καθώς και η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη 
συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων και πληροφοριών. 
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πολιτικές καταπολέµησης 
της ανεργίας που ακολουθούνται τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο 
και στην Κύπρο. 
  
Η γενική εικόνα του ανθρώπινου δυναµικού της Κύπρου 
παρουσιάζεται στο τρίτο κεφάλαιο. Συγκεκριµένα, εξετάζεται ο 
συνολικός πληθυσµός, το ανθρώπινο δυναµικό ηλικίας 15 χρονών και 
άνω και ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός, δηλαδή οι απασχολούµενοι 
και οι άνεργοι. Τέλος, όπου είναι δυνατό γίνεται σύγκριση µε 
αντίστοιχα στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ 
ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
2000200020002000----2003200320032003

2. Πολιτικές 
Καταπολέµησης 
της Ανεργίας στην 

Ε.Ε. και την 
Κύπρο

6. Οι Άνεργοι
Ηλικίας 

25-54 Χρονών

3. Γενική Εικόνα 
του Ανθρώπινου 

∆υναµικού 
της Κύπρου

4. Οι Άνεργοι
της Κύπρου

5. Οι Άνεργοι
Ηλικίας 

15-24 Χρονών

1. Εισαγωγή 

8. Συµπεράσµατα και
Εισηγήσεις 

7. Οι Άνεργοι
Ηλικίας 

55-64 Χρονών

 
 
Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται στοιχεία για τους ανέργους της 
Κύπρου. Η ανάλυση αυτή αφορά τα γενικά χαρακτηριστικά τους, την 
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κινητικότητα, τη χρήση διαδικτύου και τη συµµετοχή σε εκπαίδευση 
και κατάρτιση.  
 
Στο πέµπτο, έκτο και έβδοµο κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία σε 
σχέση µε τους ανέργους ηλικίας 15-24 χρονών, 25-54 χρονών και 55-
64 χρονών αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τα γενικά 
χαρακτηριστικά τους, την κινητικότητα και τη χρήση διαδικτύου. 
 
Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα 
συµπεράσµατα και πορίσµατα που προκύπτουν από την ανάλυση των 
στοιχείων της µελέτης. Στη συνέχεια διατυπώνονται εισηγήσεις που 
αναµένεται να συµβάλουν ουσιαστικά προς την κατεύθυνση 
καταπολέµησης της ανεργίας και αξιοποίησης των ανέργων σε θέσεις 
εργασίας. 
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2. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΝΩΣΗ       
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι πολιτικές καταπολέµησης της 
ανεργίας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κύπρο, όπως έχουν 
διαµορφωθεί µε την πάροδο του χρόνου. Στόχος είναι να εκτιµηθεί η 
σηµασία που αποδίδουν τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα 
οποία περιλαµβάνεται και η Κύπρος από την 1η Μαίου 2004, στο 
θέµα της απασχόλησης και της καταπολέµησης της ανεργίας.  
 

2.1. Πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Στις αρχές του 21ου αιώνα, η ψηλή ανεργία είναι το πιο σοβαρό 
κοινωνικό και οικονοµικό πρόβληµα για όλα σχεδόν τα κράτη µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και έχουν δηµιουργηθεί εκατοµµύρια 
νέες θέσεις εργασίας στην Ε.Ε., εκατοµµύρια πολίτες εξακολουθούν 
να µην µπορούν να βρουν εργασία. Πρόσθετα από την έλλειψη 
θέσεων εργασίας, κάποιες οµάδες του πληθυσµού αντιµετωπίζουν 
ειδικές δυσκολίες στην αγορά εργασίας: οι µακροχρόνια άνεργοι, οι 
νέοι, οι ηλικιωµένοι, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι γυναίκες και οι 
εθνικές µειονότητες. 
 
Η Ε.Ε. και τα κράτη µέλη έχουν ως στόχο την προώθηση της 
απασχόλησης και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων που θα 
επιτρέψουν ένα ψηλό και διαρκές επίπεδο απασχόλησης και την 
καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού. Ο στόχος λοιπόν της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι µόνο να εξασφαλίσει τη δηµιουργία 
περισσότερων θέσεων εργασίας αλλά και να παράσχει καλύτερες 
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας για τις οµάδες του πληθυσµού που 
µειονεκτούν. 
 
Οι διάφορες αποφάσεις, οδηγίες και ψηφίσµατα των αρµοδίων 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν πλαίσιο αναφοράς στη 
διαµόρφωση πολιτικής στον τοµέα της απασχόλησης από τα κράτη-
µέλη σε εθνικό επίπεδο.  
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Η απασχόληση αποτελεί ένα από τα βασικά θέµατα που ενδιαφέρουν 
την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως φαίνεται τόσο από τις ισχύουσες 
λειτουργικές διευθετήσεις όσο και από τις επίσηµες τοποθετήσεις σε 
ανώτατο επίπεδο. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
προσφέρει στα κράτη µέλη χρηµατοδότηση προκειµένου να επιτύχουν 
τους στόχους που έχουν συµφωνήσει από κοινού, για τη δηµιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.  
 

2.1.1. Άρθρα Συνθηκών Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Το θέµα της απασχόλησης αναφέρεται στη Συνθήκη περί ιδρύσεως 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτή έχει διαµορφωθεί µετά από τις 
διαφοροποιήσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς. Το θέµα αυτό 
καλύπτεται στα άρθρα 125 µέχρι 130 της Συνθήκης περί ιδρύσεως 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε τη 
Συνθήκη του Άµστερνταµ. Επισηµαίνεται εδώ ότι η Συνθήκη της 
Νίκαιας, η οποία τροποποιεί επίσης τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δε διαφοροποιεί τα πιο πάνω άρθρα. 
 
Το άρθρο 125 αναφέρει τη γενική επιδίωξη της Ε.Ε. δηλαδή ότι «Τα 
κράτη µέλη και η Κοινότητα εργάζονται για την ανάπτυξη 
συντονισµένης στρατηγικής για την απασχόληση, και δη για να 
προάγουν τη δηµιουργία εξειδικευµένου, εκπαιδευµένου και 
ευπροσάρµοστου εργατικού δυναµικού, και αγοράς εργασίας 
ανταποκρινόµενης στις εξελίξεις της οικονοµίας...». Πρόσθετα, στο 
άρθρο 126 εντοπίζεται η ανάγκη για συντονισµό και αναφέρεται ότι 
τα κράτη µέλη «...θεωρούν την προώθηση της απασχόλησης ως θέµα 
κοινού ενδιαφέροντος και συντονίζουν τη δράση τους στα πλαίσια 
του Συµβουλίου...». Τέλος, το άρθρο 127 αναφέρει ότι «Η Κοινότητα 
συµβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης 
ενθαρρύνοντας τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών, υποστηρίζοντας 
και, εάν χρειάζεται, συµπληρώνοντας τη δράση τους. Ενεργώντας 
κατ΄αυτόν τον τρόπο, σέβεται τις αρµοδιότητες των κρατών µελών. Ο 
στόχος υψηλού επιπέδου απασχόλησης λαµβάνεται υπόψη κατά τη 
χάραξη και την εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών και 
δραστηριοτήτων». 
 
Το θέµα της ετήσιας παρακολούθησης της εξέλιξης της απασχόλησης, 
της ετοιµασίας κατευθυντηρίων γραµµών για τον επόµενο χρόνο και  
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της παροχής συστάσεων προς τα κράτη µέλη αναπτύσσεται µε 
συγκεκριµένο τρόπο στο άρθρο 128. Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι 
«Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξετάζει κατ’ έτος την κατάσταση της 
απασχόλησης στην Κοινότητα και εκδίδει σχετικά συµπεράσµατα, 
βάσει κοινής έκθεσης του Συµβουλίου και της Επιτροπής». Η εξέταση 
αυτή αποτελεί τη βάση για την ετοιµασία των κατευθυντηρίων 
γραµµών αφού όπως αναφέρεται «...το Συµβούλιο...χαράζει κατ’ έτος 
κατευθυντήριες γραµµές, τις οποίες τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη 
στις πολιτικές τους για την απασχόληση». Το ίδιο άρθρο περιέχει 
επίσης υποχρεώσεις για το κάθε κράτος µέλος όπως υποβάλλει «...στο 
Συµβούλιο και την Επιτροπή ετήσια έκθεση για τα κυριότερα µέτρα 
που λαµβάνει κατ’ εφαρµογή της πολιτικής του για την απασχόληση, 
υπό το πρίσµα των κατευθυντηρίων γραµµών για την απασχόληση...». 
Οι ετήσιες αυτές εκθέσεις εξετάζονται από το Συµβούλιο το οποίο 
«...δύναται, εάν το κρίνει σκόπιµο, υπό το πρίσµα της εξέτασης αυτής, 
να απευθύνει συστάσεις προς τα κράτη µέλη». Τέλος, το Συµβούλιο 
και η Επιτροπή υποβάλλουν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο «κοινή 
ετήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση της απασχόλησης στην 
Κοινότητα και την εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών για την 
απασχόληση». 
 
Στο άρθρο 129 ενθαρρύνεται η συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και 
η υποστήριξη της δράσης τους στον τοµέα της απασχόλησης. Αυτό 
είναι εφικτό «µέσω πρωτοβουλιών, οι οποίες αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη ανταλλαγής πληροφοριών και δοκιµασµένων πρακτικών, 
στην παροχή συγκριτικής ανάλυσης και συµβουλευτικού υλικού, 
καθώς και στην προαγωγή καινοτόµων προσεγγίσεων και στην 
αξιολόγηση εµπειριών...». 
 
Μέσω του άρθρου 130, το Συµβούλιο συγκροτεί Συµβουλευτική 
Επιτροπή Απασχόλησης µε στόχο το συντονισµό των πολιτικών 
απασχόλησης και της αγοράς εργασίας µεταξύ των κρατών µελών.  
 

2.1.2. Αποφάσεις Ευρωπαϊκών Συµβουλίων 
 
Στο µέρος αυτό περιγράφονται συνοπτικά οι διάφορες αποφάσεις των 
Ευρωπαϊκών Συµβουλίων τόσο για την απασχόληση όσο και ιδιαίτερα 
για την ανεργία. 
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Στις 9-10 ∆εκεµβρίου 1994, στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Έσσεν, 
έµφαση δόθηκε σε διάφορα µέτρα που χρειαζόταν να αναληφθούν για 
καταπολέµηση της ανεργίας. Τα µέτρα περιλαµβάνουν προσπάθειες 
για βοήθεια των νέων, ιδιαίτερα απόφοιτων που δεν έχουν καθόλου 
προσόντα, προσφέροντας τους εργασία ή κατάρτιση. Η 
καταπολέµηση της ανεργίας µακράς διάρκειας είναι µια κύρια πτυχή 
της πολιτικής για την απασχόληση, ενώ ιδιαίτερη έµφαση θα δίνεται 
στις άνεργες γυναίκες και στους εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας.  
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για την απασχόληση στο Λουξεµβούργο 
στις 20-21 Νοεµβρίου 1997 και το ψήφισµα του Συµβουλίου, της 
15ης ∆εκεµβρίου 1997, σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για την 
απασχόληση του 1998, δροµολόγησε µια διαδικασία µεγάλης 
προβολής, ισχυρής πολιτικής δέσµευσης και ευρείας αποδοχής από 
όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Η διαδικασία αυτή, εφαρµόζεται µέχρι 
σήµερα, και κατά καιρούς, διάφορα Ευρωπαϊκά Συµβούλια 
επιβεβαιώνουν τη διαδικασία και δίνουν νέα έµφαση στο θέµα της 
απασχόλησης. 
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Κάρντιφ στις 15-16 Ιουνίου 1998, 
κάλεσε τα κράτη µέλη να προχωρήσουν το συντοµότερο στην 
πρακτική εφαρµογή των Σχεδίων ∆ράσης για την απασχόληση, τα 
οποία είχαν ετοιµαστεί για πρώτη φορά, όπως είχε συµφωνηθεί στο 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου. Έµφαση για αύξηση των 
ποσοστών απασχόλησης δόθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 
Κολωνίας στις 3-4 Ιουνίου 1999.  
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας στις 23-24 Μαρτίου 
2000 έθεσε ένα νέο στρατηγικό στόχο για να καταστεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση η πιο ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία της γνώσης στον 
κόσµο, µε βιώσιµη οικονοµική µεγέθυνση, µε περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Η 
επίτευξη αυτού του στόχου θα βοηθήσει την Ε.Ε. να επανακτήσει τις 
προϋποθέσεις για πλήρη απασχόληση. 
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σάντα Μαρία ντα Φέιρα στις 19-20 
Ιουνίου 2000 κάλεσε τους κοινωνικούς εταίρους όπως 
διαδραµατίσουν ένα πιο ουσιαστικό ρόλο στον καθορισµό, στην 
εφαρµογή και στην αξιολόγηση των κατευθυντηρίων γραµµών για την 
απασχόληση, οι οποίες βασίζονται σε αυτούς. Ιδιαίτερη έµφαση θα 
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πρέπει να δοθεί στον εκσυγχρονισµό της οργάνωσης της εργασίας, 
στη δια βίου µάθηση και στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, 
ιδιαίτερα για τις γυναίκες. 
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας στις 7-9 ∆εκεµβρίου 2000 
υιοθέτησε την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πρόταση, η οποία δηλώνει ότι 
η επιστροφή στην πλήρη απασχόληση περιλαµβάνει φιλόδοξες 
πολιτικές σε σχέση µε την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, τη 
µείωση των περιφερειακών ανισορροπιών, τη µείωση της ανισότητας 
και τη βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης. 
 
Σε αυτό το Συµβούλιο αποφασίστηκε επίσης να καταπολεµηθεί η 
ανεργία διαρκείας µε την ανάπτυξη ενεργητικών στρατηγικών 
πρόληψης και επανένταξης µε βάση την πρώιµη διάγνωση των 
ατοµικών αναγκών και τη βελτίωση της ικανότητας επαγγελµατικής 
ένταξης. 
 
Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης στις 23-24 Μαρτίου 
2001 συµφωνήθηκε όπως ενισχυθούν οι στόχοι για τα ποσοστά 
απασχόλησης µέχρι το 2010 που καθορίστηκαν στη Λισσαβόνα. Έτσι 
καθορίστηκαν ενδιάµεσοι στόχοι για ποσοστά απασχόλησης µέχρι το 
2005 και ένας νέος στόχος για το 2010 που ανταποκρίνεται στη 
δηµογραφική πρόκληση και αφορά αύξηση στο ποσοστό 
απασχόλησης ανδρών και γυναικών µεγαλύτερης ηλικίας. 
 
Πρόσθετα, στο πιο πάνω Συµβούλιο συµφωνήθηκε ότι η επίτευξη 
πλήρους απασχόλησης περιλαµβάνει την επικέντρωση τόσο σε 
περισσότερες όσο και σε καλύτερες θέσεις εργασίας. Προς το σκοπό 
αυτό θα πρέπει να καθοριστούν κοινές προσεγγίσεις για τη διατήρηση 
και βελτίωση της ποιότητας εργασίας, οι οποίες θα περιλαµβάνονται 
στις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση. Τέλος, 
συµφωνήθηκε ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί ο εκσυγχρονισµός των 
αγορών εργασίας και η κινητικότητα για να υπάρξει µεγαλύτερη 
προσαρµοστικότητα στις αλλαγές µέσα από την κατάργηση των 
υφιστάµενων περιορισµών. 
 
Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ στις 15-16 Ιουνίου 
2001 αναγνωρίστηκε ότι ο θεµελιώδης στόχος της συνθήκης για 
βιώσιµη ανάπτυξη προϋποθέτει ότι η απασχόληση, οι οικονοµικές 
µεταρρυθµίσεις και οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές 
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πρέπει να αντιµετωπίζονται µε ένα αµοιβαία συµπληρωµατικό τρόπο. 
Το Συµβούλιο κάλεσε τα Κράτη Μέλη να ετοιµάσουν βιώσιµες 
στρατηγικές ανάπτυξης, οι οποίες θα πρέπει να περιλαµβάνουν την 
προώθηση της απασχόλησης στον τοµέα του περιβάλλοντος. 
 
Η πραγµατική ενσωµάτωση στην αγορά εργασίας των ατόµων που 
βρίσκονται σε µειονεκτική θέση θα αυξήσει την κοινωνική ένταξη και 
τα ποσοστά απασχόλησης και θα βελτιώσει τη βιωσιµότητα των 
συστηµάτων κοινωνικής προστασίας. Η χάραξη κατάλληλων 
πολιτικών είναι αναγκαία για την αντιµετώπιση των διακρίσεων, την 
εξασφάλιση εξατοµικευµένης προσέγγισης στις µεµονωµένες ανάγκες 
και τη δηµιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης µε την παροχή 
κινήτρων προς τους εργοδότες για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Η 
απόφαση 2001/903/ΕΚ του Συµβουλίου, της 3ης ∆εκεµβρίου 2001, 
ανακήρυξε το 2003 ως «Ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες». Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι σηµαντικότατη 
προτεραιότητα σε ό,τι αφορά τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες που 
εκτιµάται ότι ανέρχονται σε 37 εκατοµµύρια άτοµα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, πολλά από τα οποία έχουν την ικανότητα και την επιθυµία να 
εργασθούν.  
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης της 15ης και 16ης 
Μαρτίου 2002 ζήτησε να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
απασχόληση µέσω µιας ενισχυµένης, απλουστευµένης και καλύτερα 
διαχειριζόµενης διαδικασίας που θα έχει ενιαίο χρονικό ορίζοντα το 
2010 και θα ενσωµατώνει πλήρως τους στόχους της στρατηγικής της 
Λισαβόνας. Βασικός στόχος είναι η δηµιουργία περισσότερων και 
καλύτερων θέσεων απασχόλησης. Μέχρι το 2010, συµφωνήθηκε 
όπως αυξηθεί προοδευτικά κατά 5 χρόνια η πραγµατική µέση ηλικία 
εξόδου από την αγορά εργασίας (κατά το 2001, η ηλικία αυτή 
εκτιµάται ότι ήταν 59,9 έτη), πράγµα το οποίο θα συµβάλει και στην 
αύξηση του ποσοστού απασχόλησης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 
Βαρκελώνης ζήτησε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες συντονισµού και 
να συγχρονιστούν τα χρονοδιαγράµµατα έκδοσης των γενικών 
προσανατολισµών οικονοµικής πολιτικής και των κατευθυντήριων 
γραµµών για την απασχόληση.  
 
Παράλληλα, το πιο πάνω Συµβούλιο υποδέχθηκε ευνοϊκά το 
πρόγραµµα δράσης της Επιτροπής για τις δεξιότητες και την 
κινητικότητα και µε το ψήφισµα του Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου 
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2002, σχετικά µε τις δεξιότητες και την κινητικότητα, κάλεσε την 
Επιτροπή, τα κράτη µέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να λάβουν 
τα απαιτούµενα µέτρα. Η βελτίωση της επαγγελµατικής και 
γεωγραφικής κινητικότητας και η καλύτερη αντιστοίχηση προσφοράς 
και ζήτησης εργασίας θα συντελέσουν στην αύξηση της απασχόλησης 
και της κοινωνικής συνοχής, λαµβάνοντας υπόψη τις εργασιακές 
πτυχές της µετανάστευσης. 
 
Στο Συµβούλιο αυτό αποφασίστηκε επίσης ότι πρέπει να συνεχιστούν 
οι προσπάθειες για βελτίωση των συστηµάτων παροχών που θα 
καταστήσουν ελκυστικότερη την εργασία και θα προωθήσουν τη 
διαδικασία αναζήτησης εργασίας, ώστε οι ζητούντες εργασία να µην 
εγκλωβίζονται στη φτώχεια και την ανεργία.  
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών της 20ης και 21ης 
Μαρτίου 2003, επιβεβαίωσε ότι η στρατηγική για την απασχόληση 
έχει τον κορυφαίο ρόλο στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής 
της Λισαβόνας για την απασχόληση και την αγορά εργασίας. Επίσης 
ζήτησε όπως η στρατηγική για την απασχόληση, µαζί µε τους 
γενικούς προσανατολισµούς οικονοµικής πολιτικής, που 
εξασφαλίζουν το γενικό συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής στην 
Κοινότητα, λειτουργούν µε συνέπεια. Το ίδιο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
ζήτησε οι κατευθυντήριες γραµµές να είναι ολιγάριθµες και 
προσανατολισµένες στα αποτελέσµατα, ώστε να επιτρέπουν στα 
κράτη µέλη να σχεδιάσουν τον κατάλληλο συνδυασµό µέτρων και να 
συνοδεύονται από τους κατάλληλους επιµέρους στόχους. Το 2003 
παρέχει ιδιαίτερη ευκαιρία για να χρησιµοποιηθούν εξορθολογισµένα 
εργαλεία συντονισµού των βασικών πολιτικών – οι Γενικοί 
Προσανατολισµοί των Οικονοµικών Πολιτικών, οι Κατευθυντήριες 
Γραµµές για την Απασχόληση και η Στρατηγική για την Εσωτερική 
Αγορά – και να τους δοθεί τριετής προοπτική.  
 
Μια από τις προτεραιότητες του Συµβουλίου ήταν και η αύξηση της 
απασχόλησης, η οποία απαιτεί εκτεταµένες διαρθρωτικές 
µεταρρυθµίσεις µε στόχο την πλήρη απασχόληση, την αυξηµένη 
παραγωγικότητα και την ποιότητα της εργασίας. Παράλληλα, το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να συγκροτήσει 
Ευρωπαϊκή Ειδική Οµάδα για την Απασχόληση, «...για τη διεξαγωγή 
ανεξάρτητης και ενδελεχούς εξέτασης των κύριων προκλήσεων της 
πολιτικής που συνδέεται µε την απασχόληση και για τον εντοπισµό 
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πρακτικών µεταρρυθµιστικών µέτρων µε όσο το δυνατόν πιο άµεση 
επίπτωση στην ικανότητα των κρατών µελών να υλοποιήσουν την 
αναθεωρηµένη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και να 
επιτύχουν τους σκοπούς και στόχους της». 
 

2.1.3. Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης 
 
Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης (ΕΣΑ) ξεκίνησε στη 
σύνοδο κορυφής για την απασχόληση που έγινε στο Λουξεµβούργο 
(1997), ενώ σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή ατζέντα κοινωνικής 
πολιτικής, η οποία επικυρώθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 
Νίκαιας το 2000, χρειαζόταν να γίνει σε βάθος ανασκόπηση των 
πρώτων 5 ετών εφαρµογής της ΕΣΑ. 
 
Σύµφωνα µε τον απολογισµό αυτό, οι επιδόσεις της αγοράς εργασίας 
στην Ε.Ε. έχουν βελτιωθεί αισθητά, καθώς έχουν δηµιουργηθεί πάνω 
από 10 εκατοµµύρια νέες θέσεις εργασίας από το 1997 µέχρι το 2002, 
από τις οποίες τα 6 εκατοµµύρια κατέλαβαν γυναίκες. Παράλληλα, ο 
οικονοµικά ενεργός πληθυσµός αυξήθηκε κατά 5 εκατοµµύρια.  
 
Πρόσθετα µε τα πιο πάνω, έχουν γίνει ορισµένες αλλαγές σε 
επιµέρους πολιτικές. Οι πολιτικές για την απασχόληση και ο ρόλος 
των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης αναδιαµορφώθηκαν για να 
στηρίξουν µια ενεργητική και προληπτική προσέγγιση. Η 
φορολόγηση της εργασίας άρχισε να γίνεται περισσότερο φιλική προς 
την απασχόληση. Έχει σηµειωθεί πρόοδος στον εκσυγχρονισµό της 
οργάνωσης της εργασίας, ιδίως σε ό,τι αφορά ρυθµίσεις για το χρόνο 
εργασίας και τις πιο ευέλικτες συµβάσεις εργασίας. Η ενσωµάτωση 
της διάστασης του φύλου έχει γενικευτεί, καθώς έχουν ληφθεί 
πρωτοβουλίες µε στόχο την αντιµετώπιση του χάσµατος µεταξύ των 
φύλων. 
 
Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν 
µεγάλες προκλήσεις ως προς την απασχόληση. Μερικές από αυτές 
είναι η αντιµετώπιση των δηµογραφικών τάσεων, οι περιφερειακές 
διαφορές ως προς τις επιδόσεις, η διαρκής οικονοµική και κοινωνική 
αναδιάρθρωση, η παγκοσµιοποίηση και η διεύρυνση. Με στόχο την 
αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των προκλήσεων, κρίθηκε 
σκόπιµο όπως επαναπροσδιοριστούν οι βασικές προτεραιότητες της 
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διαδικασίας του Λουξεµβούργου: η δηµιουργία περισσότερων και 
καλύτερων θέσεων εργασίας και η προώθηση µιας αγοράς εργασίας 
χωρίς αποκλεισµούς.  
 
Οι εκδοθείσες για το 2003 µε τριετή προοπτική κατευθυντήριες 
γραµµές για την απασχόληση προωθούν τρεις γενικούς και 
αλληλένδετους στόχους, οι οποίοι έχουν ως απώτερο σκοπό την 
πλήρη απασχόληση και τις καλύτερες θέσεις εργασίας για όλους. 
Στην επιδίωξη όµως των τριών γενικών στόχων, τα κράτη µέλη 
διαµορφώνουν πολιτικές που λαµβάνουν υπόψη και δέκα ειδικές 
κατευθυντήριες γραµµές, οι οποίες συνιστούν προτεραιότητες 
δράσης. Στη συνέχεια, αναλύονται τόσο οι 3 γενικοί στόχοι της 
απασχόλησης, όσο και οι 10 ειδικές κατευθυντήριες γραµµές. 
 
Ο πρώτος γενικός στόχος αφορά την πλήρη απασχόληση µε την 
εφαρµογή σφαιρικής πολιτικής προσέγγισης, η οποία θα παρέχει 
µέτρα µε αντικείµενο την προσφορά και τη ζήτηση. Με αυτό τον 
τρόπο, θα αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης στο πνεύµα των 
στόχων της Λισαβόνας και της Στοκχόλµης. Οι πολιτικές αυτές 
συµβάλλουν στο να επιτευχθεί κατά µέσο όρο για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση: 
 

• Συνολικό ποσοστό απασχόλησης 67% το 2005 και 70% το 
2010. 

• Ποσοστό απασχόλησης των γυναικών 57% το 2005 και 60% 
το 2010. 

• Ποσοστό απασχόλησης 50% για τους εργαζοµένους 
µεγαλύτερης ηλικίας (55-64) το 2010. 

 
Ο δεύτερος γενικός στόχος αναφέρεται στη βελτίωση της ποιότητας 
και της παραγωγικότητας στην εργασία. Η βελτίωση της ποιότητας 
στην εργασία αφορά τόσο τα επαγγελµατικά χαρακτηριστικά όσο και 
την ευρύτερη αγορά εργασίας. Περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την 
εγγενή ποιότητα στην εργασία, τις δεξιότητες, τη δια βίου µάθηση και 
την εξέλιξη της σταδιοδροµίας, την ισότητα των φύλων, την ένταξη 
και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας την οργάνωση της εργασίας 
και την ισορροπία επαγγελµατικού και οικογενειακού βίου, την 
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ποικιλοµορφία και την αποφυγή των διακρίσεων και τη συνολική 
απόδοση στην εργασία. Παράλληλα, η αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης πρέπει να συµβαδίζει µε τη συνολική αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας. Η ποιότητα στην εργασία µπορεί να 
συντελέσει στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και οι 
συνέργειες µεταξύ αυτών των δύο θα πρέπει να αξιοποιούνται 
πλήρως. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για κοινωνικό διάλογο.  
 
Ο τρίτος γενικός στόχος αναφέρει ότι η απασχόληση είναι βασικό 
µέσο επιδίωξης της κοινωνικής ένταξης. Σε συνέργεια µε την ανοικτή 
µέθοδο συντονισµού στον τοµέα της κοινωνικής ένταξης, οι πολιτικές 
για την απασχόληση θα πρέπει να διευκολύνουν τη συµµετοχή στην 
απασχόληση µε τους εξής τρόπους: την αυξηµένη πρόσβαση σε 
ποιοτική απασχόληση για όλους που είναι σε θέση να εργαστούν, την 
καταπολέµηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας και την 
πρόληψη του αποκλεισµού από τον κόσµο της εργασίας. Η 
οικονοµική και κοινωνική συνοχή θα πρέπει να προαχθεί µε τη 
µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων ως προς την απασχόληση και 
την ανεργία, µε την επίλυση των προβληµάτων απασχόλησης σε 
µειονεκτούσες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη θετική 
στήριξη των οικονοµικών και κοινωνικών αναδιαρθρώσεων.  
 
Οι 10 ειδικές κατευθυντήριες γραµµές αναλύονται πιο κάτω: 
 
1. Ενεργητικά και προληπτικά µέτρα για τους άνεργους και τους 

άεργους 
 
Σκοπός είναι να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν ενεργητικά και 
προληπτικά µέτρα για τους άνεργους και τους άεργους µε σκοπό να 
εµποδίζουν την εισροή τους στη µακροχρόνια ανεργία και να 
προωθούν τη βιώσιµη ένταξη στην αγορά εργασίας, τόσο των 
ανέργων όσο και των αέργων. Συγκεκριµένα, τα κράτη µέλη: 
 

• Εξασφαλίζουν ότι παρέχεται στους αιτούντες εργασία, από τα 
πρώτα στάδια της περιόδου ανεργίας, έγκαιρος προσδιορισµός 
των αναγκών, καθώς και υπηρεσίες, όπως συµβουλές και 
προσανατολισµός, βοήθεια κατά την αναζήτηση εργασίας και 
εξατοµικευµένα σχέδια δράσης. 
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• Βάσει του ανωτέρω προσδιορισµού, παρέχουν στους αιτούντες 
εργασία πρόσβαση σε αποτελεσµατικά και αποδοτικά µέτρα 
που ενισχύουν την απασχολησιµότητα και τις δυνατότητες 
ένταξης, µε ιδιαίτερη προσοχή στους ανθρώπους που 
αντιµετωπίζουν τις µεγαλύτερες δυσκολίες στην αγορά 
εργασίας. 

 
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι: 
 

• Σε κάθε άνεργο προσφέρεται η δυνατότητα νέας αρχής πριν 
από την πάροδο 6 µηνών ανεργίας, αν πρόκειται για νέους, και 
12 µηνών ανεργίας, αν πρόκειται για ενήλικους, µε τη µορφή 
κατάρτισης, επανεκπαίδευσης, εξάσκησης στην εργασία, 
θέσης εργασίας ή άλλων µέτρων απασχόλησης, σε συνδυασµό 
µε την κατάλληλη βοήθεια για αναζήτηση εργασίας. 

• Έως το 2010, το 25% των µακροχρόνια ανέργων να 
συµµετέχουν σε κάποιο ενεργητικό µέτρο υπό µορφή 
κατάρτισης, επανεκπαίδευσης, εξάσκησης στην εργασία ή 
άλλων µέτρων απασχόλησης, µε στόχο την επίτευξη του 
µέσου όρου των τριών περισσότερο προηγµένων κρατών 
µελών. 

• Εκσυγχρονίζουν και ενισχύουν τους θεσµούς της αγοράς 
εργασίας, ιδίως τις υπηρεσίες απασχόλησης. 

• Μεριµνούν για την τακτική αξιολόγηση της 
αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των 
προγραµµάτων για την αγορά εργασίας και τα αναθεωρούν 
αναλόγως. 

 
2. ∆ηµιουργία θέσεων εργασίας και επιχειρηµατικό πνεύµα 
 
Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στην αξιοποίηση της δυνατότητας για 
δηµιουργία θέσεων εργασίας από τις νέες επιχειρήσεις, τον τοµέα των 
υπηρεσιών και την Έρευνα και Ανάπτυξη. Οι προτεραιότητες 
πολιτικής θα εστιάζονται: 
 

• Στην απλοποίηση και τη µείωση των διοικητικών και 
κανονιστικών επιβαρύνσεων για νέες επιχειρήσεις, ΜΜΕ και 
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για την πρόσληψη προσωπικού. Πρόσθετα, στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε κεφάλαια για τις νέες 
επιχειρήσεις, τις νέες και τις υπάρχουσες ΜΜΕ και 
επιχειρήσεις που έχουν προοπτικές µεγάλης ανάπτυξης και 
δηµιουργίας θέσεων εργασίας. 

• Στην προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε 
δεξιότητες σχετικές µε τη διοίκηση επιχειρήσεων. Επίσης, 
στην  παροχή στήριξης, περιλαµβανοµένης και κατάρτισης, 
για να έχουν  όλοι τη δυνατότητα να σταδιοδροµήσουν 
επιχειρηµατικά. 

 
3. Αντιµετώπιση των αλλαγών και προώθηση της 

προσαρµοστικότητας και της κινητικότητας στην αγορά 
εργασίας 

 
Τα κράτη µέλη θα αναθεωρήσουν τις υπερβολικά περιοριστικές 
ρυθµίσεις της νοµοθεσίας για την απασχόληση, οι οποίες επηρεάζουν 
τη δυναµική της αγοράς εργασίας και την απασχόληση των οµάδων 
εκείνων που έχουν δύσκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, θα 
αναπτύξουν τον κοινωνικό διάλογο, θα προαγάγουν την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη και θα λάβουν άλλα κατάλληλα µέτρα για την 
προώθηση: 
 

• Της ποικιλοµορφίας των συµβατικών και άλλων εργασιακών 
ρυθµίσεων, συµπεριλαµβανοµένων ρυθµίσεων του χρόνου 
εργασίας, ευνοώντας την εξέλιξη της σταδιοδροµίας, την 
καλύτερη ισορροπία ιδιωτικού και επαγγελµατικού βίου, 
καθώς και ευελιξίας και ασφάλειας. 

• Της πρόσβασης των εργαζοµένων, ιδίως εκείνων µε χαµηλό 
επίπεδο ειδίκευσης, στην κατάρτιση. 

• Καλύτερων εργασιακών συνθηκών. 

• Του σχεδιασµού και της διάδοσης καινοτόµων και βιώσιµων 
µορφών οργάνωσης της εργασίας, οι οποίες ενισχύουν την 
παραγωγικότητα και την ποιότητα στην εργασία. 

• Της πρόληψης και της θετικής διαχείρισης των οικονοµικών 
αλλαγών και αναδιαρθρώσεων. 
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Το έλλειµµα εργατικού δυναµικού και οι στενώσεις της αγοράς, θα 
αντιµετωπιστούν µε σειρά µέτρων, όπως η προώθηση της 
επαγγελµατικής κινητικότητας και η άρση των εµποδίων για τη 
γεωγραφική κινητικότητα. Αυτό είναι εφικτό, µε την υλοποίηση του 
σχεδίου δράσης για τις δεξιότητες και την κινητικότητα, τη βελτίωση 
της αναγνώρισης και της διαφάνειας των τίτλων σπουδών και των 
προσόντων, τη δυνατότητα µεταφοράς των δικαιωµάτων κοινωνικής 
ασφάλισης και συντάξεων, την παροχή των κατάλληλων κινήτρων 
στα συστήµατα φορολογίας και παροχών και λαµβάνοντας υπόψη 
πτυχές της µετανάστευσης που αφορούν την αγορά εργασίας. 
 
Η διαφάνεια της απασχόλησης και των ευκαιριών για κατάρτιση, σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να αυξηθεί ώστε να 
ενισχυθεί η καλύτερη αντιστοίχηση προσφοράς και ζήτησης 
εργατικού δυναµικού. Συγκεκριµένα, έως το 2005, οι αιτούντες 
εργασία σε όλη την Κοινότητα, θα πρέπει να είναι σε θέση να 
συµβουλεύονται όλες τις κενές θέσεις εργασίας διαµέσου των 
υπηρεσιών απασχόλησης των κρατών µελών. 
 
4. Προώθηση της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού και της 

δια βίου µάθησης 
 
Τα κράτη µέλη θα υλοποιήσουν στρατηγικές για τη δια βίου µάθηση, 
µεταξύ άλλων και µέσω της βελτίωσης της ποιότητας και της 
αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
ώστε να εφοδιασθούν όλοι µε τις δεξιότητες που απαιτεί ένα 
σύγχρονο εργατικό δυναµικό σε µια κοινωνία που θα βασίζεται στη 
γνώση, προς όφελος της εξέλιξης της σταδιοδροµίας τους και για τη 
µείωση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και των στενώσεων της αγοράς 
εργασίας. 
 
5. Αύξηση της προσφοράς εργατικού δυναµικού και παράταση 

του επαγγελµατικού βίου 
 
Τα κράτη µέλη θα εξασφαλίσουν ότι υπάρχει επαρκώς διαθέσιµο 
εργατικό δυναµικό και ευκαιρίες απασχόλησης για τη στήριξη της 
οικονοµικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, λαµβάνοντας υπόψη 
την κινητικότητα στην αγορά εργασίας, όπως ορίζεται στην ειδική 
κατευθυντήρια γραµµή 3. Ιδίως: 
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• Θα αυξήσουν τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας 

αξιοποιώντας το δυναµικό όλων των οµάδων του πληθυσµού, 
µέσω µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης που θα εστιάζεται στη 
διαθεσιµότητα και την ελκυστικότητα των θέσεων εργασίας, 
στην ανταµοιβή της εργασίας, στην αύξηση των δεξιοτήτων 
και στην παροχή κατάλληλων µέτρων στήριξης. 

• Θα προωθήσουν την επέκταση του επαγγελµατικού βίου, ιδίως 
µε τη διαµόρφωση εργασιακών συνθηκών που θα ευνοούν τη 
συγκράτηση θέσεων εργασίας και καταργώντας τα κίνητρα για 
πρόωρη έξοδο από την αγορά εργασίας. Συγκεκριµένα, οι 
πολιτικές θα αποβλέπουν στην αύξηση, έως το 2010, κατά 5 
έτη, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πραγµατικής µέσης 
ηλικίας εξόδου από την αγορά εργασίας.  

• Θα αποδίδουν, όπου απαιτείται, τη δέουσα σηµασία στο 
πρόσθετο εργατικό δυναµικό που προέρχεται από τη 
µετανάστευση.  

 
6. Ισότητα των φύλων 
 
Τα κράτη µέλη θα ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας και θα επιτύχουν ουσιαστική µείωση των διαφορών 
µεταξύ των φύλων ως προς τα ποσοστά απασχόλησης, ανεργίας και 
τις αµοιβές µέχρι το 2010. 
 
 
7. Προώθηση της ένταξης και καταπολέµηση των διακρίσεων 

έναντι των ατόµων σε µειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας 
 
Τα κράτη µέλη θα ενισχύσουν την ένταξη των ατόµων που 
αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην αγορά εργασίας, όπως για 
παράδειγµα εργαζοµένους χαµηλής ειδίκευσης και άτοµα µε 
αναπηρία, αυξάνοντας τις ευκαιρίες για εύρεση εργασίας και 
προλαµβάνοντας κάθε µορφής διάκριση εις βάρος τους. 
Συγκεκριµένα, οι πολιτικές θα επιδιώξουν να επιτύχουν ως το 2010: 
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• Μέσο ποσοστό ανθρώπων που εγκαταλείπουν πρόωρα το 
σχολείο στην Ε.Ε. το οποίο να µην υπερβαίνει το 10%. 

• Σηµαντική µείωση σε κάθε κράτος µέλος της ψαλίδας ως προς 
την ανεργία ατόµων που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση, 
σύµφωνα µε οποιουσδήποτε εθνικούς στόχους και ορισµούς.  

• Σηµαντική µείωση σε κάθε κράτος µέλος της ψαλίδας στα 
ποσοστά ανεργίας µεταξύ των εχόντων την ιθαγένεια της Ε.Ε. 
και των µη εχόντων την ιθαγένεια της Ε.Ε., σύµφωνα µε 
οποιουσδήποτε εθνικούς στόχους. 

 
8. Να καταστεί η εργασία οικονοµικά συµφέρουσα µέσω 

κινήτρων για την ενίσχυση της ελκυστικότητας της 
 
Τα κράτη µέλη θα µεταρρυθµίσουν το σύστηµα παροχής οικονοµικών 
κινήτρων ώστε η εργασία να καθίσταται οικονοµικά συµφέρουσα και 
να ενθαρρύνονται οι άντρες και οι γυναίκες να αναζητούν εργασία, να 
αρχίσουν και να συνεχίζουν να εργάζονται. Στο πλαίσιο αυτό, τα 
κράτη µέλη θα πρέπει να αναπτύξουν τις κατάλληλες πολιτικές µε 
στόχο τη µείωση του αριθµού των φτωχών εργαζοµένων. Θα 
αναθεωρήσουν και, όπου απαιτείται, θα µεταρρυθµίσουν τα 
συστήµατα φορολογίας και παροχών  και την αλληλεπίδραση τους, 
προκειµένου να εξαλειφθούν οι παγίδες της ανεργίας, της φτώχειας 
και της αεργίας και να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή στην αγορά 
εργασίας των γυναικών, των εργαζοµένων χαµηλής ειδίκευσης, των 
εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας, των ατόµων µε αναπηρία και 
όσων είναι αποµακρυσµένοι από την αγορά εργασίας. 
 
9. Μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε κανονικής µορφής 

απασχόληση 
 
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρµόζουν ευρείες 
δράσεις και µέτρα για την εξάλειψη της αδήλωτης εργασίας, που θα 
συνδυάζουν την απλοποίηση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, την 
άρση των αντικινήτρων και την παροχή κατάλληλων κινήτρων στα 
συστήµατα φορολογίας και παροχών, τη βελτίωση της ικανότητας 
επιβολής του νόµου και την εφαρµογή κυρώσεων. Θα πρέπει να 
καταβάλλουν τις απαραίτητες προσπάθειες, σε εθνικό επίπεδο και 
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επίπεδο Ε.Ε., προκειµένου να γίνει γνωστή η έκταση του 
προβλήµατος και να συντελεσθεί πρόοδος σε εθνικό επίπεδο.  
 
10. Αντιµετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων στην 

απασχόληση 
 
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εφαρµόζουν µια ευρεία προσέγγιση για 
µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων ως προς την απασχόληση και 
την ανεργία. Οι δυνατότητες δηµιουργίας θέσεων εργασίας σε τοπικό 
επίπεδο, στην κοινωνική οικονοµία επίσης, θα πρέπει να 
υποστηρίζονται και να ενθαρρύνονται οι εταιρικές σχέσεις µεταξύ 
όλων των σχετικών φορέων. Τα κράτη µέλη: 
 

• Θα προαγάγουν ευνοϊκούς όρους για τη δραστηριότητα και τις 
επενδύσεις στον ιδιωτικό τοµέα σε περιοχές που υστερούν. 

• Θα εξασφαλίζουν ότι η στήριξη από δηµόσιες πηγές σε 
περιοχές που υστερούν εστιάζεται στις επενδύσεις σε 
ανθρώπινο δυναµικό και σε γνώσεις, καθώς και στη δέουσα 
υποδοµή. 

 

2.2. Πολιτικές στην Κύπρο 
 
Για µια µικρή και ανοικτή οικονοµία µε περιορισµένους φυσικούς 
πόρους όπως η Κυπριακή, το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί το 
σπουδαιότερο συντελεστή παραγωγής και η ανάπτυξη του είναι 
µεγάλης σηµασίας. Η σηµασία αυτή έγινε κατανοητή από τα πρώτα 
χρόνια της ανεξαρτησίας της Κύπρου και έγινε ακόµη πιο έντονη τα 
τελευταία χρόνια.  
 
Σε αυτό το υποκεφάλαιο γίνεται αναφορά στο Στρατηγικό Σχέδιο 
Ανάπτυξης 2004-2006, στο οποίο δίδεται ιδιαίτερη σηµασία στο 
ανθρώπινο δυναµικό και στο Ενιαίο Έγγραφο Προγραµµατισµού για 
το Στόχο 3 «Ανθρώπινο ∆υναµικό».  
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2.2.1. Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2004-2006 
 
Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2004-2006, αποδίδει βαρύνουσα 
σηµασία στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και την 
προώθηση της ισότητας και της κοινωνικής συνοχής. Η ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναµικού παρουσιάζεται ως µια από τις πέντε 
αναπτυξιακές προτεραιότητες.  
 
Στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2004-2006, αναφέρεται ότι οι ως 
τώρα επιδόσεις από την αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναµικού είναι συγκριτικά µε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ικανοποιητικές. Οι κυριότερες αδυναµίες που παρατηρούνται είναι οι 
ποσοτικές και ποιοτικές ανισοσκέλειες, µεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης στην αγορά εργασίας, που παρουσιάζονται κυρίως στους 
τοµείς των ξενοδοχείων και εστιατορίων, χονδρικού  και λιανικού 
εµπορίου και στον τοµέα των κατασκευών, στους οποίους, ενώ 
εργοδοτείται µεγάλος αριθµός ξένων, ταυτόχρονα παρουσιάζεται 
ανεργία ψηλότερη του µέσου όρου. Η µεγαλύτερη επικέντρωση της 
ανεργίας στους νέους, γυναίκες και ηλικιωµένους αποτελεί επίσης 
αδυναµία της κυπριακής αγοράς εργασίας. 
 
Οι βασικοί άξονες προτεραιότητας του Σχεδίου είναι: 
 

• Ποσοτική και ποιοτική αναβάθµιση της εκπαίδευσης, 
κυρίως µέσω της διεύρυνσης των επιλογών για τριτοβάθµια 
εκπαίδευση στην Κύπρο, της επέκτασης και βελτίωσης των 
κτιριακών υποδοµών και του εξοπλισµού στα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα, καθώς και παρεµβάσεων που θα στοχεύουν στην 
αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης. 

• Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής 
κατάρτισης, κυρίως µέσω της συγκρότησης ενός σύγχρονου 
και αποτελεσµατικού συστήµατος κατάρτισης και 
επανακατάρτισης, της ενεργητικής στήριξης της απασχόλησης 
και της αύξησης της συµµετοχής στην αγορά εργασίας των 
πληθυσµιακών οµάδων που σχετικά υστερούν. 

• Προώθηση των ίσων ευκαιριών και της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης, µέσα από την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής 
των ατόµων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισµό.  
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Ο άξονας αναφορικά µε την προώθηση της απασχόλησης και της 
επαγγελµατικής κατάρτισης, περιλαµβάνει τα ακόλουθα 10 µέτρα: 
 

• Ενίσχυση και εκσυγχρονισµός των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών 
Απασχόλησης. Το µέτρο αποσκοπεί στη µετεξέλιξη των 
∆ηµόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (∆ΥΑ) σε ένα ευέλικτο 
και αποκεντρωµένο σύστηµα παροχής υπηρεσιών ποιότητας.  

• Ενεργητική στήριξη της απασχόλησης. Θα προωθηθούν 
δράσεις µε στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας ατόµων µε 
αναπηρίες, γυναικών µε οικογενειακές ευθύνες, συνταξιούχων, 
επαναπατριζοµένων Κυπρίων. Ενδεικτικές δράσεις 
περιλαµβάνουν τη στήριξη της παροχής επιδόµατος ανεργίας 
µε δραστηριότητες επανεκπαίδευσης και κατάρτισης του 
εργατικού δυναµικού, µελέτη διαφοροποίησης του 
υφιστάµενου Σχεδίου Αυτοεργοδότησης Αποφοίτων 
Τριτοβάθµιων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και δηµιουργία 
αναγκαίων µηχανισµών για την αυστηρότερη εφαρµογή της 
νοµοθεσίας που διέπει το θεσµό της µερικής απασχόλησης, µε 
παράλληλη κατοχύρωση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. 

• ∆ραστηριότητες ενηµέρωσης. Το µέτρο αποσκοπεί στη συνεχή 
και ποιοτική ενηµέρωση των νέων και του υπόλοιπου 
εργατικού δυναµικού για τις προοπτικές στην αγορά εργασίας, 
τις ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης και στη διατήρηση 
της εργατικής ειρήνης.  

• Αναβάθµιση και επέκταση των δραστηριοτήτων κατάρτισης, 
λαµβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες της νέας οικονοµίας. 
Αυτό περιλαµβάνει την προώθηση κατάλληλων 
προγραµµάτων που επικεντρώνονται στην κατάρτιση των 
νέων, των νεοπροσλαµβανοµένων, των ανέργων σε 
ειδικότητες όπου εντοπίζεται ζήτηση και µε έµφαση σε 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

• Κλαδική κατάρτιση και συνοδευτικές ενέργειες. 

• Αναβάθµιση, εκσυγχρονισµός και ενίσχυση της υποδοµής 
κατάρτισης. 
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• Εκσυγχρονισµός του συστήµατος µαθητείας. 

• Αναβάθµιση και επέκταση των δραστηριοτήτων της 
Κυπριακής Ακαδηµίας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

• Εργοδότηση αλλοδαπών. Το µέτρο αποσκοπεί στην 
επανεξέταση της πολιτικής και της νοµοθεσίας που διέπει την 
παραχώρηση αδειών εργασίας σε αλλοδαπούς, στη βάση των 
νέων δεδοµένων που θα προκύψουν από την ένταξη της 
Κύπρου στην Ε.Ε., στοχεύοντας στην αποφυγή στρεβλώσεων 
στην αγορά εργασίας, στην προστασία των αλλοδαπών και 
στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους. 

• Προώθηση της ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας.  
 

2.2.2. Ενιαίο Έγγραφο Προγραµµατισµού για το Στόχο 3 
«Ανθρώπινο ∆υναµικό» 

 
Κεντρική στρατηγική επιδίωξη του Ενιαίου Εγγράφου 
Προγραµµατισµού για το Στόχο 3 «Ανθρώπινο ∆υναµικό», είναι η 
ανάπτυξη και η πληρέστερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού 
σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής και ίσων ευκαιριών. Η στρατηγική 
αυτή επιδίωξη ταυτίζεται µε τη στρατηγική και τους στόχους του 
Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2004-2006 για την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναµικού και την προώθηση  ίσων ευκαιριών και 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 
 
Με σκοπό την επίτευξη της κεντρικής στρατηγικής επιδίωξης, έχουν 
τεθεί δύο γενικοί στόχοι:  
 

1. Προώθηση της απασχόλησης: Στοχεύει στην προώθηση της 
απασχόλησης και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, κυρίως µέσα από την ενεργητική στήριξη της 
απασχόλησης, σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής και ίσων 
ευκαιριών. 

2. Ποιοτική αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού: Στοχεύει 
στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, κυρίως µέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών 
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και τη στενότερη σύνδεση της µε τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας. 

 
Οι άξονες προτεραιότητας και τα επιµέρους µέτρα που συνθέτουν το 
Ενιαίο Έγγραφο Προγραµµατισµού σχεδιάστηκαν για να εξυπηρετούν 
τους πιο πάνω γενικούς στόχους. Οι άξονες αυτοί είναι οι ακόλουθοι:  
 

• Ανάπτυξη και προώθηση ενεργών πολιτικών στην αγορά 
εργασίας. 

• Προώθηση και βελτίωση των συστηµάτων εκπαίδευσης. 
κατάρτισης και της δια βίου µάθησης. 

• Τεχνική βοήθεια. 
 
Ο Πρώτος Άξονας Προτεραιότητας περιλαµβάνει µέτρα, δράσεις 
και έργα για τους νεοεισερχόµενους, τους ανέργους, τις 
µικροεπιχειρήσεις, τις γυναίκες και όσους απειλούνται µε αποκλεισµό 
από την αγορά εργασίας, µε προσαρµογή των δεξιοτήτων τους στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας και βελτίωση των διαµεσολαβητικών 
υπηρεσιών. Περιλαµβάνει µέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση 
της απασχόλησης και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, κυρίως µέσα από την ενίσχυση και εκσυγχρονισµό των 
∆ηµοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης, το σχεδιασµό και υλοποίηση 
ενεργειών κατάρτισης και δράσεων προώθησης της απασχόλησης, 
καθώς επίσης και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για τις 
γυναίκες και εκείνους που απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό. Ο 
άξονας αυτός περιλαµβάνει τέσσερα µέτρα τα οποία αναλύονται στη 
συνέχεια: 
 
1. Ενίσχυση και εκσυγχρονισµός των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών 

Απασχόλησης 
 
Βασικός στόχος του Μέτρου, είναι η δηµιουργία δοµών που θα 
συµβάλουν στην εφαρµογή µιας στρατηγικής πρόληψης και 
απασχολησιµότητας στην αγορά εργασίας. Αυτό συνεπάγεται τον 
προσανατολισµό των ∆ΥΑ προς την κατεύθυνση µιας ενεργούς 
σχέσης µε τις οµάδες που εξυπηρετούν (εργαζόµενους και εργοδότες), 
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για αντιµετώπιση των ελλείψεων και ανισορροπιών στην αγορά 
εργασίας. 
 
2. Ενίσχυση των ενεργειών για προσαρµογή των δεξιοτήτων των 

νεοεισερχοµένων, των ανέργων και των εργαζοµένων στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας 

 
Πρωταρχικός στόχος του Μέτρου, είναι η βελτίωση της 
απασχολησιµότητας σηµαντικού τµήµατος του εργατικού δυναµικού 
(νεοεισερχοµένων αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
ανέργων), µέσω της παροχής υπηρεσιών επαγγελµατικού 
προσανατολισµού, κατάρτισης, τοποθέτησης σε εργασία και 
απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας.  
 
Πρόσθετος βασικός στόχος του Μέτρου είναι, επίσης, η υποβοήθηση 
των µικροεπιχειρήσεων που απασχολούν 1-4 άτοµα, στην ανάπτυξη 
και πληρέστερη αξιοποίηση του προσωπικού τους, µέσω της 
προώθησης ειδικών δραστηριοτήτων κατάρτισης και παροχής 
συµβουλευτικών υπηρεσιών. 
 
Με τις παρεµβάσεις του συγκεκριµένου µέτρου υπέρ των ανέργων και 
των νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας αποφοίτων 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εκτιµάται ότι θα ενισχυθεί η πρόληψη 
και καταστολή της ανεργίας, και του ποσοστού της ανεργίας µεταξύ 
των γυναικών. Με τις παρεµβάσεις, εξάλλου, του Μέτρου υπέρ των 
µικροεπιχειρήσεων, εκτιµάται ότι θα βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η 
ανταγωνιστικότητά τους.  
 
3. Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην 

αγορά εργασίας για όλους και ειδικότερα για εκείνους που 
απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό 

 
Βασικός στόχος του Μέτρου, είναι η υποβοήθηση της επαγγελµατικής 
αποκατάστασης και γενικότερα της κοινωνικής ενσωµάτωσης ατόµων 
που απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισµό, µέσω της 
ενθάρρυνσης, της βελτίωσης των δεξιοτήτων, της τοποθέτησής τους 
σε εργασία και της παροχής συνεχούς συµβουλευτικής στήριξης. 
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4. Προώθηση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας 
 
Βασικός σκοπός τους Μέτρου, είναι η στήριξη της ένταξης των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, µέσω της απόκτησης εξειδικευµένων 
συµπληρωµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων, µέσω της τοποθέτησής 
τους σε κατάλληλη θέση εργασίας και µέσω της ελάφρυνσής τους από 
τις οικογενειακές υποχρεώσεις φροντίδας παιδιών, ηλικιωµένων και 
άλλων εξαρτηµένων ατόµων. Το Μέτρο αναµένεται να συµβάλει, 
τόσο στη συµφιλίωση της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, 
όσο και στην ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής. Συµπληρωµατικά, 
το Μέτρο αναµένεται να κινητοποιήσει µια επαγγελµατική ένταξη 
ικανού αριθµού γυναικών, οι οποίες θα ήθελαν να εργασθούν µε 
µερική απασχόληση ή µε κάποια άλλη ευέλικτη διευθέτηση του 
χρόνου εργασίας, αλλά οι οποίες παραµένουν αδρανείς, ελλείψει 
κατάλληλων ευκαιριών. Ο εκσυγχρονισµός τέλος της οργάνωσης της 
εργασίας θα έχει θετικά αποτελέσµατα για τις επιχειρήσεις, 
συµβάλλοντας στη συγκράτηση του κόστους παραγωγής, στη 
βελτίωση της παραγωγικότητας και στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικής τους ικανότητας.  
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3. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 
Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται στοιχεία  για το ανθρώπινο δυναµικό 
της Κύπρου κατά την περίοδο 2000-2003. Επίσης, στο τέλος του 
κεφαλαίου γίνεται σύγκριση, όπου είναι δυνατό, µε αντίστοιχα 
στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Αρχικά, αναλύονται στοιχεία για το συνολικό πληθυσµό της Κύπρου 
την περίοδο 2000-2003. Στη συνέχεια εξετάζονται πληροφορίες για το 
ανθρώπινο δυναµικό ηλικίας 15 χρονών και άνω, δηλαδή για το 
δυναµικό που είναι σε θέση να εργαστεί.  
 
Ακολούθως, γίνεται ανάλυση για τον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό, 
που περιλαµβάνει τους απασχολούµενους και τους άνεργους, οι 
οποίοι αποτελούν το αντικείµενο της παρούσας µελέτης. 
 
 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣΠΛΗΘΥΣΜΟΣΠΛΗΘΥΣΜΟΣΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  
∆ΥΝΑΜΙΚΟ  15  + 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  
ΕΝΕΡΓΟΣ  

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣΠΛΗΘΥΣΜΟΣΠΛΗΘΥΣΜΟΣΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  
∆ΥΝΑΜΙΚΟ  15  + 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ 
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3.1. Συνολικός πληθυσµός 
 
Ο πληθυσµός2 της Κύπρου αυξήθηκε από 667.199 άτοµα το 2000 σε 
673.099 άτοµα το 2001 ή κατά 5.900 άτοµα, σε 679.269 άτοµα το 
2002 ή κατά 6.170 άτοµα και σε 688.345 άτοµα το 2003 ή κατά 9.076 
άτοµα.  
 
Στο Σχεδιάγραµµα 1 εµφανίζεται παραστατικά η ποσοστιαία 
µεταβολή του πληθυσµού κατά φύλο την περίοδο 2000-2003.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003

0,8%
0,9%

1,1%

0,9%
1,0%

1,6%

0,9% 0,9%

1,3%

0,0%

0,3%

0,6%

0,9%

1,2%

1,5%

1,8%

2000-2001 2001-2002 2002-2003

ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
 

 
                                                 
2 Επισηµαίνεται ότι η “Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού” δεν καλύπτει όσους 
διαµένουν σε διάφορα ιδρύµατα όπως µέλαθρα ευγηρίας, ιδρύµατα για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες κ.α. Επίσης, για σκοπούς εναρµόνισης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στον πληθυσµό δεν περιλαµβάνονται οι στρατιώτες. 
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Σύµφωνα µε το Σχεδιάγραµµα 1 η ποσοστιαία αύξηση του 
πληθυσµού τόσο το 2001 όσο και το 2002 ήταν 0,9%. Το 2003 η 
αύξηση που εµφανίσθηκε ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη (1,3%).  
 
Εξετάζοντας την πληθυσµιακή αύξηση κατά φύλο διαπιστώνεται ότι 
η ποσοστιαία µεταβολή του γυναικείου πληθυσµού είναι και για τα 
τρία χρόνια µεγαλύτερη από την αντίστοιχη µεταβολή του ανδρικού 
πληθυσµού. Συγκεκριµένα το 2001 ο γυναικείος πληθυσµός 
αυξήθηκε κατά 0,9% και ο ανδρικός κατά 0,8%. Μέσα στο 2002 ο 
αριθµός των γυναικών αυξήθηκε κατά 1,0% ενώ ο αντίστοιχος 
αριθµός των ανδρών κατά 0,9%. Το 2003 η αύξηση του γυναικείου 
πληθυσµού ανήλθε στο 1,6% ενώ η αντίστοιχη αύξηση του ανδρικού 
πληθυσµού ήταν µόνο 1,1%. 
 
Σε ότι αφορά την κατανοµή του πληθυσµού κατά φύλο 
επισηµαίνεται η πολύ οριακή αύξηση του ποσοστού του γυναικείου 
πληθυσµού από 51,4% το 2000 σε 51,5% το 2001 και το 2002 και σε 
51,6% το 2003. Βέβαια, το γεγονός ότι ο γυναικείος πληθυσµός 
είναι περισσότερος από τον ανδρικό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο 
ότι στην “Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού” δεν περιλαµβάνονται οι 
στρατιώτες. Ωστόσο και αν ακόµη συµπεριληφθούν οι στρατιώτες, 
που ανέρχονται περίπου  στις 10.000 άτοµα, ο γυναικείος πληθυσµός 
εξακολουθεί να είναι µεγαλύτερος από τον ανδρικό. Το γεγονός αυτό 
υποδηλώνει ότι η προσδοκώµενη διάρκεια ζωής είναι µεγαλύτερη 
στις γυναίκες από ότι στους άνδρες µε δεδοµένο ότι ο αριθµός των 
γεννήσεων ανδρών και γυναικών είναι περίπου ο ίδιος. Για ενίσχυση 
αυτής της διαπίστωσης αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το 2003 ο 
αριθµός των γυναικών ηλικίας 70 χρονών και άνω ήταν 30.617 
άτοµα ενώ ο αντίστοιχος αριθµός των ανδρών ήταν  23.916 άτοµα. 
 
Αναλυτικότερες πληροφορίες για το συνολικό πληθυσµό τόσο σε 
απόλυτους αριθµούς όσο και για την ποσοστιαία κατανοµή του κατά 
φύλο φαίνονται στους πίνακες 1.1 και 1.2 του Παραρτήµατος 1. 
 

3.2. Ανθρώπινο δυναµικό ηλικίας 15+ χρονών  
 
Το µέρος του πληθυσµού που συνεισφέρει στην οικονοµική ανάπτυξη 
του τόπου είναι το ανθρώπινο δυναµικό ηλικίας 15 χρονών και άνω. 
Το δυναµικό αυτό αυξήθηκε από 512.764 άτοµα το 2000 σε 522.522 



 31 

άτοµα το 2001 ή κατά 1,9%. Μέσα στο 2002 ο πληθυσµός ηλικίας 15 
χρονών και άνω έφθασε τα 527.086 άτοµα, δηλαδή παρουσίασε 
αύξηση της τάξης του 0,9% ενώ το 2003 ανήλθε στα 540.137 άτοµα 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 2,5%. Επισηµαίνεται ότι ενώ 
το 2002 η ποσοστιαία αύξηση στο ανθρώπινο δυναµικό ηλικίας 15 
χρονών και άνω είναι η ίδια µε την πληθυσµιακή αύξηση στην 
περίπτωση του 2001 και του 2003 η αύξηση αυτή είναι περίπου 
διπλάσια της αντίστοιχης πληθυσµιακής αύξησης (1,9% σε 
σύγκριση µε 0,9% το 2001 και 2,5% σε σύγκριση µε 1,3% το 2003). 
Οι πληροφορίες για το ανθρώπινο δυναµικό ηλικίας 15 χρονών και 
άνω φαίνονται σε µεγαλύτερη ανάλυση στους πίνακες 1.3 και 1.4 του 
Παραρτήµατος 1. 
 
Σύµφωνα µε τους πίνακες αυτούς ο αριθµός του γυναικείου 
δυναµικού ηλικίας 15 χρονών και άνω είναι µεγαλύτερος από τον 
αντίστοιχο αριθµό του ανδρικού δυναµικού και για τα τέσσερα 
χρόνια. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ποσοστό των γυναικών 15 χρονών 
και άνω στο σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού 15 χρονών και άνω 
ήταν για το 2000, 2001 και 2002 52,3% ενώ το 2003 το ποσοστό αυτό 
αυξήθηκε οριακά στο 52,4%.  
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση πληροφοριών για το 
ποσοστό του ανθρώπινου δυναµικού ηλικίας 15 χρονών στο σύνολο 
του πληθυσµού για την περίοδο 2000-2003. Στο Σχεδιάγραµµα 2 
εµφανίζεται παραστατικά το ποσοστό αυτό κατά φύλο για τα χρόνια 
2000, 2001, 2002 και 2003.  
 
Σύµφωνα µε το Σχεδιάγραµµα 2 το ποσοστό του πληθυσµού που 
είναι ηλικίας 15 χρονών και άνω κυµαίνεται µεταξύ 76,9% και 
78,5%. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 0,7% το 2001,  παρέµεινε 
στο ίδιο ακριβώς επίπεδο το 2002 ενώ παρουσίασε αύξηση κατά 
0,9% το 2003. Το µέρος αυτό του πληθυσµού, ιδιαίτερα όσοι είναι 
µεταξύ 15 και 64 χρονών, αναµένεται να συµµετέχουν στην 
παραγωγική διαδικασία και την οικονοµική ανάπτυξη της Κύπρου. 
 
Από την εξέταση των στοιχείων αυτών κατά φύλο προκύπτει ότι το 
ποσοστό του γυναικείου πληθυσµού µε ηλικία από 15 χρονών και άνω 
είναι ελαφρά ψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για τον 
ανδρικό πληθυσµό. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό του ότι η 
προσδοκώµενη διάρκεια ζωής είναι µεγαλύτερη για τις γυναίκες. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003
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3.3. Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός 
 
Ο Οικονοµικά Ενεργός Πληθυσµός ορίζεται ως το µέρος εκείνο του 
πληθυσµού το οποίο συµµετέχει στην αγορά εργασίας, δηλαδή είτε 
εργάζεται ή παρόλο που δεν εργάζεται επιθυµεί να εξασφαλίσει 
εργασία. Με άλλα λόγια ο Οικονοµικά Ενεργός Πληθυσµός 
περιλαµβάνει τους απασχολούµενους και τους άνεργους. 
 
Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός της Κύπρου αυξήθηκε από 309.093 
άτοµα το 2000 σε 322.483 άτοµα το 2001 ή κατά 13.390 άτοµα. 
Μικρότερη αύξηση (3.650 άτοµα) παρουσιάστηκε το 2002 αφού ο 
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οικονοµικά ενεργός πληθυσµός τη χρονιά αυτή ανήλθε στα 326.133 
άτοµα. Αντίθετα, το 2003 ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός σηµείωσε 
σηµαντική αύξηση κατά 15.070 άτοµα φθάνοντας τα 341.203 άτοµα.  
 
Στο Σχεδιάγραµµα 3 εµφανίζεται παραστατικά η ποσοστιαία 
µεταβολή του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού την περίοδο 2000-2003 
κατά φύλο. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 
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Η ποσοστιαία αύξηση του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού που 
εκδηλώθηκε το 2001 (4,3%) και το 2003 (4,6%), είναι σηµαντικά 
µεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση τόσο του πληθυσµού (0,9% 
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το 2001 και 1,3% το 2003) όσο και του ανθρώπινου δυναµικού 
ηλικίας 15 χρονών και άνω (1,9% το 2001 και 2,5% το 2003). Το 
γεγονός αυτό υποδηλώνει την ένταξη / επανένταξη σηµαντικού 
αριθµού αδρανούς δυναµικού στην αγορά εργασίας τόσο  το 2001 όσο 
και το 2003.  
 
Εξετάζοντας την αύξηση του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού κατά 
φύλο διαπιστώνεται ότι στην περίπτωση των γυναικών η αύξηση 
είναι κάθε χρόνο µεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση για τους 
άνδρες. Συγκεκριµένα, ενώ ο γυναικείος οικονοµικά ενεργός 
πληθυσµός αυξήθηκε κατά 7,3% το 2001, κατά 2,2% το 2002 και 
κατά 5,4% το 2003 η αύξηση του ανδρικού οικονοµικά ενεργού 
πληθυσµού ήταν 2,1%, 0,2% και 4,0% αντίστοιχα. Από τα στοιχεία 
αυτά  φαίνεται ότι κατά την περίοδο 2000-2003 παρατηρήθηκε 
σηµαντική ένταξη / επανένταξη αδρανούς γυναικείου δυναµικού στην 
αγορά εργασίας. 
 
Η µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του γυναικείου οικονοµικά 
ενεργού πληθυσµού είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του µεριδίου 
των γυναικών στο σύνολο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού την 
περίοδο 2000-2003. Έτσι ενώ το 2000 οι γυναίκες αποτελούσαν το 
42,6% του συνολικού οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, το 2001 το 
ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 43,9%, το 2002 στο 44,4% και το 2003 
στο 44,7%. 
  
Πιο αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τον οικονοµικά ενεργό 
πληθυσµό την περίοδο 2000-2003 κατά φύλο εµφανίζονται στους 
πίνακες 1.5 και 1.6 του Παραρτήµατος 1.  
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποσοστό συµµετοχής, που υποδηλώνει 
το βαθµό συµµετοχής του πληθυσµού στην αγορά εργασίας και 
υπολογίζεται µε τη διαίρεση του Οικονοµικά Ενεργού Πληθυσµού µε 
το συνολικό πληθυσµό. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται για τον 
πληθυσµό ηλικίας 15-64 χρονών, δηλαδή το µέρος εκείνο του 
πληθυσµού που βρίσκεται σε εργάσιµη ηλικία (working age).  
 
Στο Σχεδιάγραµµα 4 παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής του 
πληθυσµού ηλικίας 15-64 χρονών στην αγορά εργασίας την περίοδο 
2000-2003 κατά φύλο. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΗΛΙΚΙΑΣ 15-64 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 
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Με βάση το Σχεδιάγραµµα 4, φαίνεται να εµφανίζεται αύξηση στο 
ποσοστό συµµετοχής του πληθυσµού ηλικίας 15-64 χρονών στην 
αγορά εργασίας κατά την περίοδο 2000-2003. Συγκεκριµένα το 
ποσοστό συµµετοχής αυξήθηκε από 68,9% το 2000 σε 72,2% το 
2003. 
 
Εξετάζοντας το ποσοστό συµµετοχής κατά φύλο φαίνεται ότι στην 
περίπτωση του γυναικείου πληθυσµού παρουσιάζεται σηµαντική 
αύξηση αφού το ποσοστό συµµετοχής από 57,3% το 2000 έφθασε το 
63,1% το 2003.   
 
Αντίθετα, το ποσοστό συµµετοχής του ανδρικού πληθυσµού 
παρέµεινε περίπου στα ίδια επίπεδα κατά την περίοδο 2000-2003 
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(από 81,3% το 2000 σε 82,0% το 2003). Τα δεδοµένα αυτά 
επιβεβαιώνουν την εκτίµηση για ένταξη / επανένταξη στην αγορά 
εργασίας αδρανούς γυναικείου δυναµικού.  
 

3.3.1. Απασχολούµενοι 
 
Οι απασχολούµενοι της Κύπρου µε την εργασία τους στους 
διάφορους τοµείς της οικονοµίας διαδραµατίζουν ιδιαίτερα σηµαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη της οικονοµίας. Η σηµασία τους καθίσταται 
µεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη ότι η Κύπρος δεν διαθέτει άφθονες 
πρώτες ύλες ούτε και αναπτυγµένη τεχνολογία. 
 
Ο αριθµός των απασχολουµένων παρουσίασε σηµαντική αύξηση 
την περίοδο 2000-2003. Συγκεκριµένα ενώ το 2000 ο αριθµός των 
απασχολουµένων ήταν 293.739 άτοµα το 2001 ανήλθε στα 309.508 
άτοµα, δηλαδή αυξήθηκε κατά 15.800 άτοµα περίπου. Μικρότερη 
αύξηση παρουσιάσθηκε µέσα στο 2002 µε αποτέλεσµα ο αριθµός των 
απασχολουµένων να φθάσει τα 315.319 άτοµα (αύξηση 5.800 περίπου 
ατόµων). Εξάλλου το 2003 εµφανίσθηκε σηµαντική αύξηση στον 
αριθµό των απασχολουµένων (γύρω στις 11.800 άτοµα) και έτσι η 
συνολική απασχόληση έφθασε τα 327.094 άτοµα. 
 
Η αύξηση που παρατηρήθηκε στον αριθµό των απασχολουµένων 
ήταν µεγαλύτερη για τις απασχολούµενες γυναίκες από ότι για τους 
απασχολούµενους άνδρες.  
 
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να µειωθεί η διαφορά µεταξύ του αριθµού 
των απασχολουµένων ανδρών και γυναικών παρόλο που ο αριθµός 
των ανδρών που απασχολούνται εξακολουθεί να είναι σηµαντικά 
µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο αριθµό των γυναικών. 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 5 παρουσιάζεται παραστατικά η ποσοστιαία 
µεταβολή του αριθµού των απασχολουµένων την περίοδο 2000-2003 
κατά φύλο. 
 
Σύµφωνα µε το Σχεδιάγραµµα αυτό µέσα στο 2001  εµφανίστηκε 
σηµαντική ποσοστιαία αύξηση στον αριθµό των απασχολουµένων σε 
σύγκριση µε το 2000 (5,4%). Μικρότερη αύξηση της τάξης του 1,8% 
παρουσιάστηκε το 2002 συγκριτικά µε το 2001. Τέλος το 2003 η 
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αύξηση που παρουσιάστηκε (3,7%) ήταν ψηλότερη από την 
αντίστοιχη αύξηση για το 2002. 
 
Εξετάζοντας, την αύξηση της απασχόλησης κατά φύλο 
διαπιστώνεται ότι στην περίπτωση των απασχολουµένων γυναικών 
αυτή ήταν πολύ µεγαλύτερη από ότι για τους απασχολούµενους 
άνδρες.  Συγκεκριµένα οι γυναίκες αυξήθηκαν κατά 9,2% το 2001, 
κατά 3,9% το 2002 και κατά 5,4% το 2003. Τα αντίστοιχα ποσοστά 
για τους άνδρες ήταν 2,6%, 0,3% και 2,7%. Η εξέλιξη αυτή είχε ως 
αποτέλεσµα την αύξηση του µεριδίου των γυναικών στο σύνολο της 
απασχόλησης από 41,6% το 2000 σε 44,5% το 2003. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ
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Οι πληροφορίες για τον αριθµό των απασχολουµένων και την 
ποσοστιαία κατανοµή τους κατά φύλο την περίοδο 2000-2003 
παρουσιάζονται σε µεγαλύτερη ανάλυση στους πίνακες 1.7 και 1.8 
του Παραρτήµατος 1. 
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Ο βαθµός απασχόλησης του πληθυσµού της Κύπρου υποδηλώνεται 
από το ποσοστό απασχόλησης το οποίο υπολογίζεται µε τη διαίρεση 
των απασχολουµένων ηλικίας 15-64 χρονών µε το συνολικό 
πληθυσµό της ίδιας ηλικίας.  
 
Στο Σχεδιάγραµµα 6 εµφανίζεται παραστατικά η διαχρονική 
µεταβολή του ποσοστού απασχόλησης του πληθυσµού ηλικίας 15-64 
χρονών την περίοδο 2000-2003 κατά φύλο. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΗΛΙΚΙΑΣ 15-64 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ
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Από εξέταση των στοιχείων του Σχεδιαγράµµατος 6 προκύπτει ότι το 
ποσοστό απασχόλησης του πληθυσµού ηλικίας 15-64 χρονών 
παρουσίασε σταδιακά σηµαντική αύξηση την περίοδο 2000-2003. 
Έτσι ενώ το 2000 εργαζόταν το 65,4% του πληθυσµού ηλικίας 15-64 
χρονών το 2003 οι απασχολούµενοι ηλικίας 15-64 χρονών 
αποτελούσαν το 69,2% του πληθυσµού αυτής της οµάδας ηλικίας. 



 39 

 
Η αύξηση στο ποσοστό απασχόλησης ήταν πολύ µεγαλύτερη στην 
περίπτωση του γυναικείου πληθυσµού. Συγκεκριµένα, το ποσοστό 
του γυναικείου πληθυσµού ηλικίας 15-64 χρονών που 
απασχολούνταν αυξήθηκε από 53,0% το 2000 σε 60,2% το 2003. 
Στην περίπτωση του ανδρικού πληθυσµού ηλικίας 15-64 χρονών ενώ 
το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε από 78,6% το 2000 σε 79,4% το 
2001 µέσα στο 2002 υποχώρησε στο 78,8% ενώ το 2003 διατηρήθηκε 
στο ίδιο επίπεδο µε το 2002. 
 

3.3.2. Ανεργία 
 
Με βάση τον ορισµό που χρησιµοποιείται από τη Στατιστική 
Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat)3, και έχει υιοθετηθεί 
από τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου,  άνεργος θεωρείται εκείνος 
που κατά την περίοδο της “Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού”: 
 
(α) ∆εν εργαζόταν, και 

(β) Είχε προβεί σε κάποια ενέργεια για εξασφάλιση εργασίας κατά 
τη διάρκεια των προηγούµενων τεσσάρων εβδοµάδων, και 

(γ) Αν έβρισκε εργασία ήταν πρόθυµος να την αναλάβει µέσα στις 
επόµενες δύο εβδοµάδες. 

 
Ο συνολικός αριθµός των ανέργων, σύµφωνα µε την “Έρευνα 
Εργατικού ∆υναµικού” µειώθηκε από 15.354 άτοµα το 2000 σε 
12.975 άτοµα το 2001 ή κατά 2.400 άτοµα περίπου και σε 10.814 
άτοµα το 2002 ή κατά 2.200 άτοµα περίπου. Αντίθετα, το 2003 
εµφανίσθηκε αναστροφή της πτωτικής τάσης που παρουσιάσθηκε τα 
προηγούµενα χρόνια µε αποτέλεσµα ο αριθµός των ανέργων να 
αυξηθεί στα 14.109 άτοµα ή κατά 3.300 άτοµα περίπου. Η 
διαγραµµατική απεικόνιση της ποσοστιαίας µεταβολής της ανεργίας 
κατά φύλο την περίοδο 2000-2003 φαίνεται παραστατικά στο 
Σχεδιάγραµµα 7. 
 

                                                 
3 Πηγή: “European social statistics – Labour force survey results 2000, Eurostat 

2001” 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
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Από εξέταση των πληροφοριών του Σχεδιαγράµµατος 7 προκύπτει ότι 
η ποσοστιαία µείωση της ανεργίας την περίοδο 2000-2002 είναι 
πολύ µεγαλύτερη στην περίπτωση των γυναικών σε σύγκριση µε 
την αντίστοιχη µείωση για τους άνδρες. Επισηµαίνεται ότι ενώ το 
2002 η ανεργία µεταξύ των γυναικών µειώθηκε κατά 24,8% στην 
περίπτωση των ανδρών η µείωση ήταν µόνο 3,2%. Η εξέλιξη αυτή 
συνάδει µε τη µεγαλύτερη, συγκριτικά µε τους άνδρες, αύξηση στην 
απασχόληση των γυναικών µέσα στην ίδια περίοδο και είχε ως 
αποτέλεσµα τη µείωση του ποσοστού των γυναικών στο σύνολο 
της ανεργίας από 62,9% το 2000 σε 56,3% το 2002. 
 
Εξάλλου το 2003, όπου εµφανίσθηκε αύξηση στην ανεργία, η 
αύξηση αυτή ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη µεταξύ των ανδρών 
(50,8%) συγκριτικά µε την αντίστοιχη αύξηση µεταξύ των γυναικών 
(14,7%). Αυτό είχε ως αποτέλεσµα ο αριθµός των ανέργων ανδρών 
το 2003 να είναι µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο αριθµό των 
ανέργων γυναικών. Ειδικότερα, το 2003 οι άνεργοι άνδρες ήταν 
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7.126 ενώ οι άνεργες γυναίκες ανέρχονταν στις 6.983. Υπενθυµίζεται 
ότι για τα τρία προηγούµενα χρόνια 2000-2002 ο αριθµός των 
ανέργων γυναικών ήταν µεγαλύτερος από τον αριθµό των ανέργων 
ανδρών.  
 
Οι πληροφορίες για την ανεργία την περίοδο 2000-2003 κατά φύλο 
φαίνονται σε µεγαλύτερη ανάλυση στους πίνακες 1.9 και 1.10 του 
Παραρτήµατος 1. 
 
Η σοβαρότητα του ανεργιακού προβλήµατος υποδηλώνεται από το 
ποσοστό ανεργίας. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται µε τη διαίρεση του 
αριθµού των ανέργων µε τον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό. Στο 
Σχεδιάγραµµα 8 φαίνεται το ποσοστό ανεργίας κατά φύλο την 
περίοδο 2000-2003.  
 
Σύµφωνα µε το Σχεδιάγραµµα 8 εµφανίζεται µείωση στο ποσοστό 
ανεργίας από 5,0% το 2000 σε 3,3% το 2002 ενώ το 2003 
αυξήθηκε στο 4,1%. Υπενθυµίζεται ότι µέσα στην ίδια περίοδο 
παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση στο ποσοστό απασχόλησης και 
έτσι η µείωση του ποσοστού ανεργίας αποδίδεται κατά κύριο λόγο σε 
αυξηµένη ζήτηση εργατικού δυναµικού. 
 
Συνολικά για την περίοδο το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε στις 
γυναίκες ενώ στην περίπτωση των ανδρών εµφανίσθηκε αύξηση.  
 
Ειδικότερα, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών υποχώρησε από 
7,3% το 2000 στο 4,6% το 2003. Αντίθετα  το ποσοστό ανεργίας 
µεταξύ των ανδρών  αυξήθηκε από  3,2% το 2000 σε  3,8% το 2003. 
Βέβαια, επισηµαίνεται ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών 
εξακολουθεί να είναι µεγαλύτερο από το ποσοστό ανεργίας των 
ανδρών παρόλο που παρατηρήθηκε σηµαντική σµίκρυνση της 
διαφοράς. 
 
Συµπερασµατικά θα µπορούσε να αναφερθεί ότι παρόλο που την 
περίοδο 2000-2003, εµφανίσθηκε σηµαντική βελτίωση της 
ανεργιακής κατάστασης των γυναικών συγκριτικά µε τους άνδρες 
εντούτοις οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν µεγαλύτερα 
προβλήµατα για οµαλή ένταξη στην αγορά εργασίας από ότι οι 
άνδρες.  
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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3.4. Σύγκριση µε Ευρωπαϊκή Ένωση   
 
Ενόψει της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν 
χρήσιµο να γίνει σύγκριση των πληροφοριών για το ανθρώπινο 
δυναµικό της Κύπρου µε αντίστοιχες πληροφορίες για τις χώρες µέλη 
της Ένωσης. Η σύγκριση αυτή, η οποία παρουσιάζεται παραστατικά 
στο Σχεδιάγραµµα 9, αφορά το 2002, που είναι ο πιο πρόσφατος 
χρόνος για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για το ανθρώπινο 
δυναµικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισηµαίνεται ότι επειδή η 
σύγκριση αφορά το 2002, οι πληροφορίες αναφέρονται στις 15 χώρες 
µέλη και όχι στις 25 χώρες µετά τη διεύρυνση της 1ης Μαίου 2004. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ 2002 

 

374,8 374,8 374,8 374,8 εκ .εκ .εκ .εκ .679.000679.000679.000679.000

Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .ΚύπροςΚύπροςΚύπροςΚύπρος

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣΠΛΗΘΥΣΜΟΣΠΛΗΘΥΣΜΟΣΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

374,8 374,8 374,8 374,8 εκ .εκ .εκ .εκ .679.000679.000679.000679.000

Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .ΚύπροςΚύπροςΚύπροςΚύπρος

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣΠΛΗΘΥΣΜΟΣΠΛΗΘΥΣΜΟΣΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

174,3 εκ . (69,6% )174,3 εκ . (69,6% )174,3 εκ . (69,6% )174,3 εκ . (69,6% )317.400 (70,9%)317.400 (70,9%)317.400 (70,9%)317.400 (70,9%)
Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .ΚύπροςΚύπροςΚύπροςΚύπρος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΕΝΕΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΕΝΕΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΕΝΕΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΕΝΕΡΓΟΣ  
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  15ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  15ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  15ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  15----64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ

174,3 εκ . (69,6% )174,3 εκ . (69,6% )174,3 εκ . (69,6% )174,3 εκ . (69,6% )317.400 (70,9%)317.400 (70,9%)317.400 (70,9%)317.400 (70,9%)
Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .ΚύπροςΚύπροςΚύπροςΚύπρος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΕΝΕΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΕΝΕΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΕΝΕΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΕΝΕΡΓΟΣ  
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  15ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  15ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  15ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  15----64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ

250,4 εκ .250,4 εκ .250,4 εκ .250,4 εκ . (66,8%)(66,8%)(66,8%)(66,8%)447.500447.500447.500447.500 (65,9%)(65,9%)(65,9%)(65,9%)
Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .ΚύπροςΚύπροςΚύπροςΚύπρος

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ∆ΥΝΑΜΙΚΟ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ∆ΥΝΑΜΙΚΟ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ∆ΥΝΑΜΙΚΟ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ∆ΥΝΑΜΙΚΟ  
15151515----64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ

250,4 εκ .250,4 εκ .250,4 εκ .250,4 εκ . (66,8%)(66,8%)(66,8%)(66,8%)447.500447.500447.500447.500 (65,9%)(65,9%)(65,9%)(65,9%)
Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .ΚύπροςΚύπροςΚύπροςΚύπρος

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ∆ΥΝΑΜΙΚΟ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ∆ΥΝΑΜΙΚΟ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ∆ΥΝΑΜΙΚΟ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ∆ΥΝΑΜΙΚΟ  
15151515----64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ

76,1  εκ . (30,4%)76,1  εκ . (30,4%)76,1  εκ . (30,4%)76,1  εκ . (30,4%)130.100 (29,1%)130.100 (29,1%)130.100 (29,1%)130.100 (29,1%)
Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .ΚύπροςΚύπροςΚύπροςΚύπρος

Α∆ΡΑΝΕΣ  ∆ΥΝΑΜΙΚΟ  Α∆ΡΑΝΕΣ  ∆ΥΝΑΜΙΚΟ  Α∆ΡΑΝΕΣ  ∆ΥΝΑΜΙΚΟ  Α∆ΡΑΝΕΣ  ∆ΥΝΑΜΙΚΟ  
15151515----64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ

76,1  εκ . (30,4%)76,1  εκ . (30,4%)76,1  εκ . (30,4%)76,1  εκ . (30,4%)130.100 (29,1%)130.100 (29,1%)130.100 (29,1%)130.100 (29,1%)
Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .ΚύπροςΚύπροςΚύπροςΚύπρος

Α∆ΡΑΝΕΣ  ∆ΥΝΑΜΙΚΟ  Α∆ΡΑΝΕΣ  ∆ΥΝΑΜΙΚΟ  Α∆ΡΑΝΕΣ  ∆ΥΝΑΜΙΚΟ  Α∆ΡΑΝΕΣ  ∆ΥΝΑΜΙΚΟ  
15151515----64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ

160,8 εκ . 160,8 εκ . 160,8 εκ . 160,8 εκ . 
(64,2%)*(64,2%)*(64,2%)*(64,2%)*

306.600 306.600 306.600 306.600 
(68,5%)*(68,5%)*(68,5%)*(68,5%)*

Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .ΚύπροςΚύπροςΚύπροςΚύπρος

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
15151515----64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ

160,8 εκ . 160,8 εκ . 160,8 εκ . 160,8 εκ . 
(64,2%)*(64,2%)*(64,2%)*(64,2%)*

306.600 306.600 306.600 306.600 
(68,5%)*(68,5%)*(68,5%)*(68,5%)*

Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .ΚύπροςΚύπροςΚύπροςΚύπρος

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
15151515----64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ

13,5  εκ . 13,5  εκ . 13,5  εκ . 13,5  εκ . 
(7,6%)**(7,6%)**(7,6%)**(7,6%)**

10.800 10.800 10.800 10.800 
(3,3%)**(3,3%)**(3,3%)**(3,3%)**

Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .ΚύπροςΚύπροςΚύπροςΚύπρος

ΑΝΕΡΓΙΑΑΝΕΡΓΙΑΑΝΕΡΓΙΑΑΝΕΡΓΙΑ

13,5  εκ . 13,5  εκ . 13,5  εκ . 13,5  εκ . 
(7,6%)**(7,6%)**(7,6%)**(7,6%)**

10.800 10.800 10.800 10.800 
(3,3%)**(3,3%)**(3,3%)**(3,3%)**

Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .Ε .ΚύπροςΚύπροςΚύπροςΚύπρος

ΑΝΕΡΓΙΑΑΝΕΡΓΙΑΑΝΕΡΓΙΑΑΝΕΡΓΙΑ

 
 
* Το ποσοστό απασχόλησης υπολογίζεται στο σύνολο του 

ανθρώπινου δυναµικού 15-64 χρονών. 
** Το ποσοστό ανεργίας υπολογίζεται στο σύνολο του οικονοµικά 

ενεργού πληθυσµού ηλικίας 15+. 
 
Πηγές:  1. ΄Ερευνα Εργατικού ∆υναµικού 2002, Στατιστική Υπηρεσία. 
 2.  European social statistics – Labour force survey Principal 

     results 2002, Eurostat, 2002. 
 
 
Σύµφωνα µε το Σχεδιάγραµµα 9, το 2002 από τις 447.500 άτοµα 
ηλικίας 15-64 χρονών οι 317.400 ή ποσοστό 70,9% ήταν οικονοµικά 
ενεργοί, δηλαδή συµµετείχαν στην αγορά εργασίας (απασχολούνταν 
ή ήταν άνεργοι). Το αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής για τους 



 44 

κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 69,6%. Από τη σύγκριση 
αυτή διαπιστώνεται ότι η συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού της 
Κύπρου στην αγορά εργασίας βρίσκεται σε ψηλό επίπεδο, αφού είναι 
ελαφρά µεγαλύτερη από το µέσο όρο για τις 15 χώρες µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Το ποσοστό απασχόλησης, δηλαδή το µέρος του ανθρώπινου 
δυναµικού 15-64 χρονών που απασχολούνταν, ήταν σηµαντικά 
ψηλότερο για την Κύπρο (68,5%) από ότι για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (64,2%). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ευκολότερη 
εργοδότηση του ανθρώπινου δυναµικού της Κύπρου.  
 
Το συµπέρασµα αυτό ενισχύεται και από τη σύγκριση του ποσοστού 
ανεργίας µεταξύ Κύπρου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριµένα 
ενώ το 2002 ο αριθµός των ανέργων στην Κύπρο (10.800 άτοµα 
περίπου) αποτελούσε το 3,3% του συνόλου του οικονοµικά ενεργού 
πληθυσµού, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό ανεργίας ήταν 
7,6%. Με άλλα λόγια το πρόβληµα εξεύρεσης εργασίας είναι πολύ 
πιο σοβαρό µεταξύ των πολιτών των 15 χωρών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από ότι µεταξύ των πολιτών της Κυπριακής 
δηµοκρατίας. 
 
Η ευκολότερη εργοδότηση του ανθρώπινου δυναµικού της Κύπρου το 
2002 αποδίδεται σε µεγάλο βαθµό στο ψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης 
της Κυπριακής οικονοµίας (2,2% σε σύγκριση µε 1% για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση). 
 
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία αναλογικά περισσότερων 
νέων θέσεων εργασίας στην Κύπρο από ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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4. ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται πληροφορίες και στοιχεία για το 
σύνολο των ανέργων της Κύπρου κατά την περίοδο 2000-2003. 
Επίσης, εξετάζεται κατά πόσο διαφοροποιούνται διαχρονικά τα 
χαρακτηριστικά των ανέργων της Κύπρου. 
 
Ο συνολικός αριθµός των ανέργων παρουσίασε µείωση την 
περίοδο 2000-2002 (από 15.354 το 2000 σε 10.814 το 2002), ενώ 
κατά το 2003 αυξήθηκε στις 14.109. Η αύξηση αυτή µπορεί να 
αποδοθεί στη µείωση του τουριστικού ρεύµατος λόγω των αρνητικών 
επιπτώσεων από τον πόλεµο στο Ιράκ που δηµιούργησε ένα κλίµα 
αβεβαιότητας. 
 
Η ανάλυση που ακολουθεί αφορά τα γενικά χαρακτηριστικά, την 
αναζήτηση εργασίας και την κινητικότητα των ανέργων. Επίσης 
αναλύονται στοιχεία σε σχέση µε τη χρήση του διαδικτύου και τη 
συµµετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση.  
 
Σηµειώνεται ότι στα επόµενα κεφάλαια αναλύονται τα πιο πάνω 
χαρακτηριστικά για τις οµάδες ηλικίας 15-24 χρονών, 25-54 χρονών 
και 55-64 χρονών. 

 

Γενικά 
χαρακτηριστικά

Συµµετοχή σε 
εκπαίδευση και 
κατάρτιση

Χρήση 
διαδικτύου

ΑΝΕΡΓΟΙΑΝΕΡΓΟΙΑΝΕΡΓΟΙΑΝΕΡΓΟΙ

Αναζήτηση 
εργασίας

Κινητικότητα 
ανέργων
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4.1. Γενικά χαρακτηριστικά 
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό αναλύονται πληροφορίες για τα γενικά 
χαρακτηριστικά των ανέργων της Κύπρου, δηλαδή το φύλο, την 
ηλικία, το επίπεδο µόρφωσης, την οικογενειακή κατάσταση και τη 
διάρκεια ανεργίας. 

 

Ηλικία

Επίπεδο 
µόρφωσηςΦύλο

∆ιάρκεια 
ανεργίας

ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Οικογενειακή 
κατάσταση

 
 

4.1.1. Φύλο 
 
Η κατανοµή των ανέργων κατά φύλο την περίοδο 2000-2003 
παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραµµα 10. 
 
Από την ανάλυση των στοιχείων του Σχεδιαγράµµατος 10 προκύπτει 
ότι το µεγαλύτερο µέρος των ανέργων είναι γυναίκες για την περίοδο 
2000-2002. Σηµειώνεται όµως η πτωτική τάση του ποσοστού αυτού. 
Το ποσοστό των γυναικών στο σύνολο των ανέργων µειώθηκε από 
62,9% το 2000 σε 49,5% το 2003 όπου για πρώτη φορά ήταν 



 47 

µικρότερο από των ανδρών. Επισηµαίνεται ότι ο Οικονοµικά Ενεργός 
Πληθυσµός (Απασχολούµενοι και Άνεργοι) το 2003 αυξήθηκε κατά 
7.200 άνδρες περίπου και 7.800 γυναίκες. Αυτό οδήγησε σε αύξηση 
στην απασχόληση κατά 4.800 άνδρες και κατά 6.900 γυναίκες. Ως 
συνέπεια η ανεργία αυξήθηκε σηµαντικά στους άνδρες (+2.400 
άτοµα) και µόνο οριακά στις γυναίκες (+895 άτοµα), 
διαφοροποιώντας έτσι το µέχρι τότε αρνητικό ισοζύγιο σε βάρος των 
γυναικών. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στο ποσοστό απασχόλησης του 
2003 όπου στους άνδρες παρέµεινε στο 78,8% ενώ στις γυναίκες 
αυξήθηκε κατά 1,2 ποσοστιαίες µονάδες και έφτασε στο 60,2%. 
Παρόλα αυτά το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (4,6% το 2003) 
εξακολουθούσε να ήταν µεγαλύτερο από των ανδρών (3,8% το 2003) 
επιβεβαιώνοντας ότι οι γυναίκες αντιµετωπίζουν µεγαλύτερα 
προβλήµατα στην εξεύρεση εργασίας από ότι οι άνδρες.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Η κατανοµή των ανέργων κατά φύλο την περίοδο 2000-2003 
παρουσιάζεται στον πίνακα 2.1 του Παραρτήµατος 2. Από τον πίνακα 
φαίνεται η τάση µείωσης του αριθµού των ανέργων την περίοδο 2000-
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2002 και η αντιστροφή της τάσης το 2003 και για τα δύο φύλα. Από 
τον πίνακα διαπιστώνεται η αύξηση στον αριθµό των ανέργων 
ανδρών κατά 1.429 άτοµα ανάµεσα στο 2000 και το 2003 και η 
σηµαντική µείωση στον αριθµό των γυναικών κατά 2.674 άτοµα.   
 

4.1.2. Ηλικία 
 
Η κατανοµή των ανέργων κατά οµάδα ηλικίας την περίοδο 2000-2003 
παρουσιάζεται παραστατικά στο Σχεδιάγραµµα 11. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 11
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΝ 
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Αναλύοντας τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 11 διαπιστώνεται ότι 
τα µεγαλύτερα µερίδια των ανέργων κατά την περίοδο 2000-2003 
βρίσκονταν στις οµάδες ηλικίας 25-39 χρονών και 40-54 χρονών. 
Συγκεκριµένα, κατά το 2003 το 35,4% των ανέργων ήταν  ηλικίας 25-
39 χρονών και το 30,4% των ανέργων ήταν ηλικίας 40-54 χρονών. Η 
µεγάλη πλειοψηφία των ανέργων είναι δηλαδή άτοµα µέσης 
ηλικίας, πράγµα αναµενόµενο αφού και η πλειοψηφία του 
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Οικονοµικά Ενεργού Πληθυσµού (75,9% το 2003) βρίσκεται σε αυτές 
τις ηλικιακές οµάδες. Ακολουθεί η οµάδα ηλικίας 20-24 χρονών µε 
µερίδιο 17,9% κατά το 2003. 
 
Από το Σχεδιάγραµµα 11 φαίνεται επίσης η τάση για µείωση του 
µεριδίου των ανέργων ηλικίας 15-19 χρονών. Συγκεκριµένα, το 
ποσοστό των ανέργων ηλικίας 15-19 χρονών µειώθηκε από 8,9% το 
2000 στο 4,5% το 2003. Αυτό είναι συνέπεια της µεγαλύτερης έφεσης 
για σπουδές τα τελευταία χρόνια και της συνεπαγόµενης 
καθυστέρησης στην ένταξη των ατόµων στην αγορά εργασίας.  
 
Αντίθετα, το µερίδιο της οµάδας ηλικίας 20-24 χρονών στο σύνολο 
των ανέργων παρουσίασε αύξηση. Συγκεκριµένα, το ποσοστό των 
ανέργων 20-24 χρονών αυξήθηκε από 15,1% το 2000 σε 17,9% το 
2003. Αυτό είναι ένδειξη αυξηµένων δυσκολιών των νεαρών ατόµων, 
κυρίως αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, για άµεση εξεύρεση 
απασχόλησης µε την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους. Τα µερίδια 
των ηλικιών 25-39 χρονών στο σύνολο των ανέργων σηµείωσαν 
µείωση από 40,5% το 2000 σε 35,4% το 2003. 
 
Ο µέσος όρος ηλικίας των ανέργων κατά το 2003 ήταν 36,6 χρόνια 
αλλά δε διαπιστώνεται διαχρονικά οποιαδήποτε τάση αύξησης ή 
µείωσης του µέσου όρου ηλικίας. Ο µέσος όρος ηλικίας των ανέργων 
ήταν 35,8 χρόνια το 2000, 38,4 χρόνια το 2001 και 36,1 χρόνια το 
2002. 
 
Η κατανοµή των ανέργων κατά ηλικία την περίοδο 2000-2003 
παρουσιάζεται στον πίνακα 2.2 του Παραρτήµατος 2. Από τον πίνακα 
φαίνεται η µεγάλη µείωση στον αριθµό των ανέργων 25-39 και 15-19 
χρονών (1.215 και 736 άτοµα αντίστοιχα) κατά την περίοδο 2000-
2003. 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 12 παρουσιάζεται το ποσοστό ανεργίας (άνεργοι 
διά του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού) κατά οµάδα ηλικίας την 
περίοδο 2000-2003. Αυτό είναι καλύτερος δείκτης του ανεργιακού 
προβλήµατος που αντιµετωπίζουν οι διάφορες ηλικιακές οµάδες.   
 
Υπενθυµίζεται ότι το συνολικό ποσοστό ανεργίας µειώθηκε από το 
5,0% το 2000 σε 4,1% το 2003, παρόλο που το 2002 ήταν ακόµη 
µικρότερο (3,3%).  
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 12
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 
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Από το Σχεδιάγραµµα 12 διαπιστώνεται ότι τα άτοµα µικρής 
ηλικίας αντιµετωπίζουν σοβαρότερο πρόβληµα ανεργίας. 
Συγκεκριµένα, το 14,2% των νέων ηλικίας 15-19 χρονών ήταν 
άνεργοι το 2003 παρόλο που το ποσοστό αυτό έχει µειωθεί από το 
26,3% το 2000. Επίσης τα άτοµα 20-24 χρονών έχουν ψηλό ποσοστό 
ανεργίας το οποίο µάλιστα αυξήθηκε από 7,5% το 2000 σε 8,1% το 
2003. Αυτό ενισχύει την εκτίµηση για αυξηµένες δυσκολίες που 
αντιµετωπίζουν οι νεοεισερχόµενοι στην ένταξη τους στην αγορά 
εργασίας. Τα άτοµα αυτά χρειάζεται να βοηθηθούν µε κατάλληλα 
προγράµµατα κατάρτισης για απόκτηση συµπληρωµατικών γνώσεων 
και δεξιοτήτων και προσαρµογή στην αγορά εργασίας. 
 
Παρατηρείται επίσης τάση µείωσης του ποσοστού ανεργίας των 
ατόµων ηλικίας 25-39 χρονών (από 5,0% το 2000 σε 3,7% το 2003) 
και 40-54 χρονών (από 4,0% το 2000 σε 3,5% το 2003). 
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4.1.3. Επίπεδο µόρφωσης 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 13 παρουσιάζεται παραστατικά η κατανοµή των 
ανέργων κατά επίπεδο µόρφωσης την περίοδο 2000-2003. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 13
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην «Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2003», 
η µόρφωση λυκείου και τεχνικής σχολής παρουσιάζονται µαζί στη 
σχετική ερώτηση. ∆ιευκρινιστικά, η µεταλυκειακή  µόρφωση αφορά 
και την ανώτερη δευτεροβάθµια, αλλά όχι την τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, ενώ η ανώτερη µη πανεπιστηµιακή µόρφωση αφορά 
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την εκπαίδευση σε ιδρύµατα όπως το Ανώτερο Τεχνολογικό 
Ινστιτούτο (Α.Τ.Ι), το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου 
(Α.Ξ.Ι.Κ) και τα Κολέγια µε διετή ή τριετή φοίτηση.  
 
Σηµειώνεται επίσης ότι στοιχεία της µεταλυκειακής µόρφωσης δε 
φαίνονται για το έτος 2000, επειδή στο ερωτηµατολόγιο του 
συγκεκριµένου έτους, η µεταλυκειακή µόρφωση περιλαµβανόταν στο 
λύκειο και στην τεχνική σχολή. Εποµένως, κατά το 2000 η µόρφωση 
λυκείου και τεχνικής σχολής παρουσίασαν σχετικά ψηλότερα 
ποσοστά από τις υπόλοιπες χρονιές. 
 
Ένας στους τρεις ανέργους ήταν απόφοιτος λυκείου / τεχνικής 
σχολής (33,2% το 2003). Σηµαντικά µερίδια είχαν επίσης οι άνεργοι 
µε µόρφωση µέχρι το δηµοτικό (19,9% το 2003) καθώς και οι 
απόφοιτοι πανεπιστηµίου (17,2% το 2003). 
 
Από το Σχεδιάγραµµα 13 φαίνεται µια τάση για αύξηση του 
µεριδίου των ανέργων µε πανεπιστηµιακή µόρφωση. Το ποσοστό 
αυτό τριπλασιάστηκε αφού αυξήθηκε από 5,2% το 2000 σε 17,2% το 
2003. Αυτό συµβαδίζει µε την αύξηση στο µερίδιο των ανέργων 
ηλικίας 20-24 χρονών αλλά και την αύξηση στο ποσοστό ανεργίας 
αυτής της ηλικιακής οµάδας. Έτσι εκτιµάται ότι η αύξηση στους 
ανέργους µε µόρφωση πανεπιστηµίου οφείλεται στο ότι οι νέοι 
απόφοιτοι (20-24 χρονών) αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση 
εργασίας.  
 
Μικρή αύξηση παρουσιάστηκε και στο µερίδιο των ανέργων που 
ήταν απόφοιτοι τεχνικής σχολής, εξέλιξη που αντικατοπτρίζει τη 
µείωση του όγκου παραγωγής της Μεταποίησης, καθώς και της 
επιβράδυνσης στα Ξενοδοχεία και εστιατόρια.  
 
Το ποσοστό των ανέργων που δεν είχαν καθόλου µόρφωση ή ήταν 
απόφοιτοι δηµοτικού µειώθηκε σηµαντικά από 27,6% το 2000 σε 
19,9% το 2003 (παρόλο που κατά το 2001 ανήλθε στο 29,8%). Η 
µείωση αυτή οφείλεται στη γενικότερη βελτίωση του µορφωτικού 
επιπέδου του πληθυσµού γενικά και των απασχολουµένων.  
 
Το ποσοστό των ανέργων που ήταν απόφοιτοι λυκείου / τεχνικής 
σχολής παρουσίασε επίσης µείωση από 42,0% το 2000 σε 33,2% το 
2003.  
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Η κατανοµή των ανέργων κατά µορφωτικό επίπεδο την περίοδο 2000-
2003 φαίνεται στον πίνακα 2.3 του Παραρτήµατος 2.  
 
Στο Σχεδιάγραµµα 14 παρουσιάζονται τα ποσοστά ανεργίας (άνεργοι 
διά του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού) κατά επίπεδο µόρφωσης 
την περίοδο 2000-2003.   
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 14
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ 
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Από το Σχεδιάγραµµα 14 παρατηρείται ότι τα ψηλότερα ποσοστά 
ανεργίας παρουσίασαν οι απόφοιτοι γυµνασίου (6,3% το 2003) αλλά 
και όσοι έχουν ανώτερη µη πανεπιστηµιακή µόρφωση (4,4% το 
2003).  
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Χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας παρουσίασαν όσοι έχουν µόρφωση 
µέχρι το δηµοτικό (4,1% το 2003) καθώς και οι απόφοιτοι λυκείου / 
τεχνικής σχολής (4,1% το 2003).  
 
Επίσης από το Σχεδιάγραµµα 14 διαπιστώνεται η αυξητική τάση του 
ποσοστού ανεργίας των αποφοίτων πανεπιστηµίου, από 1,5% το 
2000 σε 3,4% το 2003. Αυτό επιβεβαιώνει τη δυσκολία που 
αντιµετωπίζουν οι πτυχιούχοι στην εξεύρεση κατάλληλης εργασίας 
αµέσως µετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Αυτό φυσικά 
συνδέεται και µε τον αυξηµένο αριθµό ατόµων που ολοκληρώνουν 
µόρφωση πανεπιστηµίου. 
 
Μείωση στο ποσοστό ανεργίας είχαν τα άτοµα µε µεταλυκειακή 
µόρφωση (από 7,4% το 2001 σε 2,0% το 2003), η οποία σχετίζεται 
άµεσα µε απασχόληση σε συγκεκριµένα επαγγέλµατα, καθώς και τα 
άτοµα µε µόρφωση µέχρι το δηµοτικό (από 5,8% το 2000 σε 4,1% το 
2003). Στους τελευταίους αυτό οφείλεται στην αποχώρηση, εξαιτίας 
της αφυπηρέτησης από την αγορά εργασίας, ατόµων µε συνήθως 
χαµηλό µορφωτικό επίπεδο.  
 

4.1.4. Οικογενειακή κατάσταση 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 15 παρουσιάζεται παραστατικά η κατανοµή των 
ανέργων για την περίοδο 2000-2003 σύµφωνα µε την οικογενειακή 
τους κατάσταση. 
 
Σύµφωνα µε το Σχεδιάγραµµα 15, το µεγαλύτερο ποσοστό των 
ανέργων ήταν έγγαµοι (61,1% το 2003). ∆ιαπιστώνεται όµως µια 
σηµαντική µείωση του µεριδίου των ανέργων που ήταν έγγαµοι. 
Συγκεκριµένα, το µερίδιο τους µειώθηκε από 68,8% το 2000 στο 
61,1% το 2003. Αυτό συνάδει µε την αύξηση της ηλικίας κατά την 
οποία παντρεύονται οι Κύπριοι, µε συνέπεια τη µείωση του ποσοστού 
των παντρεµένων στο σύνολο του πληθυσµού. 
 
Αντίθετα, το µερίδιο των ανέργων που ήταν άγαµοι αυξήθηκε από 
25,2% το 2000 σε 34,5% το 2003. Εντοπίστηκαν επίσης µικρά 
ποσοστά διαζευγµένων (3,2% το 2003) και χηρών (1,2% το 2003). 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 15
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ 
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Η κατανοµή των ανέργων την περίοδο 2000-2003 ανάλογα µε την 
οικογενειακή τους κατάσταση παρουσιάζεται στον πίνακα 2.4 του 
Παραρτήµατος 2.  
 

4.1.5. ∆ιάρκεια ανεργίας 
 
Η χρονική διάρκεια κατά την οποία τα άτοµα παραµένουν άνεργοι 
αποτελεί σηµαντική ένδειξη του µεγέθους του προβλήµατος της 
ανεργίας. Στο Σχεδιάγραµµα 16 παρουσιάζεται η κατανοµή των 
ανέργων κατά διάρκεια ανεργίας την περίοδο 2000-2003. 
 
Από το Σχεδιάγραµµα 16 διακρίνονται τέσσερις οµάδες διάρκειας 
ανεργίας όπου κατανέµονται περίπου εξίσου οι άνεργοι. Οι οµάδες 
αυτές είναι η διάρκεια ανεργίας µέχρι 2 µήνες, 3-5 µήνες, 6-11 µήνες 
και πάνω από 12 µήνες. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 16
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

12,9% 15,1% 12,0% 14,9%

12,8%
15,9% 18,0% 13,4%

26,1%

21,2%

16,9%
11,9% 7,6% 11,1%

4,5% 5,2%
5,1% 3,8%

5,6% 4,6% 6,6% 6,8%

22,5%18,5%
16,6%

25,5%27,3%
27,9%

2,7%2,7%1,5%2,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2001 2002 2003
< 1 ΜΗΝΑ 1-2 ΜΗΝΕΣ
3-5 ΜΗΝΕΣ 6-11 ΜΗΝΕΣ
12-17 ΜΗΝΕΣ 18-23 ΜΗΝΕΣ
24-47 ΜΗΝΕΣ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ

 
 
Αναλυτικότερα, φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων 
την περίοδο 2000-2003 ήταν άνεργοι για 3-5 µήνες (26,1% το 2003) 
και 6-11 µήνες (21,2% το 2003). Ακολουθούν οι κατηγορίες µε 
διάρκεια ανεργίας κάτω του ενός µηνός (14,9% το 2003) και 1-2 
µήνες (13,4% το 2003). 
 
Ένα σηµαντικό ποσοστό των ανέργων (24,4% το 2003) παρέµειναν 
άνεργοι για πάνω από 12 µήνες4, δηλαδή ένας στους τέσσερις 
ανέργους ήταν µακροχρόνια άνεργος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
σχεδόν το 10% των ανέργων παρέµειναν στην ανεργία για πάνω από 2 
χρόνια. Οι µακροχρόνια άνεργοι χρειάζεται να βοηθηθούν µε διάφορα 
                                                 
4 Με βάση τον ορισµό που υιοθετήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα άτοµα που 
παραµένουν άνεργοι για διάστηµα ίσο ή µεγαλύτερο των 12 µηνών θεωρούνται 
ως µακροχρόνια άνεργοι. 



 57 

µέτρα ώστε να επανακτήσουν την απασχολησιµότητα τους. Θα πρέπει 
να τους δοθεί η δυνατότητα µιας νέας αρχής µε την απόκτηση 
επιπρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων ή µε την επανεκπαίδευση σε 
νέα επαγγέλµατα.    
 
Σηµαντική αύξηση παρουσίασε η κατηγορία των ανέργων µε 
διάρκεια ανεργίας 3-5 µήνες από 16,6% το 2000 σε 26,1% το 2003. 
 
Αντίθετα, µειώσεις παρουσιάστηκαν στο ποσοστό των ανέργων που 
παρέµειναν άνεργοι για 6-11 µήνες (από 27,9% το 2000 σε 21,2% το 
2003) καθώς και το ποσοστό των µακροχρόνια ανέργων (από 29,8% 
το 2000 σε 24,4% το 2003). Η εξέλιξη αυτή είναι θετική αφού όσο 
περισσότερο παραµένει κάποιος άνεργος τόσο γίνεται δυσκολότερη η 
εξεύρεση εργασίας ενώ αυξάνουν και τα οικονοµικά, κοινωνικά αλλά 
και ψυχολογικά προβλήµατα.  
 
Η κατανοµή των ανέργων την περίοδο 2000-2003 ανάλογα µε τη 
διάρκεια που παρέµειναν άνεργοι παρουσιάζεται στον πίνακα 2.5 του 
Παραρτήµατος 2.  
 

4.2. Αναζήτηση εργασίας 
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό αναλύονται πληροφορίες σε σχέση µε την 
αναζήτηση εργασίας. Συγκεκριµένα, εξετάζεται το είδος εργασίας που 
αναζητούσαν οι άνεργοι και οι ενέργειες που έκαναν για εξεύρεση 
εργασίας. 
 

Ενέργειες  γ ια  
εξεύρεση  
εργασίας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  
ΕΡΓΑΣ ΙΑΣΕΡΓΑΣ ΙΑΣΕΡΓΑΣ ΙΑΣΕΡΓΑΣ ΙΑΣ

Ε ίδος  
αναζητούµενης  

εργασίας
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4.2.1. Είδος αναζητούµενης εργασίας 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 17 φαίνεται η κατανοµή των ανέργων κατά είδος 
εργασίας που αναζητούσαν, δηλαδή αν ήθελαν να δηµιουργήσουν 
δική τους εργασία ή αν ήθελαν να εργαστούν ως υπάλληλοι. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 17
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑΝ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003

98,6%1,4%

4,6%

1,9%

1,0%

98,1%

99,0%

95,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2000

2001

2002

2003

∆ΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
 

 
Από το Σχεδιάγραµµα 17 φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των ανέργων ήθελαν να εργαστούν ως υπάλληλοι. Με εξαίρεση το 
2002, το 99% περίπου των ανέργων ήθελαν να εργοδοτηθούν σε 
κάποια επιχείρηση. Το ποσοστό των ανέργων που ήθελαν να 
δηµιουργήσουν δική τους εργασία το 2002 ήταν 4,6%, ενώ τις άλλες 
χρονιές κυµάνθηκε κάτω από το 2%. 
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε το είδος εργασίας που αναζητούσαν οι 
άνεργοι την περίοδο 2000-2003 φαίνονται στον πίνακα 2.6 του 
Παραρτήµατος 2. 
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4.2.2. Ενέργειες για εξεύρεση εργασίας 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 18 παρουσιάζονται οι κυριότερες ενέργειες που 
έκαναν οι άνεργοι για εξεύρεση εργασίας την περίοδο 2000-2003. 
Σηµειώνεται ότι η ερώτηση στις σχετικές έρευνες αφορά ενέργειες 
που έκαναν οι άνεργοι τις τελευταίες τέσσερις εβδοµάδες και ότι τα 
άτοµα είχαν τη δυνατότητα να αναφέρουν περισσότερες από µια 
ενέργειες.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 18
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ 

ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

12,4%
23,5%

63,3%

41,3%

50,3%

40,2%

7,3%
18,3%

46,7%

68,5%

33,6%

15,3%

81,1%

54,0%

64,7%

17,0%

49,9%

54,4%

33,9%

60,9%

68,5%

47,9%

22,2%

67,1%

19,3%

61,1%

48,8%

44,9%
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΓΕ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΕ ΣΕ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ

ΑΠΟΤΑΘΗΚΕ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟΥΣ,
ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕ Ή ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΕ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΨΑΞΕ ΣΕ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΕΓΕ

2000 2001 2002 2003
 

 
Από το Σχεδιάγραµµα 18 φαίνεται ότι οι κυριότερες ενέργειες για 
εξεύρεση εργασίας ήταν η αναζήτηση εργασίας µέσα από αγγελίες 
(από 63,3% µέχρι 68,5%). Σηµαντικό ποσοστό ανέργων γράφτηκαν 
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στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας (61,1% το 2003) και σχεδόν οι 
µισοί απευθύνθηκαν σε εργοδότες (48,8% το 2003).  
 
∆ιαχρονικά, φαίνεται να αυξάνεται το ποσοστό των ανέργων που 
γράφτηκαν στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας. Το ποσοστό αυτό 
ήταν 54,0% το 2000 και αυξήθηκε το 2003 στο 61,1%. Το ποσοστό  
των ανέργων που περιµένουν ειδοποίηση από τα Επαρχιακά Γραφεία 
Εργασίας παρουσίασε επίσης αύξηση από 33,6% το 2000 σε 46,7% το 
2003. Παρόλο που το ποσοστό των ανέργων που γράφονται στα 
Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας έχει αυξηθεί διαχρονικά, εντούτοις 
εξακολουθεί να υπάρχει ένα µεγάλο ποσοστό των ανέργων (περίπου 4 
στους 10) που δεν αναζητούν βοήθεια για εξεύρεση εργασίας από 
τους πλέον αρµόδιους για αυτό το θέµα. Ως αποτέλεσµα ο αριθµός 
των εγγεγραµµένων ανέργων είναι λιγότερος από τον αριθµό των 
πραγµατικών ανέργων. Τα αίτια για αυτό το φαινόµενο πρέπει να 
διερευνηθούν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Αυτά µπορεί να κυµαίνονται από ελλιπή ενηµέρωση 
µέχρι την απογοήτευση για την προσφερόµενη βοήθεια. 
 
Το ποσοστό των ανέργων που απευθύνθηκαν σε εργοδότες 
παρουσίασε διαχρονικά µείωση. Το ποσοστό αυτό µειώθηκε από 
64,7% το 2000 σε 48,8% το 2003. ∆ιαχρονικά µειώθηκε επίσης 
σηµαντικά το ποσοστό των ανέργων που αποτάθηκαν σε γνωστούς 
και συντεχνίες για εξεύρεση εργασίας. Το ποσοστό αυτό µειώθηκε 
από 81,1% το 2000 σε 44,9% το 2003. Φαίνεται ότι η εξεύρεση 
εργασίας άρχισε να κινείται σε πιο καθιερωµένα πρότυπα που 
εστιάζονται στη δηµοσιοποίηση των κενών θέσεων, στην υποβολή 
αιτήσεων και στην επιλογή των κατάλληλων ατόµων. 
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε τις ενέργειες που έκαναν οι άνεργοι του 
2000-2003 για εξεύρεση εργασίας φαίνονται στον πίνακα 2.7 του 
Παραρτήµατος 2. 
 

4.3. Κινητικότητα ανέργων 
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό αναλύονται πληροφορίες σχετικά µε την 
κινητικότητα των ανέργων. Με τον όρο κινητικότητα εννοούµε την 
αλλαγή της κυριότερης ασχολίας του ανθρώπινου δυναµικού 
(εργασία, ανεργία, αδράνεια) από τον ένα χρόνο στον άλλο. Για 
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παράδειγµα, ο αριθµός των ατόµων που φέτος εργάζονται ενώ ένα 
χρόνο πριν ήταν άνεργοι, αποτελούν την κινητικότητα προς εργασία 
από ανεργία. 
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό εξετάζεται η κινητικότητα προς εργασία και 
αδράνεια από ανεργία και η κινητικότητα  προς ανεργία από αδράνεια 
και εργασία. Στο υποκεφάλαιο αυτό εξετάζονται επίσης πληροφορίες 
για τον τοµέα και την επαγγελµατική υπόσταση προέλευσης των 
ανέργων που εργάζονταν ένα χρόνο πριν. Στη συνέχεια εξετάζονται 
πληροφορίες σε σχέση µε την επαγγελµατική κατηγορία και τους 
λόγους αποχώρησης από την προηγούµενη εργασία. 
 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Κινητικότητα προς Εργασία
και Αδράνεια από Ανεργία

Κινητικότητα προς Ανεργία 
από Αδράνεια και Εργασία

∆ιατοµεακή Κίνηση

Επαγγελµατική
Υπόσταση προέλευσης

Επαγγελµατική Κατηγορία και 
Λόγοι Αποχώρησης

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΝΕΡΓΩΝΑΝΕΡΓΩΝΑΝΕΡΓΩΝΑΝΕΡΓΩΝ

Τοµέας προέλευσης

 
 

4.3.1. Κινητικότητα προς εργασία και αδράνεια από ανεργία 
 
Σε αυτό το µέρος εξετάζονται οι εκροές των ανέργων προς εργασία 
και αδράνεια. 
 

ΑΝΕΡΓΟΙΑΝΕΡΓΟΙΑΝΕΡΓΟΙΑΝΕΡΓΟΙΑπασχολούµενοι Αδρανείς
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Η κινητικότητα προς εργασία από ανεργία φαίνεται µε τον αριθµό 
των απασχολουµένων οι οποίοι ένα χρόνο πριν ήταν άνεργοι. Η 
κινητικότητα αυτή µειώθηκε από 9.142 άτοµα το 2000, σε 8.953 το 
2001 και σε 6.706 άτοµα το 2002. Το 2003 η κινητικότητα προς 
εργασία από ανεργία αυξήθηκε στα 7.444 άτοµα.  
 
Για να εκτιµηθεί το µέγεθος της κινητικότητας προς εργασία από 
ανεργία, αυτή υπολογίζεται ως το ποσοστό των απασχολουµένων που 
τον προηγούµενο χρόνο ήταν άνεργοι. Στο Σχεδιάγραµµα 19 
παρουσιάζεται το ποσοστό των απασχολουµένων που ήταν άνεργοι 
ένα χρόνο πριν. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 19
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ 
ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

2000-2003

3,1%
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2,1%

2,3%
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Εξετάζοντας το Σχεδιάγραµµα 19, φαίνεται ότι µειώθηκε το ποσοστό 
των απασχολουµένων που ήταν άνεργοι τον προηγούµενο χρόνο. 
Το  3,1% των απασχολουµένων του 2000 ήταν άνεργοι  ένα χρόνο 
πριν. Το ποσοστό αυτό µειώθηκε στο 2,9% το 2001 και στο 2,1% το 
2002 ενώ το 2003 αυξήθηκε οριακά στο 2,3%. 
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε το ποσοστό των απασχολουµένων που 
ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν την περίοδο 2000-2003 φαίνονται στον 
πίνακα 2.8 του Παραρτήµατος 2.  
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Τα άτοµα τα οποία κατά τη διάρκεια της έρευνας ήταν οικονοµικά 
αδρανή ενώ τον προηγούµενο χρόνο ήταν άνεργοι αποτελούν την 
κινητικότητα προς αδράνεια από ανεργία. Ο αριθµός αυτός την 
τετραετία 2000-2003 σηµείωσε σηµαντική µείωση από 3.028 άτοµα 
το 2000 σε 1.147 άτοµα το 2003. Αυτό αποδεικνύει ότι οι άνεργοι 
είτε καταφέρνουν να βρουν εργασία ή επιλέγουν να παραµείνουν 
άνεργοι παρά να εγκαταλείψουν την αγορά εργασίας. Το µέγεθος 
της κινητικότητας προς αδράνεια από ανεργία προσδιορίζεται µε το 
ποσοστό των ατόµων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και τον 
προηγούµενο χρόνο ήταν άνεργοι πάνω στο σύνολο του αδρανούς 
δυναµικού. Το ποσοστό αυτό φαίνεται παραστατικά στο 
Σχεδιάγραµµα 20. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 20
ΠΟΣΟΣΤΟ Α∆ΡΑΝΟΥΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΟΥ 
ΗΤΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003
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Από το Σχεδιάγραµµα 20 φαίνεται ότι το 1,5% του αδρανούς 
δυναµικού του 2000 υπήρξαν άνεργοι τον προηγούµενο χρόνο. Το 
ποσοστό αυτό παρουσίασε σηµαντική µείωση αφού ήταν 0,9% του 
αδρανούς δυναµικού του 2001 και 2002. Η µείωση συνεχίστηκε και 
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το 2003 και οι άνεργοι του προηγούµενου χρόνου που έγιναν 
αδρανείς µειώθηκαν στο 0,6% του αδρανούς δυναµικού. 
 
Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιέχονται στον πίνακα 2.9 του 
Παραρτήµατος 2.  
 

4.3.2. Κινητικότητα προς ανεργία από αδράνεια και εργασία  
 
Σε αυτό το µέρος εξετάζονται οι εισροές στην ανεργία από αδράνεια 
και εργασία.  
 

ΑΝΕΡΓΟΙΑΝΕΡΓΟΙΑΝΕΡΓΟΙΑΝΕΡΓΟΙΑδρανείς Απασχολούµενοι

 
 
Η κινητικότητα προς ανεργία από αδράνεια καθορίζεται µε τον 
αριθµό των ανέργων οι οποίοι ένα χρόνο πριν ήταν αδρανείς. Η 
κινητικότητα αυτή ανήλθε σε 4.652 άτοµα το 2000, 3.920 άτοµα το 
2001 και 2.492 άτοµα το 2002. Παρατηρείται δηλαδή µείωση στον 
αριθµό των ανέργων που ανάφεραν ότι ήταν αδρανείς ένα χρόνο πριν. 
Το 2003 όµως η τάση αυτή αντιστράφηκε και ο αριθµός έφτασε τα 
3.439 άτοµα. 
 
Ο αριθµός των ανέργων που ένα χρόνο πριν εργάζονταν αποτελεί την 
κινητικότητα προς ανεργία από εργασία. Η κινητικότητα αυτή, που 
ουσιαστικά µεταφράζεται στα άτοµα που χάνουν τις θέσεις εργασίας 
τους, ανήλθε σε 5.934 άτοµα το 2000, σε 5.710 άτοµα το 2001 και σε 
5.997 άτοµα το 2002. Το 2003 η κινητικότητα αυτή αυξήθηκε 
δραµατικά σε 7.341 άτοµα. 
 
Με στόχο την εκτίµηση του µεγέθους της κινητικότητας, στο 
Σχεδιάγραµµα 21 παρουσιάζεται το ποσοστό των ανέργων της 
περιόδου 2000-2003 που ένα χρόνο πριν ήταν είτε απασχολούµενοι ή 
αδρανείς. Παράλληλα, φαίνεται το ποσοστό των ανέργων που ήταν 
άνεργοι τόσο το χρόνο που εξετάζεται όσο και τον προηγούµενο 
χρόνο. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 21
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003
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Από το Σχεδιάγραµµα 21 φαίνεται ότι το 38,6% των ανέργων του 
2000 εργάζονταν ένα χρόνο πριν. Το ποσοστό αυτό παρουσίασε 
αύξηση και έφτασε το 44,0% το 2001. Κατά το 2002 το ποσοστό 
αυτό αυξήθηκε περαιτέρω στο 55,5%, ενώ το 2003 µειώθηκε ελαφρά 
στο 52,0%. ∆ηλαδή πάνω από τους µισούς ανέργους του 2003 έχασαν 
τη θέση τους τον προηγούµενο χρόνο.  
 
∆ιαπιστώνεται επίσης ότι ένα σηµαντικό ποσοστό των ανέργων της 
περιόδου 2000-2003 (24,4% το 2003) βρίσκονταν εκτός αγοράς 
εργασίας (εξαιτίας είτε εκπαίδευσης ή άλλων λόγων) τον 
προηγούµενο χρόνο και αποφάσισαν να επανενταχθούν, χωρίς να 
καταφέρουν να εξασφαλίσουν εργασία. Τα άτοµα αυτά χρειάζεται να 
βοηθηθούν µε προγράµµατα κατάρτισης για να βελτιώσουν τις 
γνώσεις και δεξιότητες τους (ειδικά στην περίπτωση ατόµων µεγάλης 
ηλικίας) και να προσαρµοστούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, 
µε στόχο την εξεύρεση εργασίας. Το ποσοστό των ανέργων οι οποίοι 
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ήταν αδρανείς ένα χρόνο πριν σηµείωσε µείωση από 30,3% το 2000 
σε 24,4% το 2003. 
 
Ένα σηµαντικό ποσοστό των ανέργων ήταν άνεργοι και τον 
προηγούµενο χρόνο. Το ποσοστό αυτό που αφορά τους µακροχρόνια 
άνεργους µειώθηκε από 31,1% το 2000 σε 23,6% το 2003, ενώ 
συνάδει και µε τη δηλωθείσα διάρκεια ανεργίας όπου ένας στους 
τέσσερις περίπου ήταν µακροχρόνια άνεργοι. 
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε το ποσοστό των ανέργων που ένα χρόνο 
πριν ήταν αδρανείς την περίοδο 2000-2003 φαίνονται στον πίνακα 
2.10 του Παραρτήµατος 2. 
 
Επίσης οι πληροφορίες σε σχέση µε το ποσοστό των ανέργων που 
εργάζονταν ένα χρόνο πριν την περίοδο 2000-2003 παρουσιάζονται  
στον πίνακα 2.11 του Παραρτήµατος 2. 
 

4.3.3. Τοµέας προέλευσης 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 22 παρουσιάζεται ο ευρύς τοµέας οικονοµικής 
δραστηριότητας της εργασίας των ανέργων που εργάζονταν ένα χρόνο 
πριν. Με τον όρο ευρύ τοµέα εννοούµε την οµαδοποίηση των 17 
κύριων τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας που έχουν καθοριστεί µε 
βάση τον κώδικα ταξινόµησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης “NACE rev. 
1, of the European Union” σε πρωτογενή, δευτερογενή και 
τριτογενή. 
 
Υπενθυµίζεται ότι ο αριθµός των ανέργων που εργάζονταν ένα χρόνο 
πριν ανήλθε σε 5.934 άτοµα το 2000, σε 5.710 άτοµα το 2001, σε 
5.997 άτοµα το 2002 και σε 7.341 άτοµα το 2003. 
 
Από το Σχεδιάγραµµα 22 φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 
ανέργων εργάζονταν στον τριτογενή τοµέα (71,3% το 2003). 
∆ιαχρονικά διαπιστώνεται αύξηση των ανέργων που εργάζονταν 
στον τριτογενή τοµέα (από 41,7% το 2000 σε 71,3% το 2003) και 
αντίστοιχα, µείωση των ανέργων που εργάζονταν στο δευτερογενή 
τοµέα (από 52,9% το 2000 σε 25,9% το 2003). Αυτό συνάδει µε την 
τάση αύξησης του ποσοστού των απασχολουµένων σε επιχειρήσεις 
του τριτογενούς τοµέα (λόγω µεγαλύτερης εξάρτησης της οικονοµίας 
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στις Υπηρεσίες) και την παράλληλη µείωση του ποσοστού 
απασχόλησης σε επιχειρήσεις του δευτερογενούς τοµέα (λόγω κυρίως 
των συνεχιζόµενων προβληµάτων της Μεταποίησης). Το ποσοστό 
ανέργων που εργάζονταν στον τριτογενή τοµέα συµβαδίζει µε το 
ποσοστό των απασχολουµένων στον τριτογενή τοµέα κατά το 2003 
που ήταν 71,9%5. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 22
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ  ΚΑΤΑ ΕΥΡΥ ΤΟΜΕΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003

52,9%
31,9% 27,4% 25,9%

47,1%
66,0% 71,3% 71,3%

2,8%1,3%2,1%

2000 2001 2002 2003
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Στον πίνακα 2.12 του Παραρτήµατος 2 παρουσιάζονται οι 
πληροφορίες σε σχέση µε τον ευρύ τοµέα οικονοµικής 
δραστηριότητας των ανέργων που εργάζονταν ένα χρόνο πριν. 
 

4.3.4. Επαγγελµατική υπόσταση προέλευσης 
 
Η επαγγελµατική υπόσταση αφορά την κατάταξη ανάλογα µε το αν 
ήταν εργοδότες µε προσωπικό, αν ήταν αυτοαπασχολούµενοι χωρίς 

                                                 
5 ΑνΑ∆ (2004), «Πανόραµα των Απασχολουµένων της Κύπρου 2000-2003» 
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προσωπικό, µε το αν ήταν εργοδοτούµενοι σε µια επιχείρηση και 
τέλος αν ήταν εργαζόµενοι αµισθί σε οικογενειακή επιχείρηση. Οι δύο 
πρώτες κατηγορίες αποτελούν τους αυτοεργοδοτούµενους. Στο 
Σχεδιάγραµµα 23 παρουσιάζεται η επαγγελµατική υπόσταση 
προέλευσης των ανέργων που εργάζονταν ένα χρόνο πριν. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 23
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003
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ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 
 
Από το Σχεδιάγραµµα 23 φαίνεται ότι η µεγαλύτερη πλειοψηφία των 
ανέργων που εργάζονταν ένα χρόνο πριν ήταν εργοδοτούµενοι (πάνω 
από 9 στους 10). Μικρό ποσοστό των ανέργων (7% το 2003) 
εργάστηκαν ως αυτοεργοδοτούµενοι (δηλαδή αυτοαπασχολούµενοι 
χωρίς προσωπικό και εργοδότες µε προσωπικό). Η κατανοµή των 
ανέργων κατά επαγγελµατική υπόσταση φαίνεται να διατηρείται στα 
ίδια περίπου επίπεδα, µε µικρές µόνο αυξοµειώσεις, την περίοδο 
2000-2003. 
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Στον πίνακα 2.13 του Παραρτήµατος 2 παρουσιάζονται οι 
πληροφορίες σε σχέση µε την επαγγελµατική υπόσταση των ανέργων 
που εργάζονταν ένα χρόνο πριν την περίοδο 2000-2003. 
 

4.3.5. Επαγγελµατική κατηγορία και λόγοι αποχώρησης 
 
Τα άτοµα που δεν εργάζονταν κατά τη διάρκεια της έρευνας 
ρωτήθηκαν κατά πόσο είχαν εργαστεί προηγουµένως. Ακολούθως για 
όσους είχαν εργαστεί τα τελευταία 7 χρόνια συγκεντρώθηκαν, µεταξύ 
άλλων, πληροφορίες για την επαγγελµατική κατηγορία της 
προηγούµενης εργασίας καθώς και τους λόγους αποχώρησης από 
αυτή. Στο Σχεδιάγραµµα 24 παρουσιάζεται παραστατικά το ποσοστό 
των ανέργων της περιόδου 2000-2003 που είχαν εργαστεί 
προηγουµένως. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΡΓΑΣΤΕΙ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο
2000-2003 
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Από το Σχεδιάγραµµα φαίνεται ότι πάνω από 8 στους 10 άνεργους 
είχαν εργαστεί προηγούµενα. Το ποσοστό αυτό κυµαίνεται από το 
81,8% στο 87,2%. Αυτό σηµαίνει ότι ένα ποσοστό γύρω στο 20% των 
ανέργων αποτελούνταν από νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας. 
Αυτό συνάδει µε το ποσοστό των ανέργων που βρίσκονταν στις 
ηλικίες 15-24 χρονών (22,4% το 2003).  
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Στον πίνακα 2.14 του Παραρτήµατος 2 παρουσιάζονται οι σχετικές 
πληροφορίες. Με βάση τα στοιχεία αυτά οι νεοεισερχόµενοι στην 
αγορά εργασίας και οι οποίοι ήταν άνεργοι το 2003 ανέρχονταν στις 
2.570 άτοµα. 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 25 παρουσιάζεται παραστατικά η κατανοµή των 
ανέργων της περιόδου 2000-2003 κατά ευρεία επαγγελµατική 
κατηγορία6. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 25
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΕΥΡΕΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003
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Σηµειώνεται ότι στα επαγγέλµατα ανώτερου επιπέδου 
περιλαµβάνονται οι ∆ιευθυντές, οι Πτυχιούχοι, οι Τεχνικοί βοηθοί και 
ειδικοί γραφείς και οι Στρατιωτικοί. Στα επαγγέλµατα µέσου 
επιπέδου περιλαµβάνονται οι Γραφείς, δακτυλογράφοι και ταµίες, οι 
Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές, οι Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και 

                                                 
6 Η ανάλυση αυτή αφορά τους ανέργους που είχαν εργαστεί τα τελευταία 7 χρόνια 
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ψαράδες, οι Τεχνίτες και οι Χειριστές µηχανών και συναρµολογητές. 
Τέλος, στα επαγγέλµατα κατώτερου επιπέδου περιλαµβάνονται οι 
Ανειδίκευτοι εργάτες. 
 
Από το Σχεδιάγραµµα 25 φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 
ανέργων εργάζονταν σε επαγγέλµατα µέσου επιπέδου (57,0% το 
2003) και ακολουθούν τα επαγγέλµατα κατώτερου επιπέδου (23,5% 
το 2003). Αυτό συµβαδίζει και µε το επίπεδο µόρφωσης των ανέργων 
αφού τα µεγαλύτερα ποσοστά ανέργων είχαν µόρφωση λυκείου και 
τεχνικής σχολής (33,2% το 2003) και µέχρι το γυµνάσιο (35,9% το 
2003).  
 
∆ιαχρονικά φαίνεται µια µείωση του ποσοστού των ανέργων που 
είχαν εργαστεί σε επαγγέλµατα µέσου επιπέδου. Το ποσοστό αυτό 
µειώθηκε από 64,4% το 2000 σε 57,0% το 2003, γεγονός που συνάδει 
µε την αλλαγή στη δοµή της απασχόλησης.   
 
Αντίθετα, το ποσοστό των ανέργων που είχαν εργαστεί σε 
επαγγέλµατα ανώτερου επιπέδου παρουσίασε αύξηση, από 11,9% 
το 2000 σε 19,5% το 2003. Το ποσοστό των ανέργων που είχαν 
εργαστεί τα τελευταία 7 χρόνια σε επαγγέλµατα κατώτερου επιπέδου 
παρέµεινε σταθερό γύρω στο 24%. 
 
Στον πίνακα 2.15 του Παραρτήµατος 2 φαίνονται οι πληροφορίες 
σχετικά µε την επαγγελµατική κατηγορία της προηγούµενης εργασίας 
των ανέργων. Από τον πίνακα φαίνεται ότι ο αριθµός των ανέργων 
που είχαν εργαστεί τα τελευταία 7 χρόνια ανήλθε στα 11.438 άτοµα 
το 2000, στα 9.797 άτοµα το 2001, στα 9.145 άτοµα το 2002 και στα 
11.182 άτοµα το 2003.  
 
Η αποχώρηση των ανέργων από την προηγούµενη τους εργασία 
αποδίδεται σε διάφορους λόγους όπως η απόλυση, η παραίτηση και 
η εργασία περιορισµένης διάρκειας. Οι λόγοι αποχώρησης των 
ανέργων από την προηγούµενη τους εργασία την περίοδο 2000-2003 
παρουσιάζονται παραστατικά στο Σχεδιάγραµµα 26. Η ανάλυση 
αφορά µόνο τους ανέργους που σταµάτησαν να εργάζονται τα 
τελευταία 7 χρόνια. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 26
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Οι κυριότεροι λόγοι αποχώρησης από την προηγούµενη τους 
εργασία ήταν η απόλυση και η υποβολή παραίτησης. Επίσης 
σηµαντικό ποσοστό ανέργων είχαν αποχωρήσει λόγω της 
περιορισµένης διάρκειας της εργασίας. ∆ιαχρονικά παρουσιάζονται 
σκαµπανεβάσµατα στα ποσοστά αυτά. Με βάση όµως τα στοιχεία για 
το 2003, 4 στους 10 έχουν απολυθεί, 3 στους 10 έχουν παραιτηθεί και 
1 στους 10 είχε εργασία περιορισµένης διάρκειας. 
 
Επίσης ένα ποσοστό των ανέργων (6,1% το 2003) αποχώρησαν από 
την προηγούµενη τους εργασία λόγω ασθένειας / ανικανότητας. Το 
ποσοστό αυτό παρουσίασε µικρή αύξηση από το 3,8% το 2000. 
Μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι λόγοι εκπαίδευση ή 
επιµόρφωση (γύρω στο 1%) και η πρόωρη σύνταξη (γύρω στο 1%). 
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Επισηµαίνεται ότι στην τελευταία αυτή περίπτωση τα άτοµα παρόλο 
που έχουν συνταξιοδοτηθεί πρόωρα εντούτοις εξακολουθούν να 
αναζητούν εργασία και γι’ αυτό βρίσκονται στον κατάλογο των 
ανέργων.   
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε τους λόγους αποχώρησης από την 
προηγούµενη εργασία των ανέργων της περιόδου 2000-2003 
φαίνονται στον πίνακα 2.16 του Παραρτήµατος 2. 
 

4.4. Χρήση διαδικτύου 
 
Η χρήση και η εξοικείωση µε τη νέα τεχνολογία συµβάλλει σε µεγάλο 
βαθµό στη βελτίωση της αποδοτικότητας του ανθρώπινου δυναµικού 
και κατά συνέπεια στην αύξηση της παραγωγικότητας. Η χρήση νέας 
τεχνολογίας αποτελεί αναγκαίο προσόν για εργοδότηση στις 
σύγχρονες επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα περιβάλλον µε 
συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες. Στο υποκεφάλαιο αυτό 
εξετάζεται ο βαθµός εξοικείωσης των ανέργων µε τη νέα τεχνολογία 
(ηλεκτρονικοί υπολογιστές και σύνδεση µε το διαδίκτυο) καθώς και ο 
βαθµός χρήσης του διαδικτύου.  
  

ΧΡΗΣΗ  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ  ΑΠΟΧΡΗΣΗ  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ  ΑΠΟΧΡΗΣΗ  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ  ΑΠΟΧΡΗΣΗ  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ  ΑΠΟ
ΑΝΕΡΓΟΥΣΑΝΕΡΓΟΥΣΑΝΕΡΓΟΥΣΑΝΕΡΓΟΥΣ

Νοικοκυριά µε Η .Υ. 
στο Σπίτι

Νοικοκυριά Ενωµένα 
µε το ∆ιαδίκτυο

Χρησιµοποίηση 
∆ιαδικτύου από 
Άτοµα κατά 
το 2002-2003

 
 
Αναφορικά µε την εξοικείωση µε τη νέα τεχνολογία οι πληροφορίες 
που συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια της «Έρευνας Εργατικού 
∆υναµικού» αφορούν τα νοικοκυριά που καλύφθηκαν και όχι τα 
άτοµα. Λόγω αυτής της διαφοροποίησης η ανάλυση των στοιχείων 
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αφορά το δείγµα των νοικοκυριών και όχι το σύνολο αφού δεν 
µπορούσε να γίνει αναγωγή των στοιχείων. 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 27 φαίνονται τα ποσοστά των νοικοκυριών που 
είχαν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι τόσο στο σύνολο όσο και µε 
αρχηγό άνεργο την περίοδο 2000-2003. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 27
ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003
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Από το Σχεδιάγραµµα 27 φαίνεται σηµαντική αυξητική τάση του 
ποσοστού των νοικοκυριών που είχαν ηλεκτρονικό υπολογιστή 
στο σπίτι τόσο στο σύνολο όσο και στα νοικοκυριά των οποίων ο 
αρχηγός ήταν άνεργος.  
 
Για το 2000 και 2001 το ποσοστό των νοικοκυριών µε αρχηγό άνεργο 
που διέθεταν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι ήταν πολύ 
χαµηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο των 
νοικοκυριών. Αντίθετα, το 2002 το ποσοστό των νοικοκυριών µε 
αρχηγό άνεργο που διέθεταν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι ήταν 
ψηλότερο, 39,2%, ενώ στο σύνολο των νοικοκυριών το ποσοστό αυτό 
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ήταν 36,3%. Το 2003 το ποσοστό ανήλθε στο 42,3% και στις δύο 
περιπτώσεις. 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 28 παρουσιάζονται τα ποσοστά των νοικοκυριών 
που ήταν ενωµένα µε το διαδίκτυο την περίοδο 2000-2003. Η 
ανάλυση αφορά και πάλι τόσο το σύνολο των νοικοκυριών όσο και τα 
νοικοκυριά των οποίων ο αρχηγός ήταν άνεργος. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 28
ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΕΝΩΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003
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Από το Σχεδιάγραµµα 28 παρατηρείται αυξητική τάση του 
ποσοστού των νοικοκυριών που ήταν ενωµένα µε το διαδίκτυο 
τόσο στο σύνολο όσο και στα νοικοκυριά των οποίων ο αρχηγός ήταν 
άνεργος. Και στην περίπτωση αυτή το ποσοστό των νοικοκυριών των 
οποίων ο αρχηγός ήταν άνεργος που ήταν ενωµένα µε το διαδίκτυο 
ήταν χαµηλότερο από το σύνολο το 2000 και 2001, ενώ το 2002 και 
2003 το ποσοστό αυτό ήταν ψηλότερο από το σύνολο. 
 
Στα πλαίσια της «Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού 2002» και της 
«Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού 2003» λήφθηκαν πληροφορίες που 
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αφορούσαν τον αριθµό των ατόµων (όχι τα νοικοκυριά) που 
χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο έστω και µια φορά την εβδοµάδα. Οι 
πληροφορίες αυτές δε λήφθηκαν στις προηγούµενες έρευνες. 
 
Κατά το 2002, από το σύνολο των 10.814 ανέργων, οι 1.994 ή 
ποσοστό 18,4% χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο έστω και µια φορά 
την εβδοµάδα. Σηµειώνεται ότι το αντίστοιχο ποσοστό για τους 
απασχολούµενους ήταν 27,8% και για τους αδρανείς ήταν 16,6%.  
 
Το 2003, από το σύνολο των 14.045 ανέργων που απάντησαν την 
ερώτηση, οι 3.277 ή ποσοστό 23,3% χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο 
έστω και µια φορά την εβδοµάδα. Σηµειώνεται ότι το αντίστοιχο 
ποσοστό για τους απασχολούµενους ήταν 28,3% και για τους 
αδρανείς ήταν 17,5%. ∆ηλαδή οι άνεργοι αξιοποίησαν το διαδίκτυο 
σε µεγαλύτερο βαθµό από το αδρανές δυναµικό αλλά σε µικρότερο 
βαθµό από τους απασχολούµενους. 
 

4.5. Συµµετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση 
 
Η συµµετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί ένα από τους 
σηµαντικότερους παράγοντες για αναβάθµιση των γνώσεων και 
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού. Η συµµετοχή των ανέργων σε 
τέτοια προγράµµατα αναµένεται να τους καταστήσει πιο 
ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας και να ευκολύνει τις 
προσπάθειες τους για εξεύρεση εργασίας. 
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η γενική εικόνα συµµετοχής 
των ανέργων σε εκπαίδευση και κατάρτιση. Στη συνέχεια γίνεται 
ξεχωριστή ανάλυση για τη συµµετοχή των ανέργων σε εκπαίδευση 
και τη συµµετοχή σε κατάρτιση. Η συµµετοχή σε δραστηριότητες 
κατάρτισης αφορά συµµετοχή κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
τεσσάρων εβδοµάδων από τη διεξαγωγή της συνέντευξης για 
σκοπούς της έρευνας. Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν την 
περίοδο Απριλίου-Ιουνίου κάθε έτους που εξετάζεται.  
 
Με τον όρο εκπαίδευση έχει συµπεριληφθεί η γενική εκπαίδευση 
(δηµοτικό, γυµνάσιο, λύκειο) η τεχνική ή επαγγελµατική εκπαίδευση 
(σύστηµα µαθητείας, τεχνική ή επαγγελµατική σχολή ή µεταλυκειακή 
εκπαίδευση) και η τριτοβάθµια εκπαίδευση (πανεπιστήµιο ή κολέγιο 
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3-4 χρόνια περιλαµβανοµένου µεταπτυχιακού, για συγκεκριµένο 
επάγγελµα διάρκειας 2-3 χρόνων όπως π.χ. Σχολή Νοσοκόµων, ΑΤΙ, 
ΑΞΙΚ, διδακτορική διατριβή). Στον όρο κατάρτιση περιλαµβάνονται 
τα εκπαιδευτικά προγράµµατα τα οποία δεν εντάσσονται στο επίσηµο 
εκπαιδευτικό σύστηµα όπως για παράδειγµα τα σεµινάρια, η 
εκµάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι ξένες γλώσσες και τα 
επιµορφωτικά. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ

ΑΝΕΡΓΩΝΑΝΕΡΓΩΝΑΝΕΡΓΩΝΑΝΕΡΓΩΝ

Γενική Εικόνα
Συµµετοχής

Συµµετοχή σε 
Εκπαίδευση

Συµµετοχή σε
Κατάρτιση

 
 

4.5.1. Γενική εικόνα συµµετοχής  
 
Στο Σχεδιάγραµµα 29 παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής των 
ανέργων σε εκπαίδευση και κατάρτιση την περίοδο 2000-2003. Το 
ποσοστό συµµετοχής των ανέργων σε εκπαίδευση και κατάρτιση 
υπολογίζεται µε τη διαίρεση του αριθµού των συµµετοχών σε 
εκπαίδευση και κατάρτιση µε το συνολικό αριθµό των ανέργων. 
 
Επισηµαίνεται ότι το ερωτηµατολόγιο της «Έρευνας Εργατικού 
∆υναµικού» για το 2003 περιλάµβανε εξειδικευµένη διερεύνηση της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι ερωτήσεις της χρονιάς αυτής ήταν 
διαφορετικές από τα προηγούµενα 3 χρόνια και γι’αυτό τα στοιχεία 
του 2003 δεν είναι απόλυτα συγκρίσιµα µε τα χρόνια 2000-2002. Οι 
µεγαλύτερες διαφορές αφορούν τη συµµετοχή του ανθρώπινου 
δυναµικού σε δραστηριότητες κατάρτισης επειδή άτοµα που 
βρίσκονταν σε τακτική εκπαίδευση είχαν τη δυνατότητα το 2003 να 
σηµειώσουν συµµετοχή σε κατάρτιση (περιλαµβανοµένων και 
ιδιαιτέρων µαθηµάτων) σε αντίθεση µε τα προηγούµενα χρόνια. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 29
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 
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Από το Σχεδιάγραµµα 29 εντοπίζεται µια αυξοµείωση του ποσοστού 
των ανέργων που συµµετείχαν σε προγράµµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Το ποσοστό συµµετοχής ήταν 4,2% το 2000 και σχεδόν 
διπλασιάστηκε στο 8,0% το 2001. Στη συνέχεια µειώθηκε στο 3,3% 
το 2002 και αυξήθηκε δραστικά στο 8,8% το 2003, εξαιτίας της 
ειδικής διερεύνησης. 
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε τη συµµετοχή των ανέργων σε 
εκπαίδευση και κατάρτιση την περίοδο 2000-2003 φαίνονται στον 
πίνακα 2.17 του Παραρτήµατος 2. Οι άνεργοι που συµµετείχαν σε 
εκπαίδευση και κατάρτιση ήταν 652 άτοµα το 2000, 1.032 άτοµα το 
2001, 361 άτοµα το 2002 και 1.232 άτοµα το 2003. 
 

4.5.2. Συµµετοχή σε εκπαίδευση 
 
Υπενθυµίζεται ότι η συµµετοχή σε εκπαίδευση καλύπτει όλες τις 
βαθµίδες της εκπαίδευσης από τη στοιχειώδη µέχρι την τριτοβάθµια 
εκπαίδευση.  
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Από το Σχεδιάγραµµα 29 φαίνεται ότι την περίοδο 2000-2003 το 
ποσοστό των ανέργων που είχαν συµµετάσχει σε προγράµµατα 
εκπαίδευσης ήταν περιορισµένο αφού κυµαινόταν γύρω στο 2% µε 
εξαίρεση το 2001 όπου αυτό ήταν ιδιαίτερα αυξηµένο και έφτασε στο 
5,4%. 
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε τη συµµετοχή των ανέργων σε 
εκπαίδευση την περίοδο 2000-2003 φαίνονται στον πίνακα 2.18 του 
Παραρτήµατος 2. Από τον πίνακα φαίνεται ότι το 2000 310 άνεργοι 
συµµετείχαν σε εκπαίδευση ενώ το 2001 ο αριθµός αυτός 
υπερδιπλασιάστηκε στους 701. Το 2002 193 άνεργοι συµµετείχαν σε 
εκπαίδευση, ενώ το 2003 ο αριθµός αυτός ανήλθε στους 324. 
 

4.5.3. Συµµετοχή σε κατάρτιση 
 
Η συµµετοχή σε κατάρτιση περιλαµβάνει, µε βάση τη σχετική 
ερώτηση στις έρευνες του 2000, 2001 και 2002, εκπαίδευση ή 
εκπαιδευτικά προγράµµατα τα οποία δεν εντάσσονται στο επίσηµο 
εκπαιδευτικό σύστηµα (π.χ. σεµινάρια, εκµάθηση Η.Υ., ξένες 
γλώσσες, επιµορφωτικά). Σε ότι αφορά το 2003, η ερώτηση αφορούσε 
συµµετοχή σε µαθήµατα, σεµινάρια, συνέδρια ή ιδιαίτερα µαθήµατα 
ή επιµορφωτικά εκτός του κανονικού εκπαιδευτικού συστήµατος 
(περιλαµβάνεται το σύστηµα µαθητείας και τα απογευµατινά και 
βραδινά τµήµατα των τεχνικών σχολών).  
 
Από το Σχεδιάγραµµα 29 φαίνεται ότι η συµµετοχή των ανέργων 
στην κατάρτιση κυµαινόταν γύρω στο 2% την περίοδο 2000-2002 
ενώ εξαιτίας της διαφορετικής προσέγγισης στα ερωτηµατολόγια το 
2003 το ποσοστό συµµετοχής των ανέργων σε κατάρτιση 
αυξήθηκε στο 6,5%.  
 
Στον πίνακα 2.19 του Παραρτήµατος 2 παρουσιάζονται πληροφορίες 
σε σχέση µε τη συµµετοχή των ανέργων σε κατάρτιση την περίοδο 
2000-2003. Από τον πίνακα φαίνεται ότι το 2000 υπήρχαν 342 
συµµετοχές, το 2001 ο αριθµός αυτός µειώθηκε στις 331 και το 2002 
µειώθηκε περαιτέρω στις 168 συµµετοχές. Το 2003 ο αριθµός των 
συµµετοχών των ανέργων σε κατάρτιση ανήλθε στις 908.  
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5. ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 15-24 ΧΡΟΝΩΝ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται πληροφορίες και στοιχεία για τους 
ανέργους της Κύπρου ηλικίας 15-24 χρονών κατά την περίοδο 2000-
2003. Επίσης, εξετάζονται διαχρονικά τα χαρακτηριστικά των 
ανέργων της Κύπρου αυτής της οµάδας ηλικίας. Οι άνεργοι ηλικίας 
15-24 χρονών ανέρχονταν σε 3.683 άτοµα το 2000, σε 3.074 άτοµα το 
2001, σε 2.710 άτοµα το 2002 και σε 3.156 άτοµα το 2003. 
 

Γενικά  
χαρακτηριστικά

Χρήση  
διαδικτύου

ΑΝΕΡΓΟΙΑΝΕΡΓΟΙΑΝΕΡΓΟΙΑΝΕΡΓΟΙ
15151515----24 24 24 24 

ΧΡΟΝΩΝΧΡΟΝΩΝΧΡΟΝΩΝΧΡΟΝΩΝ

Αναζήτηση  
εργασίας

Κ ινητικότητα  
ανέργων

 
 
Η ανάλυση για τους ανέργους ηλικίας 15-24 χρονών που ακολουθεί 
αφορά τα γενικά χαρακτηριστικά τους, την αναζήτηση εργασίας από 
αυτούς, την κινητικότητα τους και τη χρήση διαδικτύου. Πρόσθετα 
παρατίθενται οι πίνακες για τους ανέργους ηλικίας 15-19 και 20-24 
χρονών, για τους οποίους όµως γίνεται περιορισµένη και επιλεκτική 
ανάλυση λόγω του µικρού αριθµού του δείγµατος, το οποίο θα ήταν 
δυνατό να οδηγήσει σε λανθασµένα συµπεράσµατα.  
 

5.1. Γενικά χαρακτηριστικά 
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό αναλύονται πληροφορίες σε σχέση µε το 
φύλο, το επίπεδο µόρφωσης, την οικογενειακή κατάσταση και τη 
διάρκεια ανεργίας των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών για την περίοδο 
2000-2003. 
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5.1.1. Φύλο 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 30 παρουσιάζεται η κατανοµή των ανέργων 
ηλικίας 15-24 χρονών κατά φύλο την περίοδο 2000-2003. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 30
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-24 ΧΡΟΝΩΝ 
 ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003

69,3% 30,7%64,0% 36,0% 48,5%51,5%
48,9%

51,1%

ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

2002

2001

2000

2003
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Από το Σχεδιάγραµµα 30 φαίνεται ότι για όλες τις χρονιές το 
µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών ήταν 
γυναίκες. ∆ιαχρονικά όµως µειώνεται σηµαντικά το ποσοστό των 
ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που ήταν γυναίκες. Συγκεκριµένα, 
το ποσοστό αυτό µειώθηκε από 69,3% το 2000 σε 51,5% το 2002, 
ενώ σηµείωσε πρόσθετη οριακή πτώση το 2003 όπου έφτασε στο 
51,1%. Η τάση αυτή συνάδει µε την τάση για το σύνολο των ανέργων 
όπου επίσης παρουσιάστηκε σηµαντική µείωση στο µερίδιο των 
γυναικών. Συγκριτικά το 2003 το 49,5% των ανέργων ήταν γυναίκες 
ενώ το 51,1% των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών ήταν γυναίκες. 
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε την κατανοµή των ανέργων ηλικίας 15-
24 χρονών κατά φύλο την περίοδο 2000-2003 φαίνονται στον πίνακα 
3.1 του Παραρτήµατος 3. Από αυτό διαπιστώνεται ότι ανάµεσα στο 
2000 και το 2003 ο αριθµός των ανέργων γυναικών µειώθηκε κατά 
940 άτοµα ενώ ο αριθµός των ανέργων ανδρών της ίδιας ηλικίας 
αυξήθηκε κατά 410 άτοµα.  
 
Πρόσθετα στους πίνακες 3.2 και 3.3 του Παραρτήµατος 3 
παρουσιάζονται πληροφορίες σε σχέση µε την κατανοµή των ανέργων 
ηλικίας 15-19 και 20-24 χρονών αντίστοιχα κατά φύλο.  
 
Από τους πίνακες αυτούς φαίνεται ότι τα ποσοστά των ανέργων 
γυναικών ηλικίας 15-19 χρονών ήταν ψηλότερα για όλες τις χρονιές, 
µε εξαίρεση το 2003, από τα αντίστοιχα ποσοστά για τις ηλικίες 20-24 
χρονών. ∆ιαπιστώνεται επίσης µια δραµατική µείωση του ποσοστού 
των ανέργων γυναικών ηλικίας 15-19 χρονών από 79,9% το 2000 
σε 35,9% το 2003. 
 

5.1.2. Επίπεδο µόρφωσης 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 31 παρουσιάζεται η κατανοµή των ανέργων 
ηλικίας 15-24 χρονών κατά επίπεδο µόρφωσης την περίοδο 2000-
2003.  
 
Εξαιτίας του µικρού αριθµού του δείγµατος ήταν αναγκαίο να γίνει 
οµαδοποίηση των επιπέδων µόρφωσης σε πρωτοβάθµια, 
δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια. Η πρωτοβάθµια µόρφωση 
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περιλαµβάνει καθόλου µόρφωση ή µόρφωση µέχρι το δηµοτικό. Η 
δευτεροβάθµια µόρφωση περιλαµβάνει µόρφωση γυµνασίου, 
συστήµατος µαθητείας, τεχνικής σχολής και λυκείου. Η τριτοβάθµια 
µόρφωση περιλαµβάνει µεταλυκειακή, ανώτερη και πανεπιστηµιακή 
µόρφωση. ∆ιευκρινιστικά, η µεταλυκειακή  µόρφωση αφορά και την 
ανώτερη δευτεροβάθµια, αλλά όχι την τριτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ η 
ανώτερη µη πανεπιστηµιακή µόρφωση αφορά την εκπαίδευση σε 
ιδρύµατα όπως το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Α.Τ.Ι), το 
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Α.Ξ.Ι.Κ) και τα Κολέγια 
µε διετή ή τριετή φοίτηση.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 31
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-24 ΧΡΟΝΩΝ 

ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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12,3%

78,9%

61,2%

52,6%

48,6%

24,6%

39,1%
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31,4%
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Από το Σχεδιάγραµµα 31 φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 
ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών είχαν δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
∆ιαχρονικά όµως παρατηρείται ότι το µερίδιο των ανέργων µε 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση µειώθηκε δραµατικά από 78,9% το 
2000 σε 48,6% το 2003.   
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Αντίθετα, το µερίδιο των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που είχαν 
τριτοβάθµια εκπαίδευση έχει αυξηθεί διαχρονικά από 11,1% το 
2000 σε 39,1% το 2003. Αυτό συµβαδίζει µε την αύξηση στο µερίδιο 
των ανέργων ηλικίας 20-24 χρονών αλλά και την αύξηση στο 
ποσοστό ανεργίας αυτής της ηλικιακής οµάδας. Έτσι εκτιµάται ότι η 
αύξηση στο µερίδιο των ανέργων µε µόρφωση πανεπιστηµίου 
οφείλεται στο ότι νέοι απόφοιτοι (20-24 χρονών) αντιµετωπίζουν 
δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας µε την ολοκλήρωση των σπουδών 
τους. Αυτό φυσικά συνδέεται και µε τον αυξηµένο αριθµό ατόµων 
που ολοκληρώνουν µόρφωση πανεπιστηµίου. 
 
Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών µε πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση παρόλο που αυξοµειώθηκε εντούτοις δεν παρουσίασε 
οποιαδήποτε εµφανή τάση και ανήλθε στο 12,3% το 2003. 
 
Οι άνεργοι ηλικίας 15-24 χρονών έχουν γενικά ψηλότερο επίπεδο 
µόρφωσης από το σύνολο των ανέργων. Το 2003 το ποσοστό των 
ανέργων µε πρωτοβάθµια µόρφωση ήταν 12,3% στην περίπτωση 
εκείνων ηλικίας 15-24 χρονών και 19,9% για το σύνολο.  
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε την κατανοµή των ανέργων ηλικίας 15-
24 χρονών κατά επίπεδο µόρφωσης την περίοδο 2000-2003 
παρουσιάζονται στον πίνακα 3.4 του Παραρτήµατος 3.  
 
Στους πίνακες 3.5 και 3.6 του Παραρτήµατος 3 παρουσιάζονται 
πληροφορίες σε σχέση µε την κατανοµή των ανέργων ηλικίας 15-19 
και 20-24 χρονών αντίστοιχα κατά επίπεδο µόρφωσης. Από τους 
πίνακες φαίνεται καθαρά ότι το µορφωτικό επίπεδο των ανέργων 
ηλικίας 20-24 χρονών ήταν ψηλότερο από τους ανέργους ηλικίας 
15-19 χρονών. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι στους 
τελευταίους, όπως είναι αναµενόµενο, εξαιτίας της µικρής ηλικίας δεν 
εντοπίστηκαν άτοµα µε τριτοβάθµια µόρφωση. 
 

5.1.3. Οικογενειακή κατάσταση 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 32 παρουσιάζεται η κατανοµή των ανέργων 15-24 
χρονών κατά οικογενειακή κατάσταση. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 32
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-24 ΧΡΟΝΩΝ 
ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Σύµφωνα µε το Σχεδιάγραµµα 32 φαίνεται ότι η µεγάλη πλειοψηφία 
των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών ήταν άγαµοι (84,9% το 2003) 
όπως είναι αναµενόµενο. Το ποσοστό των ανέργων 15-24 χρονών 
που ήταν άγαµοι αυξήθηκε από 66,3% το 2000 σε 84,9% το 2003, 
πράγµα που συνάδει µε την αύξηση της ηλικίας κατά την οποία 
παντρεύονται οι Κύπριοι.  
 
Αντίθετα, το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που ήταν 
έγγαµοι µειώθηκε από 31,8% το 2000 σε 13,3% το 2003. 
Σηµειώνεται ότι ακόµη και σε αυτή την ηλικιακή οµάδα, 1,9% το 
2000 και 1,8% το 2003 ήταν διαζευγµένοι.   
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε την οικογενειακή κατάσταση των 
ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών την περίοδο 2000-2003 φαίνονται 
στον πίνακα 3.7 του Παραρτήµατος 3.  
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Στους πίνακες 3.8 και 3.9 του Παραρτήµατος 3 παρουσιάζονται 
πληροφορίες σε σχέση µε την οικογενειακή κατάσταση των ανέργων 
ηλικίας 15-19 και 20-24 χρονών αντίστοιχα. Από τους πίνακες 
φαίνεται ότι σχεδόν όλοι οι άνεργοι ηλικίας 15-19 χρονών ήταν 
άγαµοι, µε εξαίρεση το 7,4% των ανέργων του 2001. Αντίθετα, 
µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 20-24 χρονών ήταν 
έγγαµοι (16,6% το 2003). Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ποσοστό των 
ανέργων ηλικίας 20-24 χρονών του 2000 που ήταν έγγαµοι ανήλθε 
παραδόξως στο 50,6%. 
 

5.1.4. ∆ιάρκεια ανεργίας 
 
Η χρονική διάρκεια κατά την οποία τα άτοµα παραµένουν άνεργοι 
αποτελεί σηµαντική ένδειξη του µεγέθους του προβλήµατος της 
ανεργίας. Στο Σχεδιάγραµµα 33 παρουσιάζεται παραστατικά η 
διάρκεια ανεργίας των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών. 
 
Από το Σχεδιάγραµµα 33 φαίνεται ότι το µεγαλύτερο µερίδιο των 
ανέργων 15-24 χρονών παρέµειναν άνεργοι για 3-5 µήνες (27,9% το 
2003). Το ποσοστό των ανέργων 15-24 χρονών που ήταν 
µακροχρόνια άνεργοι7 ήταν ιδιαίτερα αυξηµένο κατά το 2003 
(26,6%), πράγµα ανησυχητικό για τα άτοµα τέτοιας ηλικίας. Το 
ποσοστό αυτό συνάδει και µε το σύνολο των ανέργων όπου το 2003 
24,4% ήταν µακροχρόνια άνεργοι. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές κατευθυντήριες γραµµές που 
υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά µε τους νέους ανέργους, 
δηλαδή να προσφέρεται σε κάθε νέο άνεργο η δυνατότητα νέας αρχής 
πριν από την πάροδο 6 µηνών ανεργίας, το γεγονός αυτό πρέπει να 
προβληµατίσει αφού ένα ποσοστό γύρω στο 40% των νέων 
ηλικίας 15-24 χρονών παραµένουν άνεργοι για περισσότερο από 6 
µήνες.  
 
∆ιαχρονικά παρατηρείται µια µείωση του µεριδίου των ανέργων 
ηλικίας 15-24 χρονών που παρέµειναν άνεργοι για 6-11 µήνες. Το 

                                                 
7 Με βάση τον ορισµό που υιοθετήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα άτοµα που 
παραµένουν άνεργοι για διάστηµα ίσο ή µεγαλύτερο των 12 µηνών θεωρούνται 
ως µακροχρόνια άνεργοι.  
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µερίδιο αυτό µειώθηκε από 25,7% το 2000 σε 16,4% το 2003. 
Παρατηρείται ακόµα µείωση του µεριδίου των ανέργων που 
παρέµειναν άνεργοι για κάτω από ένα µήνα από 20,9% το 2000 σε 
15,0% το 2003. 
 
Αντίθετα, όπως και στο σύνολο των ανέργων, αυξήθηκε σηµαντικά 
το µερίδιο των ανέργων 15-24 χρονών που παρέµειναν άνεργοι για 3-
5 µήνες από 17,9% το 2000 σε 27,9% το 2003. Το ποσοστό των 
ανέργων 15-24 χρονών που παρέµειναν άνεργοι για 1-2 µήνες 
παρουσίασε αύξηση την περίοδο 2000-2002 από 17,6% σε 24,5%, 
ενώ το 2003 µειώθηκε σε 14,1%. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 33
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-24 ΧΡΟΝΩΝ 

ΚΑΤΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003
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Οι πληροφορίες σε σχέση µε τη διάρκεια ανεργίας των ανέργων 
ηλικίας 15-24 χρονών την περίοδο 2000-2003 φαίνονται στον πίνακα 
3.10 του Παραρτήµατος 3. 
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Στους πίνακες 3.11 και 3.12 του Παραρτήµατος 3 παρουσιάζονται 
πληροφορίες σε σχέση µε τη διάρκεια ανεργίας των ανέργων ηλικίας 
15-19 και 20-24 χρονών αντίστοιχα. Από τους πίνακες φαίνεται ότι το 
µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 15-19 χρονών, σε 
αντίθεση µε τους ανέργους 20-24 χρονών, παρέµειναν άνεργοι για 
λιγότερο από ένα µήνα, ενώ µικρότερα ποσοστά παραµένουν άνεργοι 
για χρονικό διάστηµα πέραν των έξι µηνών. Αυτό είναι αναµενόµενο 
εξαιτίας της διαφοράς στην ηλικία. Έτσι τα µέτρα για παροχή 
δυνατότητας νέας αρχής στους νέους ανέργους θα πρέπει, κατά κύριο 
λόγο, να επικεντρωθούν στους ανέργους ηλικίας 20-24 χρονών. 
 

5.2. Αναζήτηση εργασίας 
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό αναλύονται πληροφορίες σε σχέση µε την 
αναζήτηση εργασίας, δηλαδή το είδος εργασίας που αναζητούσαν οι 
άνεργοι ηλικίας 15-24 χρονών και τις ενέργειες που έκαναν για 
εξεύρεση εργασίας.  
 

Ενέργειες για 
εξεύρεση 
εργασίας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΑΝΕΡΓΩΝΑΝΕΡΓΩΝΑΝΕΡΓΩΝΑΝΕΡΓΩΝ

15151515----24 24 24 24 ΧΡΟΝΩΝΧΡΟΝΩΝΧΡΟΝΩΝΧΡΟΝΩΝ

Είδος 
αναζητούµενης 

εργασίας

 
 

5.2.1. Είδος αναζητούµενης εργασίας 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 34 παρουσιάζεται η κατανοµή των ανέργων 
ηλικίας 15-24 χρονών κατά είδος εργασίας που αναζητούσαν, δηλαδή 
αν ήθελαν να δηµιουργήσουν δική τους εργασία ή αν ήθελαν να 
εργαστούν ως υπάλληλοι. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 34
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-24 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑΝ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-200
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Από το Σχεδιάγραµµα 34 φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των ανέργων 15-24 χρονών ήθελαν να εργαστούν ως υπάλληλοι. 
Το ποσοστό αυτό κυµαινόταν από το 95,8% µέχρι το 100,0%. Πολύ 
µικρό ποσοστό ανέργων αυτής της ηλικίας ήθελαν να δηµιουργήσουν 
δική τους εργασία (4,2% το 2003) το οποίο όµως το συγκεκριµένο 
χρόνο ήταν µεγαλύτερο από το σύνολο των ανέργων (1,4% το 2003). 
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε το είδος εργασίας που αναζητούσαν οι 
άνεργοι ηλικίας 15-24 χρονών την περίοδο 2000-2003 
παρουσιάζονται στον πίνακα 3.13 του Παραρτήµατος 3. 
 
Πρόσθετα στους πίνακες 3.14 και 3.15 του Παραρτήµατος 3 
παρουσιάζονται πληροφορίες σε σχέση µε το είδος εργασίας που 
αναζητούσαν οι άνεργοι ηλικίας 15-19 και 20-24 χρονών.  
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5.2.2. Ενέργειες για εξεύρεση εργασίας 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 35 παρουσιάζονται οι κυριότερες ενέργειες των 
ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών για εξεύρεση εργασίας. Σηµειώνεται 
ότι η ερώτηση στις σχετικές έρευνες αφορά ενέργειες που έκαναν οι 
άνεργοι τις τελευταίες τέσσερις εβδοµάδες και ότι τα άτοµα είχαν τη 
δυνατότητα να αναφέρουν περισσότερες από µια ενέργειες. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 35
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-24 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003

24,3%
65,6%

19,4%

19,9%

44,0%

48,3%

31,7%

32,0%

23,2%

15,5%

23,5%

82,5%

39,3%

68,1%

32,7%

40,0%

58,0%

31,4%

80,9%

36,3%

25,4%

45,6%

48,7%

47,7%

69,0%

21,3%

21,0%

28,8%
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Από το Σχεδιάγραµµα 35 φαίνεται ότι κατά το 2003 το µεγαλύτερο 
ποσοστό των ανέργων 15-24 χρονών (69,0%) έψαξαν για εργασία 



 91 

σε αγγελίες. Το ποσοστό αυτό συνάδει µε το αντίστοιχο ποσοστό για 
το σύνολο των ανέργων (67,1%).  
 
Από το Σχεδιάγραµµα φαίνεται επίσης ότι το ποσοστό των ανέργων 
ηλικίας 15-24 χρονών που γράφτηκαν στα Επαρχιακά Γραφεία 
Εργασίας για εξεύρεση εργασίας ήταν αρκετά χαµηλό (45,6% το 
2003) παρόλο που διαχρονικά σηµείωσε µικρή αύξηση από 39,3% το 
2000. Αυτό το ποσοστό είναι αρκετά χαµηλότερο από το αντίστοιχο 
ποσοστό του συνόλου των ανέργων. Αυτό δηµιουργεί ανησυχίες για 
την αποτελεσµατικότητα οποιωνδήποτε µέτρων αφού περισσότεροι 
από τους µισούς ανέργους ηλικίας 15-24 ηλικίας χρονών δεν είναι 
εγγεγραµµένοι στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας. 
 
Την περίοδο 2000-2002 παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού των 
ανέργων 15-24 χρονών που έψαξαν για εργασία σε αγγελίες (24,3% 
το 2000 και 65,6% το 2001 και 80,9% το 2002), ενώ το 2003 το 
ποσοστό αυτό µειώθηκε στο 69,0%.  
 
Επίσης, όπως και στο σύνολο των ανέργων, µειώθηκε το ποσοστό των 
ανέργων που απευθύνθηκαν σε εργοδότες (από 68,1% το 2000 σε 
48,7% το 2003) και που αποτάθηκαν σε γνωστούς και συντεχνίες 
(από 82,5% το 2000 σε 47,7% το 2003). Φαίνεται ότι η εξεύρεση 
εργασίας, ιδιαίτερα από τους νέους, άρχισε να κινείται σε πιο 
καθιερωµένα πρότυπα που εστιάζονται στη δηµοσιοποίηση των κενών 
θέσεων, στην υποβολή αιτήσεων και στην επιλογή των κατάλληλων 
ατόµων. 
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε τις ενέργειες των ανέργων ηλικίας 15-24 
χρονών για εξεύρεση εργασίας την περίοδο 2000-2003 
παρουσιάζονται στον πίνακα 3.16 του Παραρτήµατος 3. 
 
Πρόσθετα στους πίνακες 3.17 και 3.18 του Παραρτήµατος 3 
παρουσιάζονται πληροφορίες σε σχέση µε τις ενέργειες για εξεύρεση 
εργασίας που έκαναν οι άνεργοι ηλικίας 15-19 και 20-24 χρονών. 
Σηµειώνεται ότι η σειρά σηµασίας των ενεργειών είναι περίπου η ίδια 
στις δύο ηλικιακές οµάδες. ∆ιαπιστώνεται όµως ότι το ποσοστό των 
ανέργων ηλικίας 15-19 χρονών που εγγράφηκαν στα Επαρχιακά 
Γραφεία Εργασίας είναι σε πολύ χαµηλά επίπεδα (24,4% το 2003). 
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5.3. Κινητικότητα ανέργων 
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό αναλύονται πληροφορίες σχετικά µε την 
κινητικότητα των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών. Με τον όρο 
κινητικότητα εννοούµε την αλλαγή της κυριότερης ασχολίας του 
ανθρώπινου δυναµικού (εργασία, ανεργία, αδράνεια) από τον ένα 
χρόνο στον άλλο. Για παράδειγµα, ο αριθµός των ατόµων που φέτος 
εργάζονται ενώ ένα χρόνο πριν ήταν άνεργοι, αποτελούν την 
κινητικότητα προς εργασία από ανεργία. 

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Κινητικότητα  προς Εργασία
και Αδράνεια  από Ανεργία

Κινητικότητα  προς Ανεργία  
από Αδράνεια  και Εργασία

∆ιατοµεακή Κίνηση

Επαγγελµατική
Υπόσταση  προέλευσης

Επαγγελµατική  Κατηγορία  και 
Λόγοι Αποχώρησης

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΑΝΕΡΓΩΝ  ΑΝΕΡΓΩΝ  ΑΝΕΡΓΩΝ  ΑΝΕΡΓΩΝ  

15151515 ----24 ΧΡΟΝΩΝ24 ΧΡΟΝΩΝ24 ΧΡΟΝΩΝ24 ΧΡΟΝΩΝ
Τοµέας προέλευσης

 
 

Συγκεκριµένα, στο υποκεφάλαιο αυτό εξετάζεται η κινητικότητα  
προς εργασία και αδράνεια από ανεργία και η κινητικότητα προς 
ανεργία από αδράνεια και εργασία. Στο υποκεφάλαιο αυτό 
εξετάζονται επίσης πληροφορίες για τον τοµέα και την επαγγελµατική 
υπόσταση προέλευσης των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που 
εργάζονταν ένα χρόνο πριν. Τέλος αναλύονται πληροφορίες σε σχέση 
µε την επαγγελµατική κατηγορία και τους λόγους αποχώρησης από 
την εργασία των ανέργων ηλικίας15-24 χρονών. 
 

5.3.1. Κινητικότητα προς εργασία και αδράνεια από ανεργία  
 
Σε αυτό το µέρος εξετάζονται οι εκροές των ανέργων ηλικίας 15-24 
χρονών προς εργασία και αδράνεια. 
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ΑΝΕΡΓΟΙ  ΑΝΕΡΓΟΙ  ΑΝΕΡΓΟΙ  ΑΝΕΡΓΟΙ  
15151515----24 24 24 24 

ΧΡΟΝΩΝ       ΧΡΟΝΩΝ       ΧΡΟΝΩΝ       ΧΡΟΝΩΝ       

Απασχολούµενοι 
15-24 χρονών

Αδρανείς         
15-24 χρονών

 
 
Η κινητικότητα προς εργασία από ανεργία φαίνεται µε τον αριθµό 
των απασχολουµένων ηλικίας 15-24 χρονών οι οποίοι ένα χρόνο πριν 
ήταν άνεργοι. Η κινητικότητα αυτή ανήλθε στα 2.833 άτοµα το 2000, 
στα 1.907 άτοµα το 2001, στα 1.814 άτοµα το 2002 και στα 2.071 
άτοµα το 2003.  
 
Για να εκτιµηθεί το µέγεθος της κινητικότητας προς εργασία από 
ανεργία, αυτή υπολογίζεται ως το ποσοστό των απασχολουµένων που 
τον προηγούµενο χρόνο ήταν άνεργοι. Στο Σχεδιάγραµµα 36 
παρουσιάζεται το ποσοστό των απασχολουµένων που ένα χρόνο πριν 
ήταν άνεργοι. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 36
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 15-24 

ΧΡΟΝΩΝ  ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003
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Εξετάζοντας το Σχεδιάγραµµα 36, φαίνεται ότι µειώθηκε το ποσοστό 
των απασχολουµένων που ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν. Το 2000 
8,7% των απασχολουµένων ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν. Το ποσοστό 
αυτό µειώθηκε στο 5,7% το 2001 και το 2002, ενώ το 2003 ανήλθε 
στο 6,4%. Το ποσοστό αυτό είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο 
ποσοστό για το σύνολο των ανέργων για όλες τις χρονιές. 
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε το ποσοστό των απασχολουµένων 
ηλικίας 15-24 χρονών που ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν την περίοδο 
2000-2003 φαίνονται στον πίνακα 3.19 του Παραρτήµατος 3.  
 
Πρόσθετα στους πίνακες 3.20 και 3.21 του Παραρτήµατος 3 
παρουσιάζονται πληροφορίες σε σχέση µε το ποσοστό των 
απασχολουµένων ηλικίας 15-19 και 20-24 χρονών που ήταν άνεργοι 
ένα χρόνο πριν.  
 
Το µέγεθος της κινητικότητας προς αδράνεια από ανεργία 
προσδιορίζεται µε το ποσοστό των ατόµων που βρίσκονται εκτός 
αγοράς εργασίας και τον προηγούµενο χρόνο ήταν άνεργοι πάνω στο 
αδρανές δυναµικό ηλικίας 15-24 χρονών.  
 
Η κινητικότητα των ατόµων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας 
και τον προηγούµενο χρόνο ήταν άνεργοι ανήλθε στα 463 άτοµα το 
2000, στα 177 άτοµα το 2001 και στα 441 άτοµα το 2002, ενώ το 
2003 δεν υπήρχε καθόλου κινητικότητα. Οι αριθµοί αυτοί βρίσκονται 
σε πολύ χαµηλά επίπεδα φανερώνοντας ότι οι άνεργοι ηλικίας 15-
24 χρονών δεν εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας. 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 37 φαίνεται παραστατικά το ποσοστό του 
αδρανούς δυναµικού ηλικίας 15-24 χρονών που τον προηγούµενο 
χρόνο βρίσκονταν εκτός αγοράς εργασίας αλλά ήταν άνεργοι. 
 
Από το Σχεδιάγραµµα 37 φαίνεται ότι πολύ µικρό ποσοστό, µόνο το 
0,9% του αδρανούς δυναµικού ηλικίας 15-24 χρονών του 2000 
υπήρξαν άνεργοι τον προηγούµενο χρόνο. Το ποσοστό αυτό 
παρουσίασε µικρή µείωση και αποτελούσε το 0,4% του αδρανούς 
δυναµικού του 2001 ενώ το 2002 αυξήθηκε πάλι στο 0,9%. Το 2003 
δεν υπήρχε κανένα οικονοµικά αδρανές άτοµο ηλικίας 15-24 χρονών 
που να ήταν άνεργο τον προηγούµενο χρόνο. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 37
ΠΟΣΟΣΤΟ Α∆ΡΑΝΟΥΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 15-24 
ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ 

ΠΡΙΝ ΤΗN ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003
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Οι πληροφορίες αυτές περιέχονται στον πίνακα 3.22 του 
Παραρτήµατος 3. Πρόσθετα στους πίνακες 3.23 και 3.24 του 
Παραρτήµατος 3 παρουσιάζονται πληροφορίες σε σχέση µε το 
ποσοστό του αδρανούς δυναµικού ηλικίας 15-19 και 20-24 χρονών 
που ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν. Φαίνεται ότι η µεγάλη πλειοψηφία 
των ανέργων που εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας είναι εκείνοι 
ηλικίας 20-24 χρονών παρά εκείνοι ηλικίας 15-19 χρονών. 
 

5.3.2. Κινητικότητα προς ανεργία από αδράνεια και εργασία  
 
Σε αυτό το µέρος εξετάζονται οι εισροές στην ανεργία από αδράνεια 
και εργασία.  
 

ΑΝΕΡΓΟΙ  ΑΝΕΡΓΟΙ  ΑΝΕΡΓΟΙ  ΑΝΕΡΓΟΙ  
15151515----24 24 24 24 

ΧΡΟΝΩΝ       ΧΡΟΝΩΝ       ΧΡΟΝΩΝ       ΧΡΟΝΩΝ       

Αδρανείς         
15-24 χρονών

Απασχολούµενοι   
15-24 χρονών
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Η κινητικότητα προς ανεργία από αδράνεια καθορίζεται µε τον 
αριθµό των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που ένα χρόνο πριν ήταν 
αδρανείς. Η κινητικότητα αυτή ανήλθε σε 2.035 άτοµα το 2000, σε 
1.734 άτοµα το 2001, σε 1.128 άτοµα το 2002 και σε 1.557 άτοµα το 
2003. Παρατηρείται δηλαδή µείωση στον αριθµό των ανέργων 
ηλικίας 15-24 χρονών που ανάφεραν ότι ήταν αδρανείς ένα χρόνο 
πριν. Αυτό µπορεί να οφείλεται σε δηµογραφικούς παράγοντες, στην 
παράταση της διάρκειας των σπουδών ή στην ευκολότερη εξεύρεση 
εργασίας. 
 
Ο αριθµός των ανέργων που εργάζονταν ένα χρόνο πριν αποτελεί την 
κινητικότητα προς ανεργία από εργασία. Η κινητικότητα αυτή, που 
ουσιαστικά αφορά τα άτοµα ηλικίας 15-24 χρονών που χάνουν τις 
θέσεις εργασίας τους, ανήλθε σε 926 άτοµα το 2000, σε 769 άτοµα το 
2001 και σε 999 άτοµα το 2002. Το 2003 η κινητικότητα αυτή 
µειώθηκε στα 637 άτοµα. 
 
Με στόχο την εκτίµηση του µεγέθους της κινητικότητας, στο 
Σχεδιάγραµµα 38 παρουσιάζεται το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 15-
24 χρονών της περιόδου 2000-2003 που ένα χρόνο πριν ήταν είτε 
απασχολούµενοι ή αδρανείς. Παράλληλα, φαίνεται το ποσοστό των 
ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που ήταν άνεργοι τόσο το χρόνο που 
εξετάζεται όσο και τον προηγούµενο χρόνο. 
 
Από το Σχεδιάγραµµα 38 φαίνεται ότι το 25,1% των ανέργων 
ηλικίας 15-24 χρονών του 2000 εργάζονταν ένα χρόνο πριν. Το 
ποσοστό αυτό παρουσίασε αύξηση το 2002 και έφτασε το 36,9%, ενώ 
το 2003 µειώθηκε στο 20,2%.  
 
Από το Σχεδιάγραµµα φαίνεται επίσης ότι σηµαντικό ποσοστό των 
ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών ήταν αδρανείς ένα χρόνο πριν. 
Συγκεκριµένα, το 55,3% των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών 
ανέφεραν το 2000 ότι βρίσκονταν εκτός αγοράς εργασίας ένα χρόνο 
πριν. Το ποσοστό αυτό σηµείωσε οριακή αύξηση το 2001 και έφτασε 
το 56,4%, ενώ το 2002 µειώθηκε σηµαντικά στο 41,6%. Αντίθετα, το 
2003 σηµείωσε σηµαντική αύξηση και έφτασε το 49,3%.   
 
Σηµειώνεται ότι σηµαντικό ποσοστό των ανέργων ηλικίας 15-24 
χρονών αποτελείται από νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας, 
δηλαδή άτοµα που τον προηγούµενο χρόνο ήταν αδρανείς. Μετά την 
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αποφοίτηση τους από σχολές µέσης και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα 
άτοµα αυτά επιδιώκουν να βρουν εργασία αλλά δεν το επιτυγχάνουν 
άµεσα. 
 
Ένα σηµαντικό ποσοστό των ανέργων 15-24 χρονών ήταν άνεργοι 
και τον προηγούµενο χρόνο. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε από 19,6% 
το 2000 σε 30,5% το 2003. Αυτό σηµαίνει ότι σηµαντικό ποσοστό 
των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών ήταν µακροχρόνια άνεργοι. 
Υπενθυµίζεται ότι µε βάση τη διάρκεια ανεργίας το 26,6% των 
ατόµων ηλικίας 15-24 χρονών ήταν µακροχρόνια άνεργοι. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 38
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-24 ΧΡΟΝΩΝ ΕΝΑ 

ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ 
ΤΗN ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003
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Οι πληροφορίες σε σχέση µε τον αριθµό των ανέργων ηλικίας 15-24 
χρονών οι οποίοι ήταν αδρανείς ένα χρόνο πριν την περίοδο 2000-
2003 και το ποσοστό της κινητικότητας αυτής φαίνονται στον πίνακα 
3.25 του Παραρτήµατος 3. 
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Πρόσθετα στους πίνακες 3.26 και 3.27 του Παραρτήµατος 3 
παρουσιάζονται πληροφορίες σε σχέση µε το ποσοστό των ανέργων 
ηλικίας 15-19 και 20-24 χρονών που ήταν αδρανείς ένα χρόνο πριν. 
Το ποσοστό αυτό είναι µεγαλύτερο στην περίπτωση των ανέργων 
ηλικίας 15-19 χρονών (80,3% το 2003) παρά στην περίπτωση των 
ανέργων ηλικίας 20-24 χρονών (41,6% το 2003). 
 
Επίσης οι πληροφορίες σε σχέση µε το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 
15-24 χρονών που εργάζονταν ένα χρόνο πριν την περίοδο 2000-2003 
παρουσιάζονται  στον πίνακα 3.28 του Παραρτήµατος 3. 
 
Πρόσθετα στους πίνακες 3.29 και 3.30 του Παραρτήµατος 3 
παρουσιάζονται πληροφορίες σε σχέση µε το ποσοστό των ανέργων 
ηλικίας 15-19 και 20-24 χρονών που εργάζονταν ένα χρόνο πριν. 
Εδώ αντίθετα το ποσοστό είναι µικρότερο στην περίπτωση των 
ανέργων ηλικίας 15-19 χρονών (7,9% το 2003) παρά στην περίπτωση 
των ανέργων ηλικίας 20-24 χρονών (23,2% το 2003). 
 

5.3.3. Τοµέας προέλευσης 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 39 παρουσιάζεται ο ευρύς τοµέας οικονοµικής 
δραστηριότητας των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που εργάζονταν 
ένα χρόνο πριν. Με τον όρο ευρύ τοµέα εννοούµε την οµαδοποίηση 
των 17 κύριων τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας που έχουν 
καθοριστεί µε βάση τον κώδικα ταξινόµησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης “NACE rev. 1, of the European Union” σε πρωτογενή, 
δευτερογενή και τριτογενή. 
 
Υπενθυµίζεται ότι ο αριθµός των ανέργων 15-24 χρονών που 
εργάζονταν ένα χρόνο πριν ανήλθε σε 926 άτοµα το 2000, σε 769 
άτοµα το 2001, σε 999 άτοµα το 2002 και σε 637 άτοµα το 2003. 
 
Από το Σχεδιάγραµµα 39 φαίνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος των 
ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών, όπως και στο σύνολο των ανέργων, 
απασχολούνταν στον τριτογενή τοµέα ένα χρόνο πριν. Το ποσοστό 
αυτό αυξήθηκε από 65,3% το 2000 σε 75,1% το 2001. Η τάση αυτή 
αντιστράφηκε το 2002 και το 2003 και η απασχόληση στον τριτογενή 
τοµέα µειώθηκε στο 74,7% και το 62,6% αντίστοιχα. 
 



 99 

Αντίθετα, την περίοδο 2000-2001 η απασχόληση των ανέργων 
ηλικίας 15-24 χρονών που ένα χρόνο πριν εργάζονταν στο 
δευτερογενή τοµέα µειώθηκε από 34,7% σε 24,9%, ενώ το 2002 και 
το 2003 αυξήθηκε στο 25,3% και το 37,4% αντίστοιχα. Επισηµαίνεται 
ότι κανένας άνεργος 15-24 χρονών δεν εργαζόταν στον πρωτογενή 
τοµέα ένα χρόνο πριν.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 39
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-24 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ 

ΕΥΡΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  

65,3%
75,1% 74,7%

62,6%

37,4%
25,3%24,9%

34,7%

2000 2001 2002 2003

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ
 

 
Στον πίνακα 3.31 του Παραρτήµατος 3 παρουσιάζονται οι 
πληροφορίες σε σχέση µε τον ευρύ τοµέα οικονοµικής 
δραστηριότητας των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που εργάζονταν 
ένα χρόνο πριν την περίοδο 2000-2003. 
 
Πρόσθετα στους πίνακες 3.32 και 3.33 του Παραρτήµατος 3 
παρουσιάζονται πληροφορίες σε σχέση µε τον ευρύ τοµέα 
οικονοµικής δραστηριότητας των ανέργων ηλικίας 15-19 και 20-24 
χρονών που εργάζονταν ένα χρόνο πριν. 
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5.3.4. Επαγγελµατική υπόσταση προέλευσης 
 
Η επαγγελµατική υπόσταση αφορά την κατάταξη ανάλογα µε το αν 
ήταν εργοδότες µε προσωπικό, αν ήταν αυτοαπασχολούµενοι χωρίς 
προσωπικό, µε το αν ήταν εργοδοτούµενοι σε µια επιχείρηση και 
τέλος αν ήταν εργαζόµενοι αµισθί σε οικογενειακή επιχείρηση. Οι δύο 
πρώτες κατηγορίες αποτελούν τους αυτοεργοδοτούµενους. Στο 
Σχεδιάγραµµα 40 παρουσιάζεται η επαγγελµατική υπόσταση 
προέλευσης των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που εργάζονταν ένα 
χρόνο πριν. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 40
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-24 ΧΡΟΝΩΝ  ΚΑΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003

7,6%

100,0%92,4% 100,0%93,2%

6,8%
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ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΙΣΘΙ
ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 
 
Από το Σχεδιάγραµµα αυτό φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που εργάζονταν ένα χρόνο πριν 
(πάνω από 9 στους 10), ήταν εργοδοτούµενοι. Ειδικά κατά το 2001 
και το 2003 όλοι οι άνεργοι που εργάστηκαν ένα χρόνο πριν ήταν 
εργοδοτούµενοι.  
 
Το 7,6% των ανέργων του 2000 ήταν αυτοαπασχολούµενοι χωρίς 
προσωπικό και το 6,8% των ανέργων του 2002 είχαν εργαστεί ένα 
χρόνο πριν σε οικογενειακή επιχείρηση αµισθί. 
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Στον πίνακα 3.34 του Παραρτήµατος 3 παρουσιάζονται πληροφορίες 
σε σχέση µε την επαγγελµατική υπόσταση των ανέργων ηλικίας 15-24 
χρονών που εργάζονταν ένα χρόνο πριν την περίοδο 2000-2003. 
 
Στους πίνακες 3.35 και 3.36 του Παραρτήµατος 3 παρουσιάζονται 
πληροφορίες σε σχέση µε την επαγγελµατική υπόσταση των 
ανέργων ηλικίας 15-19 και 20-24 χρονών που εργάζονταν ένα 
χρόνο πριν. 
 

5.3.5. Επαγγελµατική κατηγορία και λόγοι αποχώρησης 
 
Τα άτοµα που δεν εργάζονταν κατά τη διάρκεια της έρευνας 
ρωτήθηκαν κατά πόσο είχαν εργαστεί προηγουµένως. Ακολούθως για 
όσους είχαν εργαστεί τα τελευταία 7 χρόνια συγκεντρώθηκαν, µεταξύ 
άλλων, πληροφορίες για την επαγγελµατική κατηγορία της 
προηγούµενης εργασίας καθώς και τους λόγους αποχώρησης από 
αυτή. 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 41 παρουσιάζεται παραστατικά το ποσοστό των 
ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών της περιόδου 2000-2003 που είχαν 
εργαστεί προηγουµένως. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 41
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-24 ΧΡΟΝΩΝ

 ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003
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Όπως είναι αναµενόµενο, οι περισσότεροι άνεργοι αυτής της οµάδας 
ηλικίας δεν είχαν εργαστεί προηγουµένως, δηλαδή είναι 
νεοεισερχόµενοι στην αγορά εργασίας.  
 
Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που είχαν εργαστεί 
προηγουµένως ήταν κάτω από το 50% για όλες τις χρονιές, µε 
εξαίρεση το 2002 που ήταν 57,3%. 
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε την προηγούµενη εργοδότηση των 
ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών φαίνονται στον πίνακα 3.37 του 
Παραρτήµατος 3.  
 
Πρόσθετα στους πίνακες 3.38 και 3.39 του Παραρτήµατος 3 
παρουσιάζονται πληροφορίες σε σχέση µε την προηγούµενη 
εργοδότηση των ανέργων ηλικίας 15-19 και 20-24 χρονών. 
Μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 15-19 χρονών δεν 
είχαν εργαστεί προηγουµένως, σε σύγκριση µε τους ανέργους 
ηλικίας 20-24 χρονών (70,1% και 53,9% το 2003 αντίστοιχα).  
 
Στο Σχεδιάγραµµα 42 παρουσιάζεται η ευρεία επαγγελµατική 
κατηγορία των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών8. 
 
Σηµειώνεται ότι στα επαγγέλµατα ανώτερου επιπέδου 
περιλαµβάνονται οι ∆ιευθυντές, οι Πτυχιούχοι, οι Τεχνικοί βοηθοί και 
ειδικοί γραφείς και οι Στρατιωτικοί. Στα επαγγέλµατα µέσου 
επιπέδου περιλαµβάνονται οι Γραφείς, δακτυλογράφοι και ταµίες, οι 
Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές, οι Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και 
ψαράδες, οι Τεχνίτες και οι Χειριστές µηχανών και συναρµολογητές. 
Τέλος, στα επαγγέλµατα κατώτερου επιπέδου περιλαµβάνονται οι 
Ανειδίκευτοι εργάτες. 
 
Από το Σχεδιάγραµµα 42 φαίνεται ότι η πλειοψηφία των ανέργων 
ηλικίας 15-24 χρονών εργάστηκαν προηγουµένως σε επαγγέλµατα 
µέσου επιπέδου (74,4% το 2003). Ακολουθούν τα επαγγέλµατα 
κατώτερου επιπέδου (12,9% το 2003), ενώ µικρότερα ποσοστά 
ανέργων είχαν εργαστεί σε επαγγέλµατα ανώτερου επιπέδου (12,7% 
το 2003).  

                                                 
8 Η ανάλυση αυτή αφορά τους ανέργους που είχαν εργαστεί τα τελευταία 7 χρόνια 



 103 

 
Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που είχαν εργαστεί 
σε επαγγέλµατα µέσου επιπέδου είναι πολύ ψηλότερο από το 
αντίστοιχο του συνόλου των ανέργων (57,0% το 2003), ενώ το 
ποσοστό που είχαν εργαστεί σε επαγγέλµατα κατώτερου επιπέδου 
είναι χαµηλότερο (23,5% το 2003). 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 42
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-24 ΧΡΟΝΩΝ 

 ΚΑΤΑ ΕΥΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ

 
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε την επαγγελµατική κατηγορία της 
προηγούµενης εργασίας των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών 
παρουσιάζονται στον πίνακα 3.40 του Παραρτήµατος 3. Από τον 
πίνακα φαίνεται ότι ο αριθµός των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών 
που είχαν εργαστεί τα τελευταία 7 χρόνια ανήλθε στα 1.732 άτοµα το 
2000, στα 1.403 άτοµα το 2001, στα 1.554 άτοµα το 2002 και στα 
1.354 άτοµα το 2003.  
 
Πρόσθετα στους πίνακες 3.41 και 3.42 του Παραρτήµατος 3 
παρουσιάζονται πληροφορίες σε σχέση µε την επαγγελµατική 
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κατηγορία της προηγούµενης εργασίας των ανέργων ηλικίας 15-19 
και 20-24 χρονών.  
 
Η αποχώρηση των ανέργων από την προηγούµενη τους εργασία 
αποδίδεται σε διάφορους λόγους όπως η απόλυση, η παραίτηση και 
η εργασία περιορισµένης διάρκειας. Στο Σχεδιάγραµµα 43 
παρουσιάζεται η κατανοµή των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών 
ανάλογα µε τους λόγους αποχώρησης από την προηγούµενη τους 
εργασία. Η ανάλυση αφορά µόνο τους ανέργους που σταµάτησαν να 
εργάζονται τα τελευταία 7 χρόνια. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 43
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-24 

ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003
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Από το Σχεδιάγραµµα 43 φαίνεται ότι, σε αντίθεση µε το σύνολο των 
ανέργων, ο κυριότερος λόγος αποχώρησης των ανέργων ηλικίας 15-
24 χρονών από την προηγούµενη τους εργασία ήταν η υποβολή 
παραίτησης για όλες τις χρονιές. Αυτό αναφέρθηκε από το 39,0% 
των ανέργων του 2003 σηµειώνοντας όµως σηµαντική µείωση από τα 
προηγούµενα χρόνια όπου ήταν πάνω από 55%. Η απόλυση 
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αποτελούσε το δεύτερο πιο σηµαντικό λόγο αποχώρησης για τους 
ανέργους 15-24 χρονών (37,0% το 2003), ενώ στην τρίτη θέση ήταν η 
εργασία περιορισµένης διάρκειας (18,6% το 2003). 
 
Όπως είναι αναµενόµενο, οι νέοι ευκολότερα παραιτούνται από µια 
εργασία για εξεύρεση καλύτερης, έστω και αν αυτό συνεπάγεται να 
µείνουν άνεργοι για ένα χρονικό διάστηµα. Αυτό εξηγείται µε το 
γεγονός ότι οι περισσότεροι νέοι ηλικίας 15-24 χρονών είναι άγαµοι 
και έτσι δεν έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις.   
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε τους λόγους αποχώρησης των ανέργων 
ηλικίας 15-24 χρονών από την προηγούµενη εργασία τους την 
περίοδο 2000-2003 φαίνονται στον πίνακα 3.43 του Παραρτήµατος 3. 
 
Πρόσθετα στους πίνακες 3.44 και 3.45 του Παραρτήµατος 3 
παρουσιάζονται πληροφορίες σε σχέση µε τους λόγους αποχώρησης 
των ανέργων ηλικίας 15-19 και 20-24 χρονών από την προηγούµενη 
εργασία τους.  
 

5.4. Χρήση διαδικτύου 
 
Στα πλαίσια της «Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού 2002» και  της 
«Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού 2003» λήφθηκαν πληροφορίες που 
αφορούν τον αριθµό των ατόµων που χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο 
έστω και µια φορά την εβδοµάδα. Οι πληροφορίες αυτές δε λήφθηκαν 
στις προηγούµενες έρευνες. 
 
Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που χρησιµοποίησαν 
το διαδίκτυο έστω και µια φορά την εβδοµάδα ήταν 32,6% το 
2002 και αυξήθηκε στο 38,3% το 2003. Επισηµαίνεται ότι τα 
ποσοστά αυτά ήταν σηµαντικά µεγαλύτερα από εκείνα για το 
σύνολο των ανέργων (18,4% το 2002 και 23,3% το 2003) και 
οφείλεται στην καλύτερη εξοικείωση των ατόµων µικρότερης ηλικίας 
µε τη νέα τεχνολογία. 
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6. ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 25-54 ΧΡΟΝΩΝ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται πληροφορίες και στοιχεία για τους 
ανέργους της Κύπρου ηλικίας 25-54 χρονών κατά την περίοδο 2000-
2003. Επίσης, εξετάζονται διαχρονικά τα χαρακτηριστικά των 
ανέργων της Κύπρου αυτής της οµάδας ηλικίας. Οι άνεργοι ηλικίας 
25-54 χρονών ανέρχονταν σε 10.517 άτοµα το 2000, σε 7.868 άτοµα 
το 2001, σε 6.908 άτοµα το 2002 και σε 9.286 άτοµα το 2003. 
 

Γενικά 
χαρακτηριστικά

Χρήση 
διαδικτύου

ΑΝΕΡΓΟΙΑΝΕΡΓΟΙΑΝΕΡΓΟΙΑΝΕΡΓΟΙ
25252525----54545454

ΧΡΟΝΩΝΧΡΟΝΩΝΧΡΟΝΩΝΧΡΟΝΩΝ

Αναζήτηση 
εργασίας

Κινητικότητα 
ανέργων

 
 
Η ανάλυση για τους ανέργους ηλικίας 25-54 χρονών που ακολουθεί 
αφορά τα γενικά χαρακτηριστικά τους, την αναζήτηση εργασίας από 
αυτούς, την κινητικότητα τους και τη χρήση διαδικτύου. Πρόσθετα 
γίνεται ξεχωριστή ανάλυση για τους ανέργους ηλικίας 25-39 και 40-
54 χρονών. 
 

6.1. Γενικά χαρακτηριστικά 
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό αναλύονται πληροφορίες σε σχέση µε το 
φύλο, το επίπεδο µόρφωσης, την οικογενειακή κατάσταση και τη 
διάρκεια ανεργίας των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών για την περίοδο 
2000-2003. 
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6.1.1. Φύλο 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 44 παρουσιάζεται η κατανοµή των ανέργων 
ηλικίας 25-54 χρονών κατά φύλο την περίοδο 2000-2003. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 44
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-54 ΧΡΟΝΩΝ

ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

36,9%63,1%

34,1%65,9%
59,5%

40,5%
45,4%54,6%

ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
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Από το Σχεδιάγραµµα 44 φαίνεται ότι η πλειοψηφία των ανέργων 
ηλικίας 25-54 χρονών ήταν γυναίκες, διαχρονικά όµως το µερίδιο 
τους µειώθηκε από 63,1% το 2000 σε 54,6% το 2003. Σε σύγκριση 
µε το σύνολο των ανέργων, διαπιστώνεται ότι το ποσοστό των 
ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών που ήταν γυναίκες ήταν ψηλότερο για 
όλες τις χρονιές. Συγκριτικά το 2003 το 49,5% των ανέργων ήταν 
γυναίκες, ενώ το 54,6% των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών ήταν 
γυναίκες. Αυτό είναι ένδειξη ότι οι γυναίκες άνεργες ηλικίας 25-54 
χρονών αντιµετωπίζουν µεγαλύτερα προβλήµατα εξεύρεσης 
εργασίας συγκριτικά µε τις άλλες ηλικιακές οµάδες. 
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε την κατανοµή των ανέργων ηλικίας 25-
54 χρονών κατά φύλο την περίοδο 2000-2003 φαίνονται στον πίνακα 
4.1 του Παραρτήµατος 4. Από τον πίνακα φαίνεται ότι ο αριθµός των 
ανέργων γυναικών ηλικίας 25-54 χρονών ήταν ψηλότερος από 
αυτό των ανδρών για όλες τις χρονιές. Από τον πίνακα 
διαπιστώνεται επίσης η αύξηση στον αριθµό των ανέργων ανδρών 
κατά 328 άτοµα ανάµεσα στο 2000 και το 2003 και η σηµαντική 
µείωση στον αριθµό των γυναικών κατά 1.557 άτοµα.   
 
Πρόσθετα στους πίνακες 4.2 και 4.3 του Παραρτήµατος 4 
παρουσιάζονται πληροφορίες σε σχέση µε την κατανοµή των 
ανέργων ηλικίας 25-39 και 40-54 χρονών αντίστοιχα κατά φύλο. 
Από τους πίνακες διαπιστώνεται ότι το µερίδιο των γυναικών ήταν 
περίπου το ίδιο το 2000 και το 2001 αλλά διαφοροποιήθηκε δραστικά 
τα επόµενα δύο χρόνια. Έτσι οι άνεργες γυναίκες ηλικίας 25-39 και 
40-54 χρονών είχαν µερίδια 63,2% και 54,9% το 2002 αντίστοιχα και 
50,1% και 59,9% το 2003 αντίστοιχα. 
 

6.1.2. Επίπεδο µόρφωσης 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 45 παρουσιάζεται η κατανοµή των ανέργων 
ηλικίας 25-54 χρονών κατά επίπεδο µόρφωσης.  
 
Εξαιτίας του µικρού αριθµού του δείγµατος ήταν αναγκαίο να γίνει 
οµαδοποίηση των επιπέδων µόρφωσης σε πρωτοβάθµια, 
δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια. Η πρωτοβάθµια µόρφωση 
περιλαµβάνει καθόλου µόρφωση ή µόρφωση µέχρι το δηµοτικό. Η 
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δευτεροβάθµια µόρφωση περιλαµβάνει µόρφωση γυµνασίου, 
συστήµατος µαθητείας, τεχνικής σχολής και λυκείου. Η τριτοβάθµια 
µόρφωση περιλαµβάνει µεταλυκειακή, ανώτερη και πανεπιστηµιακή 
µόρφωση. ∆ιευκρινιστικά, η µεταλυκειακή  µόρφωση αφορά και την 
ανώτερη δευτεροβάθµια, αλλά όχι την τριτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ η 
ανώτερη µη πανεπιστηµιακή µόρφωση αφορά την εκπαίδευση σε 
ιδρύµατα όπως το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Α.Τ.Ι), το 
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Α.Ξ.Ι.Κ) και τα Κολέγια 
µε διετή ή τριετή φοίτηση. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 45
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-54 ΧΡΟΝΩΝ 

ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Από το Σχεδιάγραµµα 45 φαίνεται ότι η πλειοψηφία των ανέργων 
ηλικίας 25-54 χρονών, όπως και στο σύνολο των ανέργων, είχαν 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση (50,7% το 2003). Ένα σηµαντικό 
ποσοστό (31,4% το 2003) είχαν τριτοβάθµια µόρφωση και ένα 
µικρότερο ποσοστό (17,9% το 2003) είχαν πρωτοβάθµια µόρφωση. 
 
Εξετάζοντας διαχρονικά τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 45 
φαίνεται ότι το µερίδιο των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών, όπως και 
στους ανέργους ηλικίας 15-24 χρονών, µε τριτοβάθµια εκπαίδευση 
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έχει αυξηθεί διαχρονικά από 18,3% το 2000 σε 31,4% το 2003. 
Αντίθετα, το µερίδιο των ανέργων µε πρωτοβάθµια εκπαίδευση 
µειώθηκε από 30,2% το 2000 σε 17,9% το 2003. Αυτό συνάδει µε τη 
γενικότερη βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου του πληθυσµού 
γενικά και των απασχολουµένων. 
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε την κατανοµή των ανέργων ηλικίας 25-
54 χρονών κατά επίπεδο µόρφωσης την περίοδο 2000-2003 
παρουσιάζονται στον πίνακα 4.4 του Παραρτήµατος 4.  
 
Πρόσθετα στους πίνακες 4.5 και 4.6 του Παραρτήµατος 4 
παρουσιάζονται πληροφορίες σε σχέση µε την κατανοµή των ανέργων 
ηλικίας 25-39 και 40-54 χρονών αντίστοιχα κατά επίπεδο µόρφωσης. 
Από τους πίνακες φαίνεται ότι το µορφωτικό επίπεδο των ανέργων 
ηλικίας 25-39 χρονών ήταν αρκετά ψηλότερο από το µορφωτικό 
επίπεδο για τις ηλικίες 40-54 χρονών. Το 2003 το ποσοστό των 
ανέργων µε τριτοβάθµια µόρφωση ήταν 47,2% για την οµάδα ηλικίας 
25-39 χρονών ενώ ήταν µόνο 12,9% για την οµάδα ηλικίας 40-54 
χρονών. 
 

6.1.3. Οικογενειακή κατάσταση 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 46 παρουσιάζεται η κατανοµή των ανέργων 
ηλικίας 25-54 χρονών κατά οικογενειακή κατάσταση. 
 
Από το Σχεδιάγραµµα 46 φαίνεται ότι πάνω από 7 στους 10 
άνεργους ηλικίας 25-54 χρονών ήταν έγγαµοι. Το µερίδιο των 
ανέργων 25-54 χρονών που ήταν έγγαµοι µειώθηκε από 80,8% το 
2000 σε 71,0% το 2003. Το µερίδιο αυτό, όπως είναι αναµενόµενο, 
είναι πολύ ψηλότερο από το αντίστοιχο µερίδιο των ανέργων ηλικίας 
15-24 χρονών (13,3% το 2003), αλλά και από το σύνολο των ανέργων 
(61,1% το 2003).  
 
Αντίθετα, το µερίδιο των ανέργων αυτής της οµάδας ηλικίας που ήταν 
άγαµοι αυξήθηκε από 13,5% το 2000 σε 23,5% το 2003. Αυτό 
συνάδει µε την αύξηση της ηλικίας που παντρεύονται οι Κύπριοι. 
 
Το µερίδιο των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών που ήταν 
διαζευγµένοι κυµαινόταν γύρω στο 4% µε εξαίρεση το 2001 όπου 
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αυτό ήταν διπλάσιο (8,1%). Τα ποσοστά αυτά, όπως είναι 
αναµενόµενο, ήταν πολύ µεγαλύτερα από τα ποσοστά των ανέργων 
ηλικίας 15-24 χρονών. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 46
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-54 ΧΡΟΝΩΝ 
ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Οι πληροφορίες σε σχέση µε την οικογενειακή κατάσταση των 
ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών την περίοδο 2000-2003 φαίνονται 
στον πίνακα 4.7 του Παραρτήµατος 4. 
 
Πρόσθετα στους πίνακες 4.8 και 4.9 του Παραρτήµατος 4 
παρουσιάζονται πληροφορίες σε σχέση µε την οικογενειακή 
κατάσταση των ανέργων ηλικίας 25-39 και 40-54 χρονών 
αντίστοιχα. Από τους πίνακες φαίνεται ότι το ποσοστό των ανέργων 
ηλικίας 25-39 χρονών που ήταν άγαµοι ήταν πολύ ψηλότερο από το 
αντίστοιχο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 40-54 χρονών (40,0% σε 
σχέση µε 4,2% αντίστοιχα το 2003).  
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6.1.4. ∆ιάρκεια ανεργίας 
 
Η χρονική διάρκεια κατά την οποία τα άτοµα παραµένουν άνεργοι 
αποτελεί σηµαντική ένδειξη του µεγέθους του προβλήµατος της 
ανεργίας. Στο Σχεδιάγραµµα 47 παρουσιάζεται παραστατικά η 
διάρκεια ανεργίας των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 47
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-54 ΧΡΟΝΩΝ 

ΚΑΤΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003
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Από το Σχεδιάγραµµα 47 φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 
ανέργων 25-54 χρονών παρέµειναν άνεργοι για 3-5 µήνες (27,1% το 
2003) και 6-11 µήνες (24,5% το 2003). 
 
Από το Σχεδιάγραµµα 47 φαίνεται επίσης διαχρονικά µια µείωση του 
ποσοστού των ανέργων που παρέµειναν άνεργοι για πάνω από 12 
µήνες9. Το ποσοστό αυτό µειώθηκε σηµαντικά από 33,0% το 2000 σε 

                                                 
9 Με βάση τον ορισµό που υιοθετήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα άτοµα που 
παραµένουν άνεργοι για διάστηµα ίσο ή µεγαλύτερο των 12 µηνών θεωρούνται 
ως µακροχρόνια άνεργοι. 
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18,2% το 2003. Η εξέλιξη αυτή είναι θετική αφού όσο περισσότερο 
παραµένει κάποιος άνεργος, τόσο γίνεται δυσκολότερη η εξεύρεση 
εργασίας ενώ αυξάνουν τα οικονοµικά, κοινωνικά και ψυχολογικά 
προβλήµατα. Σηµειώνεται επίσης ότι το ποσοστό αυτό είναι 
µικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο των ανέργων 
(24,4% το 2003) και για τους ανέργους ηλικίας 15-24 χρονών (26,6% 
το 2003).  
 
Αντίθετα, το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών που 
παρέµειναν άνεργοι για 3-5 µήνες αυξήθηκε σηµαντικά από 16,6% 
το 2000 σε 27,1% το 2003. 
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε τη διάρκεια ανεργίας των ανέργων 
ηλικίας 25-54 χρονών την περίοδο 2000-2003 φαίνονται στον πίνακα 
4.10 του Παραρτήµατος 4. 
 
Πρόσθετα στους πίνακες 4.11 και 4.12 του Παραρτήµατος 4 
παρουσιάζονται πληροφορίες σε σχέση µε τη διάρκεια ανεργίας των 
ανέργων ηλικίας 25-39 και 40-54 χρονών αντίστοιχα. Από τους 
πίνακες φαίνεται ότι µεγαλύτερα ποσοστά των ανέργων ηλικίας 40-
54 χρονών σε σύγκριση µε τους ανέργους ηλικίας 25-39 χρονών 
παρέµειναν άνεργοι για πάνω από 6 µήνες. Συγκεκριµένα, το 2003 
το 28,0% των ανέργων ηλικίας 40-54 χρονών παρέµειναν άνεργοι για 
6-11 µήνες ενώ το 26,6% ήταν µακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα 
ποσοστά για τους ανέργους ηλικίας 25-39 χρονών ήταν 21,5% και 
10,9%.  
 
Από τα πιο πάνω στοιχεία φαίνεται ότι το ανεργιακό πρόβληµα είναι 
µεγαλύτερο στα άτοµα ηλικίας 40-54 χρονών. Το επίπεδο 
µόρφωσης τους είναι γενικά χαµηλότερο ενώ παραµένουν άνεργοι για 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 
 

6.2. Αναζήτηση εργασίας 
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό αναλύονται πληροφορίες σε σχέση µε την 
αναζήτηση εργασίας, δηλαδή το είδος εργασίας που αναζητούσαν οι 
άνεργοι ηλικίας 25-54 χρονών και τις ενέργειες που έκαναν για 
εξεύρεση εργασίας.  
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6.2.1. Είδος αναζητούµενης εργασίας 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 48 παρουσιάζεται η κατανοµή των ανέργων 
ηλικίας 25-54 χρονών κατά είδος εργασίας που αναζητούσαν, δηλαδή 
αν ήθελαν να δηµιουργήσουν δική τους εργασία ή αν ήθελαν να 
εργαστούν ως υπάλληλοι. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 48
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-54 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑΝ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Από το Σχεδιάγραµµα 48 φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών, όπως και στο σύνολο των 
ανέργων, ήθελαν να εργαστούν ως υπάλληλοι (99,2% το 2003). 
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Πολύ µικρό ποσοστό ανέργων αυτής της ηλικιακής οµάδας ήθελαν να 
δηµιουργήσουν δική τους εργασία (από 0,8% µέχρι 4,6%). 
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε το είδος εργασίας που αναζητούσαν οι 
άνεργοι ηλικίας 25-54 χρονών παρουσιάζονται στον πίνακα 4.13 του 
Παραρτήµατος 4. 
 
Πρόσθετα στους πίνακες 4.14 και 4.15 του Παραρτήµατος 4 
παρουσιάζονται πληροφορίες σε σχέση µε το είδος εργασίας που 
αναζητούσαν οι άνεργοι ηλικίας 25-39 και 40-54 χρονών. Από τους 
πίνακες φαίνεται ότι το ποσοστό των ανέργων που αναζητούσαν δική 
τους εργασία ήταν συγκριτικά ψηλότερο το 2002 και το 2003 στους 
ανέργους ηλικίας 25-39 χρονών. 
 

6.2.2. Ενέργειες για εξεύρεση εργασίας 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 49 παρουσιάζονται οι κυριότερες ενέργειες των 
ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών για εξεύρεση εργασίας. Σηµειώνεται 
ότι η ερώτηση στις σχετικές έρευνες αφορά ενέργειες που έκαναν οι 
άνεργοι τις τελευταίες τέσσερις εβδοµάδες και ότι τα άτοµα είχαν τη 
δυνατότητα να αναφέρουν περισσότερες από µια ενέργειες. 
 
Από το Σχεδιάγραµµα 49 φαίνεται ότι κατά το 2003 το µεγαλύτερο 
ποσοστό των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών (67,7%) έψαξαν για 
εργασία σε αγγελίες. Σηµαντικό ποσοστό των ανέργων 25-54 χρονών 
γράφτηκαν στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας (62,0% το 2003) και 
απευθύνθηκαν σε εργοδότες (49,2% το 2003). Τα ποσοστά αυτά 
συνάδουν µε τα αντίστοιχα ποσοστά για το σύνολο των ανέργων. 
 
∆ιαχρονικά παρατηρείται µείωση στο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 
25-54 που απευθύνθηκαν σε εργοδότες για εξεύρεση εργασίας (από 
64,0% το 2000 σε 49,2% το 2003), ενώ παρατηρείται αύξηση στο 
ποσοστό των ανέργων που γράφτηκαν στα Επαρχιακά Γραφεία 
Εργασίας (από 55,5% το 2000 σε 62,0% το 2003). Παρόλο που το 
ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί, εντούτοις περίπου 4 στους 10 ανέργους 
ηλικίας 25-54 χρονών δεν αναζητούν βοήθεια για εξεύρεση εργασίας 
από τους πλέον αρµόδιους για αυτό το θέµα. Σηµειώνεται ότι το 
ποσοστό των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών που γράφτηκαν στα 
Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας ήταν αρκετά ψηλότερο από το 
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αντίστοιχο ποσοστό για τους ανέργους ηλικίας 15-24 χρονών (45,6% 
το 2003). 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 49
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-54 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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33,7%
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54,5%
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65,3%
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Οι πληροφορίες σε σχέση µε ενέργειες των ανέργων ηλικίας 25-54 
χρονών για εξεύρεση εργασίας την περίοδο 2000-2003 
παρουσιάζονται στον πίνακα 4.16 του Παραρτήµατος 4. 
 
Πρόσθετα στους πίνακες 4.17 και 4.18 του Παραρτήµατος 4 
παρουσιάζονται πληροφορίες σε σχέση µε τις ενέργειες για εξεύρεση 
εργασίας που έκαναν οι άνεργοι ηλικίας 25-39 και 40-54 χρονών. Από 
τους πίνακες φαίνεται ότι περισσότεροι άνεργοι ηλικίας 40-54 
χρονών γράφτηκαν στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας (68,7% το 
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2003) και αποτάθηκαν σε γνωστούς και συντεχνίες (56,4% το 2003) 
σε σχέση µε τους ανέργους ηλικίας 25-39 χρονών (55,9% και 33,9% 
αντίστοιχα το 2003).  
  

6.3. Κινητικότητα ανέργων 
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό αναλύονται πληροφορίες σχετικά µε την 
κινητικότητα των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών. Με τον όρο 
κινητικότητα εννοούµε την αλλαγή της κυριότερης ασχολίας του 
ανθρώπινου δυναµικού (εργασία, ανεργία, αδράνεια) από τον ένα 
χρόνο στον άλλο. Για παράδειγµα, ο αριθµός των ατόµων που φέτος 
εργάζονται ενώ ένα χρόνο πριν ήταν άνεργοι, αποτελούν την 
κινητικότητα προς εργασία από ανεργία. 
 
Συγκεκριµένα, στο υποκεφάλαιο αυτό εξετάζεται η κινητικότητα  
προς εργασία και αδράνεια από ανεργία και η κινητικότητα προς 
ανεργία από αδράνεια και εργασία. Στο υποκεφάλαιο αυτό 
εξετάζονται επίσης πληροφορίες για τον τοµέα και την επαγγελµατική 
υπόσταση προέλευσης των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών που 
εργάζονταν ένα χρόνο πριν. Τέλος αναλύονται πληροφορίες σε σχέση 
µε την επαγγελµατική κατηγορία και τους λόγους αποχώρησης από 
την εργασία των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών. 
 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Κινητικότητα προς Εργασία
και Αδράνεια από Ανεργία

Κινητικότητα προς Ανεργία 
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Επαγγελµατική
Υπόσταση προέλευσης

Επαγγελµατική Κατηγορία και 
Λόγοι Αποχώρησης

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
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6.3.1. Κινητικότητα προς εργασία και αδράνεια από ανεργία 
 
Σε αυτό το µέρος εξετάζονται οι εκροές των ανέργων ηλικίας 25-54 
χρονών προς εργασία και αδράνεια. 
 

ΑΝΕΡΓΟΙ  ΑΝΕΡΓΟΙ  ΑΝΕΡΓΟΙ  ΑΝΕΡΓΟΙ  
25252525----54 54 54 54 

ΧΡΟΝΩΝ       ΧΡΟΝΩΝ       ΧΡΟΝΩΝ       ΧΡΟΝΩΝ       

Απασχολούµενοι 
25-54 χρονών

Αδρανείς         
25-54 χρονών

 
 
Η κινητικότητα προς εργασία από ανεργία φαίνεται µε τον αριθµό 
των απασχολουµένων ηλικίας 25-54 χρονών οι οποίοι ένα χρόνο πριν 
ήταν άνεργοι. Η κινητικότητα αυτή ανήλθε στα 5.722 άτοµα το 2000, 
στα 6.555 άτοµα το 2001, στα 4.246 άτοµα το 2002 και στα 4.950 
άτοµα το 2003. Για σκοπούς εκτίµησης του µεγέθους της 
κινητικότητας αυτής, υπολογίζεται ως το ποσοστό των 
απασχολουµένων οι οποίοι ένα χρόνο πριν ήταν άνεργοι.  
 
Στο Σχεδιάγραµµα 50 παρουσιάζεται το ποσοστό των 
απασχολουµένων ηλικίας 25-54 χρονών που ήταν άνεργοι ένα χρόνο 
πριν. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 50
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 25-54 

ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ 
ΠΡΙΝ  ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003
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Εξετάζοντας το Σχεδιάγραµµα 50 φαίνεται ότι, όπως και στο σύνολο 
των ανέργων, διαχρονικά µειώθηκε το ποσοστό των 
απασχολουµένων ηλικίας 25-54 χρονών που ήταν άνεργοι ένα 
χρόνο πριν. Συγκεκριµένα, το 2000 το 2,6% των απασχολουµένων 
ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν. Το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 2,8% το 
2001 και µειώθηκε στο 1,8% και 2,0% το 2002 και το 2003 
αντίστοιχα. Τα ποσοστά αυτά ήταν µικρότερα από τα αντίστοιχα για 
τους ανέργους ηλικίας 15-24 χρονών (6,4% το 2003), επειδή οι 
απασχολούµενοι της ηλικιακής αυτής οµάδας αποτελούν τη µεγάλη 
πλειοψηφία των απασχολουµένων. 
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε το ποσοστό των απασχολουµένων 
ηλικίας 25-54 χρονών που ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν φαίνονται 
στον πίνακα 4.19 του Παραρτήµατος 4.  
 
Πρόσθετα στους πίνακες 4.20 και 4.21 του Παραρτήµατος 4 
παρουσιάζονται πληροφορίες σε σχέση µε το ποσοστό των 
απασχολουµένων ηλικίας 25-39 και 40-54 χρονών που ήταν άνεργοι 
ένα χρόνο πριν. Από τους πίνακες φαίνεται ότι το ποσοστό των 
απασχολουµένων ηλικίας 40-54 χρονών (2,4% το 2003) που ήταν 
άνεργοι ένα χρόνο πριν ήταν ελαφρά µικρότερο από αυτό των 
ανέργων 25-39 χρονών (2,7% το 2003), γεγονός που υποδηλώνει τη 
δυσκολία εξεύρεσης εργασίας στα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας. 
 
Τα άτοµα τα οποία κατά τη διάρκεια της έρευνας ήταν οικονοµικά 
αδρανή ενώ τον προηγούµενο χρόνο ήταν άνεργοι αποτελούν την 
κινητικότητα προς αδράνεια από ανεργία. Η κινητικότητα αυτή των 
ατόµων ηλικίας 25-54 χρονών ανήλθε στα 1.906 άτοµα το 2000 και 
στα 990 άτοµα το 2001. Το 2002 και το 2003 η κινητικότητα αυτή 
ήταν 1.171 και 788 άτοµα αντίστοιχα. Η µείωση από το 2000 µέχρι το 
2003 αποδεικνύει ότι οι άνεργοι είτε καταφέρνουν να βρουν εργασία 
ή επιλέγουν να παραµείνουν άνεργοι παρά να εγκαταλείψουν την 
αγορά εργασίας. 
  
Το µέγεθος της κινητικότητας των ατόµων ηλικίας 25-54 χρονών προς 
αδράνεια από ανεργία προσδιορίζεται µε το ποσοστό των ατόµων που 
βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και τον προηγούµενο χρόνο ήταν 
άνεργοι πάνω στο σύνολο του αδρανούς δυναµικού ηλικίας 25-54 
χρονών. Το ποσοστό αυτό φαίνεται παραστατικά στο Σχεδιάγραµµα 
51. 
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Από το Σχεδιάγραµµα 51 φαίνεται ότι το 3,7% του αδρανούς 
δυναµικού του 2000 ήταν άνεργοι τον προηγούµενο χρόνο. Το 
ποσοστό αυτό παρουσίασε µείωση διαχρονικά και αποτελούσε το 
1,8% του αδρανούς δυναµικού του 2003. Σηµειώνεται ότι το ποσοστό 
αυτό ήταν ψηλότερο από το σύνολο των ανέργων (0,6% το 2003) 
αλλά και από τους ανέργους ηλικίας 15-24 χρονών. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 51
ΠΟΣΟΣΤΟ Α∆ΡΑΝΟΥΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 25-54 
ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ 
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Οι πληροφορίες σε σχέση µε το ποσοστό του αδρανούς δυναµικού 
ηλικίας 25-54 χρονών περιέχονται στον πίνακα 4.22 του 
Παραρτήµατος 4.  
 
Πρόσθετα στους πίνακες 4.23 και 4.24 του Παραρτήµατος 4 
παρουσιάζονται πληροφορίες σε σχέση µε το ποσοστό του αδρανούς 
δυναµικού ηλικίας 25-39 και 40-54 χρονών που ένα χρόνο πριν ήταν 
άνεργοι. Από την εξέταση των πινάκων φαίνεται ότι το ποσοστό της 
κινητικότητας προς αδράνεια από ανεργία είναι µεγαλύτερο στην 
περίπτωση του αδρανούς δυναµικού ηλικίας 25-39 χρονών (4,6% 
το 2003 σε σχέση µε 2,9% για το αδρανές δυναµικό ηλικίας 40-54 
χρονών).  
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6.3.2. Κινητικότητα προς ανεργία από αδράνεια και εργασία  
 
Σε αυτό το µέρος εξετάζονται οι εισροές στην ανεργία από αδράνεια 
και εργασία.  
 

ΑΝΕΡΓΟΙ  ΑΝΕΡΓΟΙ  ΑΝΕΡΓΟΙ  ΑΝΕΡΓΟΙ  
25252525----54 54 54 54 

ΧΡΟΝΩΝ       ΧΡΟΝΩΝ       ΧΡΟΝΩΝ       ΧΡΟΝΩΝ       

Αδρανείς         
25-54 χρονών

Απασχολούµενοι   
25-54 χρονών

 
 
Η κινητικότητα προς ανεργία από αδράνεια καθορίζεται µε τον 
αριθµό των ανέργων οι οποίοι ένα χρόνο πριν ήταν αδρανείς. Η 
κινητικότητα αυτή των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών ανήλθε σε 
2.558 άτοµα το 2000, σε 1.953 άτοµα το 2001, σε 1.250 άτοµα το 
2002 και σε 1.697 άτοµα το 2003. 
 
Ο αριθµός των ανέργων που εργάζονταν ένα χρόνο πριν αποτελεί την 
κινητικότητα προς ανεργία από εργασία. Η κινητικότητα των 
ατόµων ηλικίας 25-54 χρονών που ουσιαστικά µεταφράζεται στα 
άτοµα που χάνουν τις θέσεις εργασίας τους, ανήλθε σε 4.380 άτοµα το 
2000 και σε 3.561 το 2001. Το 2002 και το 2003 η κινητικότητα αυτή 
αυξήθηκε στα 4.306 και 6.090 άτοµα αντίστοιχα. 
 
Με στόχο την εκτίµηση του µεγέθους της κινητικότητας, στο 
Σχεδιάγραµµα 52 παρουσιάζεται το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 25-
54 χρονών της περιόδου 2000-2003 που ένα χρόνο πριν ήταν είτε 
απασχολούµενοι ή αδρανείς. Παράλληλα, φαίνεται το ποσοστό των 
ανέργων που ήταν άνεργοι τόσο το χρόνο που εξετάζεται όσο και τον 
προηγούµενο χρόνο. 
 
Από το Σχεδιάγραµµα 52 φαίνεται ότι ένα µεγάλο ποσοστό των 
ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών εργάζονταν ένα χρόνο πριν. Το 
ποσοστό αυτό αυξήθηκε διαχρονικά. Συγκεκριµένα, το 41,6% των 
ανέργων του 2000  και το 45,3% του 2001 εργάζονταν ένα χρόνο 
πριν. Το ποσοστό αυτό έφτασε το 62,3% το 2002 και το 65,6% το 
2003. ∆ηλαδή σχεδόν 2 στους 3 ανέργους ηλικίας 25-54 χρονών του 
2003 έχασαν τη θέση εργασίας τους τον προηγούµενο χρόνο. Τα 
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ποσοστά αυτά, όπως είναι αναµενόµενο, είναι πολύ µεγαλύτερα από 
τους ανέργους ηλικίας 15-24 χρονών (20,2% το 2003). 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 52
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-54 ΧΡΟΝΩΝ ΕΝΑ 
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Από το Σχεδιάγραµµα 52 διαπιστώνεται επίσης ότι ένα σηµαντικό 
ποσοστό των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών της περιόδου 2000-2003 
(18,3% το 2003) βρίσκονταν εκτός αγοράς εργασίας (εξαιτίας είτε 
εκπαίδευσης ή άλλων λόγων) τον προηγούµενο χρόνο και 
αποφάσισαν να επανενταχθούν, χωρίς να καταφέρουν να 
εξασφαλίσουν εργασία. Εξετάζοντας διαχρονικά τις πληροφορίες του 
Σχεδιαγράµµατος 52 διαπιστώνεται ότι το ποσοστό των ανέργων που 
ήταν αδρανείς ένα χρόνο πριν σηµείωσε µείωση από 24,3% το 2000 
σε 18,3% το 2003. Το ποσοστό αυτό είναι σηµαντικά χαµηλότερο από 
το αντίστοιχο ποσοστό για τους ανέργους ηλικίας 15-24 χρονών 
(49,3% το 2003). 
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Ένα σηµαντικό ποσοστό των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών 
υπήρξαν άνεργοι και τον προηγούµενο χρόνο. Το ποσοστό αυτό 
µειώθηκε από 34,0% το 2000 σε 16,1% το 2003. Τα ποσοστά αυτά 
συνάδουν µε τη δηλωθείσα διάρκεια ανεργίας όπου το 18,2% των 
ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών του 2003 ήταν µακροχρόνια άνεργοι. 
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε τον αριθµό των ανέργων οι οποίοι ήταν 
αδρανείς ένα χρόνο πριν και το ποσοστό της κινητικότητας αυτής 
φαίνονται στον πίνακα 4.25 του Παραρτήµατος 4.  
 
Πρόσθετα στους πίνακες 4.26 και 4.27 του Παραρτήµατος 4 
παρουσιάζονται πληροφορίες σε σχέση µε το ποσοστό των ανέργων 
ηλικίας 25-39 και 40-54 χρονών που ήταν αδρανείς ένα χρόνο πριν. 
Από τους πίνακες φαίνεται ότι το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 25-
39 χρονών που ήταν αδρανείς ένα χρόνο πριν ήταν µεγαλύτερο 
(26,9% το 2003) από το αντίστοιχο ποσοστό για τους ανέργους 
ηλικίας 40-54 χρονών (20,5% το 2003). Αυτό φανερώνει ότι η 
επιθυµία για επιστροφή στην αγορά εργασίας είναι µεγαλύτερη 
στην περίπτωση των ατόµων ηλικίας 25-39 χρονών παρά για τα 
άτοµα ηλικίας 40-54 χρονών. 
 
Επίσης οι πληροφορίες σε σχέση µε το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 
25-54 χρονών που εργάζονταν ένα χρόνο πριν παρουσιάζονται  στον 
πίνακα 4.28 του Παραρτήµατος 4.  
 
Πρόσθετα στους πίνακες 4.29 και 4.30 του Παραρτήµατος 4 
παρουσιάζονται πληροφορίες σε σχέση µε το ποσοστό των ανέργων 
ηλικίας 25-39 και 40-54 χρονών που εργάζονταν ένα χρόνο πριν. Από 
τους πίνακες φαίνεται ότι το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 25-39 
χρονών που εργάζονταν ένα χρόνο πριν ήταν µεγαλύτερο το 2003 
(70,1%) από το αντίστοιχο ποσοστό για τους ανέργους ηλικίας 40-54 
χρονών (60,3%). 
 

6.3.3. Τοµέας προέλευσης 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 53 παρουσιάζεται ο ευρύς τοµέας οικονοµικής 
δραστηριότητας των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών που εργάζονταν 
ένα χρόνο πριν. Με τον όρο ευρύ τοµέα εννοούµε την οµαδοποίηση 
των 17 κύριων τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας που έχουν 
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καθοριστεί µε βάση τον κώδικα ταξινόµησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης “NACE rev. 1, of the European Union” σε πρωτογενή, 
δευτερογενή και τριτογενή. 
 
Υπενθυµίζεται ότι ο αριθµός των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών που 
εργάζονταν ένα χρόνο πριν ανήλθε σε 4.380 άτοµα το 2000, σε 3.561 
άτοµα το 2001, σε 4.306 άτοµα το 2002 και σε 6.090 άτοµα το 2003. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 53
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-54 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ 

ΕΥΡΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

51,7%
30,8% 32,2% 25,2%

48,3%
67,5% 66,0% 72,6%

2,2%1,8%1,7%

2000 2001 2002 2003

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ
 

 
Από το Σχεδιάγραµµα 53 φαίνεται ότι και στην οµάδα ηλικίας 25-54 
χρονών οι περισσότεροι άνεργοι απασχολούνταν στον τριτογενή 
τοµέα ένα χρόνο πριν. ∆ιαχρονικά παρατηρείται µια αύξηση στην 
απασχόληση στον τριτογενή τοµέα από 48,3% το 2000 σε 72,6% το 
2003, ενώ αντίστοιχα παρατηρείται µείωση στην απασχόληση των 
ανέργων που ένα χρόνο πριν εργάζονταν στο δευτερογενή τοµέα από 
51,7% το 2000 σε 25,2% το 2003. Μικρό µόνο ποσοστό (2,2% το 
2003) των ανέργων εργάζονταν στον πρωτογενή τοµέα ένα χρόνο 
πριν. 
 



 125 

Η µείωση της προηγούµενης απασχόλησης των ανέργων στο 
δευτερογενή τοµέα και η αντίστοιχη αύξηση στον τριτογενή 
συνάδουν µε το σύνολο των ανέργων.  
 
Στον πίνακα 4.31 του Παραρτήµατος 4 παρουσιάζονται πληροφορίες 
σε σχέση µε τον ευρύ τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας των 
ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών που εργάζονταν ένα χρόνο πριν. 
 
Πρόσθετα στους πίνακες 4.32 και 4.33 του Παραρτήµατος 4 
παρουσιάζονται πληροφορίες σε σχέση µε τον ευρύ τοµέα 
οικονοµικής δραστηριότητας των ανέργων ηλικίας 25-39 και 40-54 
χρονών που εργάζονταν ένα χρόνο πριν. Από τους πίνακες φαίνεται 
ότι, σε σύγκριση µε τους ανέργους ηλικίας 25-39 χρονών, 
µεγαλύτερα ποσοστά των ανέργων ηλικίας 40-54 χρονών 
εργάζονταν στο δευτερογενή τοµέα (34,7% σε σχέση µε 18,2%) και 
µικρότερα στον τριτογενή τοµέα (62,8% σε σχέση µε 79,8%).  
 

6.3.4. Επαγγελµατική υπόσταση προέλευσης 
 
Η επαγγελµατική υπόσταση αφορά την κατάταξη ανάλογα µε το αν 
ήταν εργοδότες µε προσωπικό, αν ήταν αυτοαπασχολούµενοι χωρίς 
προσωπικό, µε το αν ήταν εργοδοτούµενοι σε µια επιχείρηση και 
τέλος αν ήταν εργαζόµενοι αµισθί σε οικογενειακή επιχείρηση. Οι δύο 
πρώτες κατηγορίες αποτελούν τους αυτοεργοδοτούµενους. Στο 
Σχεδιάγραµµα 54 παρουσιάζεται η επαγγελµατική υπόσταση των 
ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών που εργάζονταν ένα χρόνο πριν. 
 
Από το Σχεδιάγραµµα 54 φαίνεται ότι η µεγαλύτερη πλειοψηφία 
των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών που εργάζονταν ένα χρόνο πριν 
(πάνω από 8 στους 10) ήταν εργοδοτούµενοι. Η κατανοµή των 
ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών κατά επαγγελµατική υπόσταση 
φαίνεται να διατηρείται στα ίδια περίπου επίπεδα, µε µικρές µόνο 
αυξοµειώσεις την περίοδο 2000-2003. 
 
Το ποσοστό όµως των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών που ένα χρόνο 
πριν ήταν αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό ήταν µεγαλύτερο 
από το αντίστοιχο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών για 
την περίοδο 2001-2003. Το ποσοστό αυτό των ανέργων ηλικίας 25-54 
χρονών ήταν 5,8% το 2000 και το 2002 αυξήθηκε στο 10,3%. Το 
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2003 το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών που ήταν 
αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό στην προηγούµενη εργασία 
ήταν 5,4%.  
 
Ποσοστό γύρω στο 1% εργάζονταν σε οικογενειακή επιχείρηση 
αµισθί, µε εξαίρεση το 2001. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 54
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-54 ΧΡΟΝΩΝ  ΚΑΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003
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ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 
 
Στον πίνακα 4.34 του Παραρτήµατος 4 παρουσιάζονται πληροφορίες 
σε σχέση µε την επαγγελµατική υπόσταση των ανέργων ηλικίας 25-54 
χρονών που εργάζονταν ένα χρόνο πριν. 
 
Πρόσθετα στους πίνακες 4.35 και 4.36 του Παραρτήµατος 4 
παρουσιάζονται πληροφορίες σε σχέση µε την επαγγελµατική 
υπόσταση των ανέργων ηλικίας 25-39 και 40-54 χρονών που 
εργάζονταν ένα χρόνο πριν. Από τους πίνακες φαίνεται ότι το 
ποσοστό των αυτοεργοδοτουµένων (αυτοαπασχολούµενοι χωρίς 
προσωπικό και εργοδότες µε προσωπικό) είναι µεγαλύτερο στους 
ανέργους ηλικίας 40-54 χρονών (12,7% το 2003) σε σχέση µε τους 
ανέργους ηλικίας 25-39 χρονών (3,4% το 2003).  
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6.3.5. Επαγγελµατική κατηγορία και λόγοι αποχώρησης 
 
Τα άτοµα που δεν εργάζονταν κατά τη διάρκεια της έρευνας 
ρωτήθηκαν κατά πόσο είχαν εργαστεί προηγουµένως. Ακολούθως για 
όσους είχαν εργαστεί τα τελευταία 7 χρόνια συγκεντρώθηκαν, µεταξύ 
άλλων, πληροφορίες για την επαγγελµατική κατηγορία της 
προηγούµενης εργασίας καθώς και τους λόγους αποχώρησης από 
αυτή. 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 55 παρουσιάζεται παραστατικά το ποσοστό των 
ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών της περιόδου 2000-2003 που είχαν 
εργαστεί προηγουµένως. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 55
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-54 ΧΡΟΝΩΝ

 ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003
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Η συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων είχαν εργαστεί 
προηγουµένως. Οι άνεργοι ηλικίας 25-54 χρονών του 2003 που 
εργάστηκαν προηγουµένως ήταν 8.591 (ποσοστό 92,5%), ενώ οι 
υπόλοιποι άνεργοι (7,5%) δεν είχαν εργαστεί προηγουµένως. Το 
ποσοστό των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών που είχαν εργαστεί 
προηγουµένως ήταν 94,1% το 2000, 92,3% το 2001 και 96,7% το 
2002. Το ποσοστό αυτό, όπως είναι αναµενόµενο, είναι πολύ 
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µεγαλύτερο σε σύγκριση µε τους ανέργους ηλικίας 15-24 χρονών 
(42,9% το 2003) αλλά και από το σύνολο των ανέργων (81,8% το 
2003). 
 
Οι πληροφορίες για την προηγούµενη εργασία των ανέργων ηλικίας 
25-54 χρονών φαίνονται στον πίνακα 4.37 του Παραρτήµατος 4.  
 
Πρόσθετα στους πίνακες 4.38 και 4.39 του Παραρτήµατος 4 
παρουσιάζονται πληροφορίες σε σχέση µε το αν οι άνεργοι ηλικίας 
25-39 και 40-54 χρονών εργάστηκαν προηγουµένως. Από τους 
πίνακες φαίνεται ότι ήταν µεγαλύτερο το ποσοστό των ανέργων 40-54 
χρονών που είχαν εργαστεί προηγουµένως (95,4% το 2003) σε 
σύγκριση µε τους ανέργους 25-39 χρονών (90,0% το 2003). 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 56 παρουσιάζεται η ευρεία επαγγελµατική 
κατηγορία της προηγούµενης εργασίας των ανέργων ηλικίας 25-54 
χρονών10. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 56
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-54 ΧΡΟΝΩΝ 

 ΚΑΤΑ ΕΥΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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10 Η ανάλυση αυτή αφορά τους ανέργους που είχαν εργαστεί τα τελευταία 7 χρόνια 
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Σηµειώνεται ότι στα επαγγέλµατα ανώτερου επιπέδου 
περιλαµβάνονται οι ∆ιευθυντές, οι Πτυχιούχοι, οι Τεχνικοί βοηθοί και 
ειδικοί γραφείς και οι Στρατιωτικοί. Στα επαγγέλµατα µέσου 
επιπέδου περιλαµβάνονται οι Γραφείς, δακτυλογράφοι και ταµίες, οι 
Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές, οι Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και 
ψαράδες, οι Τεχνίτες και οι Χειριστές µηχανών και συναρµολογητές. 
Τέλος, στα επαγγέλµατα κατώτερου επιπέδου περιλαµβάνονται οι 
Ανειδίκευτοι εργάτες. 
 
Από το Σχεδιάγραµµα 56 φαίνεται ότι η πλειοψηφία των ανέργων 
ηλικίας 25-54 χρονών εργάστηκαν προηγουµένως σε επαγγέλµατα 
µέσου επιπέδου (54,4% το 2003).  
 
Ακολουθούν τα επαγγέλµατα κατώτερου επιπέδου (23,3% το 2003), 
ενώ µικρότερα ποσοστά ανέργων είχαν εργαστεί σε επαγγέλµατα 
ανώτερου επιπέδου (20,3% το 2003). Σηµειώνεται όµως η αύξηση 
στο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών που είχαν εργαστεί 
σε επαγγέλµατα ανώτερου επιπέδου (από 13,8% το 2000 σε 20,3% 
το 2003). Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην αύξηση του ποσοστού των 
ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών µε τριτοβάθµια µόρφωση. 
 
Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών που είχαν εργαστεί 
σε επαγγέλµατα ανώτερου επιπέδου, µε εξαίρεση το 2002, ήταν 
ψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 15-24 
χρονών (12,7% το 2003), ενώ το ποσοστό τους που είχαν εργαστεί σε 
επαγγέλµατα µέσου επιπέδου ήταν χαµηλότερο (74,4% το 2003). 
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε την ευρεία επαγγελµατική κατηγορία της 
προηγούµενης εργασίας των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών 
παρουσιάζονται στον πίνακα 4.40 του Παραρτήµατος 4.  
 
Πρόσθετα στους πίνακες 4.41 και 4.42 του Παραρτήµατος 4 
παρουσιάζονται πληροφορίες σε σχέση µε την ευρεία επαγγελµατική 
κατηγορία της προηγούµενης εργασίας των ανέργων ηλικίας 25-39 
και 40-54 χρονών. Από τους πίνακες φαίνεται ότι το ποσοστό των 
ανέργων ηλικίας 25-39 χρονών που είχαν εργαστεί σε επαγγέλµατα 
ανώτερου επιπέδου, µε εξαίρεση το 2000, ήταν ψηλότερο από το 
αντίστοιχο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 40-54 χρονών (26,6% σε 
σχέση µε 13,0% αντίστοιχα το 2003), ενώ το ποσοστό τους που είχαν 
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εργαστεί σε επαγγέλµατα κατώτερου επιπέδου ήταν χαµηλότερο 
(22,0% σε σχέση µε 29,1% αντίστοιχα το 2003). 
 
Η αποχώρηση των ανέργων από την προηγούµενη τους εργασία 
αποδίδεται σε διάφορους λόγους όπως η απόλυση, η παραίτηση και 
η εργασία περιορισµένης διάρκειας. Στο Σχεδιάγραµµα 57 
παρουσιάζεται η κατανοµή των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών, που 
σταµάτησαν να εργάζονται τα τελευταία 7 χρόνια, ανάλογα µε τους 
λόγους αποχώρησης από την προηγούµενη τους εργασία. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 57
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-54 

ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
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Από το Σχεδιάγραµµα 57 φαίνεται ότι οι κυριότεροι λόγοι 
αποχώρησης των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών από την 
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προηγούµενη τους εργασία ήταν η απόλυση και η υποβολή 
παραίτησης. Η απόλυση αφορούσε το 40,8% των ανέργων ηλικίας 
25-54 χρονών του 2003 και η υποβολή παραίτησης αποτελούσε το 
32,7% των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών του 2003. Τα ποσοστά των 
ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών που απολύθηκαν είναι ψηλότερα από 
τα αντίστοιχα ποσοστά των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών (37,0% το 
2003), ενώ το αντίθετο ισχύει για το ποσοστό των ανέργων που 
υπέβαλαν παραίτηση (39,0% το 2003). 
 
Η εργασία περιορισµένης διάρκειας αποτελούσε λόγο αποχώρησης 
από την προηγούµενη εργασία για το 10,1% των ανέργων ηλικίας 25-
54 χρονών του 2003, ποσοστό που παρουσίασε µείωση από το 2000, 
που ήταν 22,9%. 
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε τους λόγους αποχώρησης των ανέργων 
25-54 χρονών από την προηγούµενη εργασία τους φαίνονται στον 
πίνακα 4.43 του Παραρτήµατος 4. 
 
Στους πίνακες 4.44 και 4.45 του Παραρτήµατος 4 παρουσιάζονται 
πληροφορίες σε σχέση µε τους λόγους αποχώρησης των ανέργων 
ηλικίας 25-39 και 40-54 χρονών από την προηγούµενη εργασία 
τους. Από τους πίνακες φαίνεται µια σηµαντική διαφορά αφού ο 
κυριότερος λόγος αποχώρησης από την εργασία των ανέργων ηλικίας 
25-39 χρονών ήταν η παραίτηση (44,1% το 2003), ενώ για τους 
ανέργους µεγαλύτερης ηλικίας 40-54 χρονών ο κυριότερος λόγος 
ήταν η απόλυση (46,4% το 2003). Αυτό δείχνει ότι τα άτοµα ηλικίας 
25-39 χρονών δε διστάζουν να υποβάλουν παραίτηση µε στόχο να 
εξασφαλίσουν άλλη εργασία, πράγµα που δε συµβαίνει στην 
περίπτωση των ατόµων ηλικίας 40-54 χρονών, τους οποίους όµως οι 
εργοδότες απολύουν σε µεγαλύτερη συχνότητα.  
 

6.4. Χρήση διαδικτύου 
 
Στα πλαίσια της «Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού 2002» και της 
«Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού 2003» λήφθηκαν πληροφορίες που 
αφορούν τον αριθµό των ατόµων που χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο 
έστω και µια φορά την εβδοµάδα. Οι πληροφορίες αυτές δε 
λήφθηκαν στις προηγούµενες έρευνες. 
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Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών που 
χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο έστω και µια φορά την εβδοµάδα ήταν 
13,4% το 2002 και ανήλθε στο 19,3% το 2003. Τα ποσοστά αυτά 
είναι πολύ µικρότερα από τα αντίστοιχα για τους ανέργους ηλικίας 
15-24 χρονών (32,6% το 2002 και 38,3% το 2003) 
 
Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 25-39 χρονών που 
χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο έστω και µια φορά την εβδοµάδα ήταν 
15,9% το 2002 και ανήλθε στο 31,9% το 2003. 
 
Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 40-54 χρονών που 
χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο έστω και µια φορά την εβδοµάδα ήταν 
10,3% το 2002 και µειώθηκε στο 4,5% το 2003. 
 
Αυτό αποδεικνύει για άλλη µια φορά την καλύτερη εξοικείωση µε 
τη νέα τεχνολογία των ατόµων µικρότερης ηλικίας. 
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7. ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-64 ΧΡΟΝΩΝ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται πληροφορίες και στοιχεία για τους 
ανέργους της Κύπρου ηλικίας 55-64 χρονών κατά την περίοδο 2000-
2003. Επίσης, εξετάζονται διαχρονικά τα χαρακτηριστικά των 
ανέργων της Κύπρου αυτής της οµάδας ηλικίας. Οι άνεργοι ηλικίας 
55-64 χρονών ανέρχονταν σε 1.154 άτοµα το 2000, σε 1.871 άτοµα το 
2001, σε 1.196 άτοµα το 2002 και σε 1.604 άτοµα το 2003.  
 

Γενικά 
χαρακτηριστικά

Χρήση 
διαδικτύου

ΑΝΕΡΓΟΙΑΝΕΡΓΟΙΑΝΕΡΓΟΙΑΝΕΡΓΟΙ
55555555----64646464

ΧΡΟΝΩΝΧΡΟΝΩΝΧΡΟΝΩΝΧΡΟΝΩΝ

Αναζήτηση 
εργασίας

Κινητικότητα 
ανέργων

 
 
Η ανάλυση για τους ανέργους ηλικίας 55-64 χρονών που ακολουθεί 
αφορά τα γενικά χαρακτηριστικά τους, την αναζήτηση εργασίας από 
αυτούς, την κινητικότητα τους και τη χρήση διαδικτύου. 
 

7.1. Γενικά χαρακτηριστικά 
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό αναλύονται πληροφορίες σε σχέση µε το 
φύλο, το επίπεδο µόρφωσης, την οικογενειακή κατάσταση και τη 
διάρκεια ανεργίας των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών για την περίοδο 
2000-2003. 
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7.1.1. Φύλο 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 58 παρουσιάζεται η κατανοµή των ανέργων 
ηλικίας 55-64 χρονών κατά φύλο. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 58
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-64 ΧΡΟΝΩΝ 

ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

40,9%
59,1%

50,3%
49,7%

51,3%48,7%

85,5%14,5%

ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

2002

2001

2000

 2003
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Από το Σχεδιάγραµµα 58 φαίνεται ότι, σε αντίθεση µε τις άλλες 
οµάδες ηλικίας, το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 55-
64 χρονών, µε εξαίρεση το 2001, ήταν άνδρες. Το ποσοστό αυτό 
αυξήθηκε δραστικά το 2003 σε 85,5% από 51,3% το 2002. Αυτό 
δείχνει ότι οι γυναίκες ηλικίας 55-64 χρονών εγκαταλείπουν την 
αγορά εργασίας ενώ οι άνδρες της ίδιας ηλικίας εξακολουθούν να 
ενδιαφέρονται για απασχόληση και γι’ αυτό ταξινοµούνται ως 
άνεργοι.  
 
Τα ποσοστά των ανδρών ηλικίας 55-64 χρονών είναι ψηλότερα από 
τα αντίστοιχα ποσοστά των υπόλοιπων οµάδων ηλικίας για όλες τις 
χρονιές. Συγκεκριµένα το 2003 το 45,4% των ανέργων ανδρών 
ηλικίας 25-54 χρονών ήταν άνδρες και το αντίστοιχο ποσοστό των 
ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών ήταν 48,9%. 
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε την κατανοµή των ανέργων ηλικίας 55-
64 χρονών την περίοδο 2000-2003 κατά φύλο φαίνονται στον πίνακα 
5.1 του Παραρτήµατος 5. Από τον πίνακα φαίνεται η σηµαντική 
αύξηση στον αριθµό των ανδρών κατά 690 άτοµα ανάµεσα στο 2000 
και το 2003 και η µείωση στον αριθµό των γυναικών κατά 240 άτοµα.   
 

7.1.2. Επίπεδο µόρφωσης 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 59 παρουσιάζεται η κατανοµή των ανέργων 
ηλικίας 55-64 χρονών κατά επίπεδο µόρφωσης.  
 
Εξαιτίας του µικρού αριθµού του δείγµατος ήταν αναγκαίο να γίνει 
οµαδοποίηση των επιπέδων µόρφωσης σε πρωτοβάθµια, 
δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια. Η πρωτοβάθµια µόρφωση 
περιλαµβάνει καθόλου µόρφωση ή µόρφωση µέχρι το δηµοτικό. Η 
δευτεροβάθµια µόρφωση περιλαµβάνει µόρφωση γυµνασίου, 
συστήµατος µαθητείας, τεχνικής σχολής και λυκείου. Η τριτοβάθµια 
µόρφωση περιλαµβάνει µεταλυκειακή, ανώτερη και πανεπιστηµιακή 
µόρφωση. ∆ιευκρινιστικά, η µεταλυκειακή  µόρφωση αφορά και την 
ανώτερη δευτεροβάθµια, αλλά όχι την τριτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ η 
ανώτερη µη πανεπιστηµιακή µόρφωση αφορά την εκπαίδευση σε 
ιδρύµατα όπως το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Α.Τ.Ι), το 
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Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Α.Ξ.Ι.Κ) και τα Κολέγια 
µε διετή ή τριετή φοίτηση. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 59
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-64 ΧΡΟΝΩΝ 

ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

60,8%

59,1%

46,9%

29,2%

13,0%

30,5%

40,5%

13,0%

12,6%

74,0%

10,0%

10,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2000

2001

2002

2003

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
 

 
Από το Σχεδιάγραµµα προκύπτει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 
ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών είχαν πρωτοβάθµια εκπαίδευση σε 
αντίθεση µε τις άλλες οµάδες ηλικίας. Το ποσοστό αυτό κυµαινόταν 
από 46,9% σε 74,0%. Συγκριτικά, µόνο το 17,9% των ανέργων 
ηλικίας 25-54 χρονών είχαν πρωτοβάθµια µόρφωση το 2003. Αυτό 
δείχνει ότι οι άνεργοι µεγαλύτερης ηλικίας είχαν χαµηλότερο 
µορφωτικό επίπεδο και ως συνέπεια θα αντιµετώπιζαν µεγαλύτερες 
δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας. 
 
Οι άνεργοι ηλικίας 55-64 χρονών µε δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
ήταν 29,2% το 2000 και, σε αντίθεση µε τις άλλες οµάδες ηλικίας που 
παρουσίασαν µείωση, αυξήθηκαν στο 40,5% το 2003. Μόνο το 12,6% 
των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών του 2003 είχαν τριτοβάθµια 
εκπαίδευση. Το ποσοστό αυτό κυµαινόταν σε χαµηλά επίπεδα, από 
10,0% σε 13,0% την περίοδο 2000-2003, χωρίς να παρατηρηθεί η 
αύξηση που σηµειώθηκε στις άλλες οµάδες ηλικίας. 
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Οι πληροφορίες σε σχέση µε την κατανοµή των ανέργων ηλικίας 55-
64 χρονών την περίοδο 2000-2003 κατά επίπεδο µόρφωσης 
παρουσιάζονται στον πίνακα 5.2 του Παραρτήµατος 5.  
 

7.1.3. Οικογενειακή κατάσταση 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 60 παρουσιάζεται η κατανοµή των ανέργων 
ηλικίας 55-64 χρονών κατά οικογενειακή κατάσταση. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 60
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-64 ΧΡΟΝΩΝ 
ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

9,5%

78,3%
96,5%

16,7% 15,9%

6,2% 8,7%

75,4%

81,1%

3,5%
3,2%

5,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2001 2002 2003

∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ / ∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ
ΧΗΡΟΣ / ΧΗΡΑ
ΕΓΓΑΜΟΣ
ΑΓΑΜΟΣ

 
 
Σύµφωνα µε το Σχεδιάγραµµα 60, η µεγάλη πλειοψηφία των 
ανέργων αυτής της οµάδας ηλικίας ήταν έγγαµοι (78,3% το 2000 
και 96,5% το 2003). Τα ποσοστά αυτά, όπως είναι αναµενόµενο, είναι 
µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα ποσοστά των ανέργων των άλλων 
οµάδων ηλικίας (13,3% για τους ανέργους ηλικίας 15-24 χρονών και 
71,0% για τους ανέργους ηλικίας 25-54 χρονών το 2003).  
 
Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών που ήταν 
διαζευγµένοι αυξήθηκε την περίοδο 2000-2002 από 5,0% σε 8,7%, 
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ενώ κανένας άνεργος ηλικίας 55-64 χρονών το 2003 δεν ήταν 
διαζευγµένος. Σε αυτή την οµάδα ηλικίας παρατηρείται επίσης και 
ένα ποσοστό των ανέργων, µεγαλύτερο από άλλες οµάδες ηλικίας, 
που ήταν χήροι (3,5% το 2003). 
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε την οικογενειακή κατάσταση των 
ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών την περίοδο 2000-2003 
παρουσιάζονται στον πίνακα 5.3 του Παραρτήµατος 5. 
 

7.1.4. ∆ιάρκεια ανεργίας 
 
Η χρονική διάρκεια κατά την οποία τα άτοµα παραµένουν άνεργοι 
αποτελεί σηµαντική ένδειξη του µεγέθους του προβλήµατος της 
ανεργίας. Στο Σχεδιάγραµµα 61 παρουσιάζεται παραστατικά η 
διάρκεια ανεργίας των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 61
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-64 ΧΡΟΝΩΝ 

ΚΑΤΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Από το Σχεδιάγραµµα 61 παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό 
των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών παρέµειναν άνεργοι για 
περισσότερους από 12 µήνες11 (57,2% το 2003). Το ποσοστό αυτό 
είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό για τις υπόλοιπες 
οµάδες ηλικίας των ανέργων. Συγκεκριµένα, το ποσοστό αυτό για 
τους ανέργους ηλικίας 25-54 χρονών ήταν 18,2% το 2003 και για τους 
ανέργους ηλικίας 15-24 χρονών ήταν 26,6%. Αυτό αποδεικνύει ότι οι 
άνεργοι µεγαλύτερης ηλικίας δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν 
εργασία. 
 
Ένα σηµαντικό ποσοστό των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών 
παρέµειναν άνεργοι για 3-5 µήνες (17,5% το 2003). 
 
Εξετάζοντας τις πληροφορίες του Σχεδιαγράµµατος, παρατηρείται µια 
µείωση του ποσοστού των ανέργων που παρέµειναν άνεργοι για 6-
11 µήνες. Το ποσοστό αυτό µειώθηκε από 36,3% το 2000 σε 8,3% το 
2003.  
 
Αντίθετα, το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών που 
παρέµειναν άνεργοι για πάνω από 12 µήνες σηµείωσε αύξηση 
κατά το 2003 µετά από σκαµπανεβάσµατα, γεγονός που δε 
συµβαδίζει µε τις υπόλοιπες οµάδες ηλικίας.  
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε τη διάρκεια ανεργίας των ανέργων 
ηλικίας 55-64 χρονών την περίοδο 2000-2003 φαίνονται στον πίνακα 
5.4 του Παραρτήµατος 5. 
 

7.2. Αναζήτηση εργασίας 
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό αναλύονται πληροφορίες σε σχέση µε την 
αναζήτηση εργασίας, δηλαδή το είδος εργασίας που αναζητούσαν οι 
άνεργοι ηλικίας 55-64 χρονών και τις ενέργειες που έκαναν για 
εξεύρεση εργασίας.  

 

                                                 
11 Με βάση τον ορισµό που υιοθετήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα άτοµα που 

παραµένουν άνεργοι για διάστηµα ίσο ή µεγαλύτερο των 12 µηνών θεωρούνται 
ως µακροχρόνια άνεργοι. 
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7.2.1. Είδος αναζητούµενης εργασίας 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 62 παρουσιάζεται η κατανοµή των ανέργων 
ηλικίας 55-64 χρονών κατά είδος εργασίας που αναζητούσαν, δηλαδή 
αν ήθελαν να δηµιουργήσουν δική τους εργασία ή αν ήθελαν να 
εργαστούν ως υπάλληλοι. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 62
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-64 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑΝ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003
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Από το Σχεδιάγραµµα 62 φαίνεται ότι όλοι οι άνεργοι ηλικίας 55-64 
χρονών ήθελαν να εργαστούν ως υπάλληλοι µε µικρή εξαίρεση 
9,4% των ανέργων το 2002 που ήθελαν να δηµιουργήσουν δική τους 
εργασία. Αυτό είναι αναµενόµενο γιατί σε µεγαλύτερες ηλικίες δεν 
υπάρχουν πολλά χρονικά περιθώρια για δηµιουργία νέας εργασίας.  
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε το είδος εργασίας που αναζητούσαν οι 
άνεργοι ηλικίας 55-64 χρονών την περίοδο 2000-2003 
παρουσιάζονται στον πίνακα 5.5 του Παραρτήµατος 5. 
 

7.2.2. Ενέργειες για εξεύρεση εργασίας 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 63 παρουσιάζονται οι κυριότερες ενέργειες των 
ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών για εξεύρεση εργασίας.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 63
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-64 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003

61,5%

40,0%

13,6%

77,2%

37,3%

18,7%

82,9%

48,8%

44,0%

62,8%

13,6%

13,0%

47,9%

60,8%

83,3%

77,3%

66,6%

30,3%

53,8%

73,3%

7,6%

63,1%

47,0%

65,5%
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Σηµειώνεται ότι η ερώτηση στις σχετικές έρευνες αφορά ενέργειες 
που έκαναν οι άνεργοι τις τελευταίες τέσσερις εβδοµάδες και ότι τα 
άτοµα είχαν τη δυνατότητα να αναφέρουν περισσότερες από µια 
ενέργειες. 
 
Από το Σχεδιάγραµµα 63 φαίνεται ότι κατά το 2003 το µεγαλύτερο 
ποσοστό των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών (το 82,9%) 
γράφτηκαν στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας για εξεύρεση 
εργασίας. Το ποσοστό αυτό είναι σηµαντικά µεγαλύτερο από άλλες 
οµάδες ηλικίας (62,0% το 2003 για τους ανέργους ηλικίας 25-54 
χρονών) ίσως λόγω του ανεργιακού επιδόµατος. 
 
Ένα σηµαντικό ποσοστό έψαξαν σε αγγελίες για εξεύρεση εργασίας 
(62,8% το 2003). Μεγάλο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 55-64 
χρονών είχαν απευθυνθεί σε εργοδότες για εξεύρεση εργασίας. Το 
ποσοστό αυτό µειώθηκε διαχρονικά από 60,8% το 2000 σε 48,8% το 
2003. Τα ποσοστά αυτά συνάδουν µε τα αντίστοιχα ποσοστά για το 
σύνολο των ανέργων. 
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε τις ενέργειες των ανέργων ηλικίας 55-64 
χρονών την περίοδο 2000-2003 για εξεύρεση εργασίας 
παρουσιάζονται στον πίνακα 5.6 του Παραρτήµατος 5. 
 

7.3. Κινητικότητα ανέργων 
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό αναλύονται πληροφορίες σχετικά µε την 
κινητικότητα των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών. Με τον όρο 
κινητικότητα εννοούµε την αλλαγή της κυριότερης ασχολίας του 
ανθρώπινου δυναµικού (εργασία, ανεργία, αδράνεια) από τον ένα 
χρόνο στον άλλο. Για παράδειγµα, ο αριθµός των ατόµων που φέτος 
εργάζονται ενώ ένα χρόνο πριν ήταν άνεργοι, αποτελούν την 
κινητικότητα προς εργασία από ανεργία. 
 
Συγκεκριµένα, στο υποκεφάλαιο αυτό εξετάζεται η κινητικότητα  
προς εργασία και αδράνεια από ανεργία και η κινητικότητα προς 
ανεργία από αδράνεια και εργασία. Στο υποκεφάλαιο αυτό 
εξετάζονται επίσης πληροφορίες για τον τοµέα και την επαγγελµατική 
υπόσταση προέλευσης των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών που 
εργάζονταν ένα χρόνο πριν.  
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Τέλος αναλύονται πληροφορίες σε σχέση µε την επαγγελµατική 
κατηγορία και τους λόγους αποχώρησης των ανέργων ηλικίας 55-64 
χρονών. 
 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Κινητικότητα προς Εργασία
και Αδράνεια από Ανεργία

Κινητικότητα προς Ανεργία 
από Αδράνεια και Εργασία

∆ιατοµεακή Κίνηση

Επαγγελµατική
Υπόσταση προέλευσης

Επαγγελµατική Κατηγορία και 
Λόγοι Αποχώρησης

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 

55555555----64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ64 ΧΡΟΝΩΝ
Τοµέας προέλευσης

 
 

7.3.1. Κινητικότητα προς εργασία και αδράνεια από ανεργία 
 
Σε αυτό το µέρος εξετάζονται οι εκροές των ανέργων προς εργασία 
και αδράνεια. 
 

ΑΝΕΡΓΟΙ  ΑΝΕΡΓΟΙ  ΑΝΕΡΓΟΙ  ΑΝΕΡΓΟΙ  
55555555----64 64 64 64 

ΧΡΟΝΩΝ       ΧΡΟΝΩΝ       ΧΡΟΝΩΝ       ΧΡΟΝΩΝ       

Απασχολούµενοι 
55-64 χρονών

Αδρανείς         
55-64 χρονών

 
 
Η κινητικότητα προς εργασία από ανεργία φαίνεται µε τον αριθµό 
των απασχολουµένων οι οποίοι ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν. Η 
κινητικότητα αυτή για τα άτοµα ηλικίας 55-64 χρονών ανήλθε στα 
528 άτοµα το 2000 και στα 431 άτοµα το 2001. Το 2002 και το 2003 
η κινητικότητα αυτή ανήλθε στα 647 άτοµα και 424 άτοµα 
αντίστοιχα.  
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Για να εκτιµηθεί το µέγεθος της κινητικότητας προς εργασία από 
ανεργία υπολογίζεται ως το ποσοστό των απασχολουµένων που τον 
προηγούµενο χρόνο ήταν άνεργοι. Στο Σχεδιάγραµµα 64 
παρουσιάζεται το ποσοστό των απασχολουµένων ηλικίας 55-64 
χρονών που ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 64
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 55-64 

ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ 
ΠΡΙΝ  ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003

1,6%

1,3%

2,0%

1,2%

0,0% 1,0% 2,0% 3,0%
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Εξετάζοντας το Σχεδιάγραµµα 64, φαίνεται ότι το 2001 µειώθηκε το 
ποσοστό των απασχολουµένων που ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν. Το 
2000 1,6% των απασχολουµένων ηλικίας 55-64 χρονών ήταν άνεργοι  
ένα χρόνο πριν και το ποσοστό αυτό µειώθηκε στο 1,3% το 2001. 
Κατά το 2002 αυξήθηκε στο 2,0%, ενώ µειώθηκε πάλι στο 1,2% το 
2003. Τα ποσοστά αυτά είναι µικρότερα από τα αντίστοιχα για το 
σύνολο των ανέργων. 
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε το ποσοστό των απασχολουµένων 
ηλικίας 55-64 χρονών που ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν φαίνονται 
στον πίνακα 5.7 του Παραρτήµατος 5.  
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Τα άτοµα τα οποία κατά τη διάρκεια της έρευνας ήταν οικονοµικά 
αδρανή ενώ τον προηγούµενο χρόνο ήταν άνεργοι αποτελούν την 
κινητικότητα προς αδράνεια από ανεργία. Η κινητικότητα αυτή για 
τα άτοµα ηλικίας 55-64 χρονών ανήλθε στα 438 άτοµα το 2000, στα 
487 άτοµα το 2001, στα 116 άτοµα το 2002 και στα 359 άτοµα το 
2003. 
 
Η κινητικότητα προς αδράνεια από ανεργία προσδιορίζεται µε το 
ποσοστό των ατόµων ηλικίας 55-64 χρονών που βρίσκονται εκτός 
αγοράς εργασίας και τον προηγούµενο χρόνο ήταν εντός  αγοράς 
εργασίας αλλά ήταν άνεργοι πάνω στο σύνολο του αδρανούς 
δυναµικού ηλικίας 55-64 χρονών. Το ποσοστό αυτό φαίνεται 
παραστατικά στο Σχεδιάγραµµα 65. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 65
ΠΟΣΟΣΤΟ Α∆ΡΑΝΟΥΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 55-64 
ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003

1,4%

1,5%

0,4%

1,1%
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Από το Σχεδιάγραµµα 65 φαίνεται ότι το 1,4% του αδρανούς 
δυναµικού ηλικίας 55-64 χρονών του 2000 υπήρξαν άνεργοι τον 
προηγούµενο χρόνο. Το ποσοστό αυτό παρέµεινε περίπου σταθερό το 
2001,1,5%, ενώ το 2002 µειώθηκε στο 0,4% και το 2003 ανήλθε στο 
1,1%.  
 
Οι πληροφορίες αυτές περιέχονται στον πίνακα 5.8 του 
Παραρτήµατος 5.  
 

7.3.2. Κινητικότητα προς ανεργία από αδράνεια και εργασία   
 
Σε αυτό το µέρος εξετάζονται οι εισροές στην ανεργία από αδράνεια 
και εργασία.  
 

ΑΝΕΡΓΟΙ  ΑΝΕΡΓΟΙ  ΑΝΕΡΓΟΙ  ΑΝΕΡΓΟΙ  
55555555----64 64 64 64 

ΧΡΟΝΩΝ       ΧΡΟΝΩΝ       ΧΡΟΝΩΝ       ΧΡΟΝΩΝ       

Αδρανείς         
55-64 χρονών

Απασχολούµενοι   
55-64 χρονών

 
 
Η κινητικότητα προς ανεργία από αδράνεια καθορίζεται µε τον 
αριθµό των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών που ένα χρόνο πριν ήταν 
αδρανείς. Η κινητικότητα αυτή ανήλθε σε 60 άτοµα το 2000, σε 179 
άτοµα το 2001, σε 115 άτοµα το 2002 και σε 184 άτοµα το 2003.  
 
Ο αριθµός των ανέργων που εργάζονταν ένα χρόνο πριν αποτελεί την 
κινητικότητα προς ανεργία από εργασία. Η κινητικότητα αυτή, που 
ουσιαστικά µεταφράζεται στα άτοµα ηλικίας 55-64 χρονών που 
χάνουν τις θέσεις εργασίας τους, ανήλθε σε 627 άτοµα το 2000, σε 
1.326 άτοµα το 2001, σε 692 άτοµα το 2002 και σε 615 άτοµα το 
2003. 
 
Με στόχο την εκτίµηση του µεγέθους της κινητικότητας, στο 
Σχεδιάγραµµα 66 παρουσιάζεται το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 55-
64 χρονών της περιόδου 2000-2003 που ένα χρόνο πριν ήταν είτε 
απασχολούµενοι ή άνεργοι και το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 55-
64 χρονών που ήταν άνεργοι τόσο το χρόνο που εξετάζεται όσο και 
τον προηγούµενο χρόνο. 
 



 147 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 66
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-64 ΧΡΟΝΩΝ ΕΝΑ 

ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ 
ΤΗN ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003

40,5%
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50,2%
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5,2%
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Από το Σχεδιάγραµµα 66 φαίνεται ότι το 54,3% των ανέργων ηλικίας 
55-64 χρονών του 2000 εργάζονταν ένα χρόνο πριν. Το ποσοστό 
αυτό παρουσίασε αύξηση και έφτασε το 70,9% το 2001, το 2002 
µειώθηκε στο 57,9% και το 2003 µειώθηκε στο 38,3%.  
 
Από το Σχεδιάγραµµα 66 φαίνεται επίσης ότι το ποσοστό των 
ανέργων που ήταν αδρανείς ένα χρόνο πριν ήταν 5,2% το 2000 και 
αυξήθηκε στο 9,6% το 2001 και το 2002 και στο 11,5% το 2003. 
Αυτό φανερώνει αυξηµένη επιστροφή αδρανούς δυναµικού ηλικίας 
55-64 χρονών στην αγορά εργασίας, οι οποίοι όµως δεν 
καταφέρνουν να εξασφαλίσουν εργασία. 
 
Ένα σηµαντικό ποσοστό των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών 
υπήρξαν άνεργοι και τον προηγούµενο χρόνο. Το ποσοστό αυτό 
ήταν 40,5% το 2000 και µετά από σκαµπανεβάσµατα αυξήθηκε στο 
50,2% το 2003. Το ποσοστό αυτό συνάδει και µε τη δηλωθείσα 
διάρκεια ανεργίας όπου το 57,2% των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών 
το 2003 ήταν µακροχρόνια άνεργοι. Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 
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55-64 χρονών που υπήρξαν άνεργοι και τον προηγούµενο χρόνο είναι 
γενικά ψηλότερα από τα αντίστοιχα για τους ανέργους ηλικίας 25-54 
χρονών (16,1% το 2003). 
 
Η κινητικότητα προς ανεργία από αδράνεια παρουσιάζεται στον 
πίνακα 5.9 του Παραρτήµατος 5. 
 
Επίσης οι πληροφορίες σε σχέση µε το ποσοστό των ανέργων που 
εργάζονταν ένα χρόνο πριν παρουσιάζονται  στον πίνακα 5.10 του 
Παραρτήµατος 5.  
 

7.3.3. Τοµέας προέλευσης 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 67 παρουσιάζεται ο ευρύς τοµέας οικονοµικής 
δραστηριότητας των ανέργων 55-64 χρονών που εργάζονταν ένα 
χρόνο πριν. Με τον όρο ευρύ τοµέα εννοούµε την οµαδοποίηση των 
17 κύριων τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας που έχουν καθοριστεί 
µε βάση τον κώδικα ταξινόµησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης “NACE 
rev. 1, of the European Union” σε πρωτογενή, δευτερογενή και 
τριτογενή.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 67
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-64 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ 

ΕΥΡΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

11,2%

88,0%

36,2% 21,7%

12,0%

59,2%

100,0%

67,1%

4,6%
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ
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Υπενθυµίζεται ότι ο αριθµός των ανέργων 55-64 χρονών που 
εργάζονταν ένα χρόνο πριν ανήλθε σε 627 άτοµα το 2000, σε 1.326 
άτοµα το 2001, σε 692 άτοµα το 2002 και σε 615 άτοµα το 2003. 
 
Από το Σχεδιάγραµµα 67 φαίνεται ότι το 2002 όλοι οι άνεργοι ηλικίας 
55-64 χρονών που είχαν εργαστεί ένα χρόνο πριν απασχολούνταν 
στον τριτογενή τοµέα. Η απασχόληση στον τριτογενή τοµέα 
αυξήθηκε από 12,0% το 2000 σε 67,1% το 2003.  
  
∆ιαχρονικά µειώθηκε η απασχόληση των ανέργων ηλικίας 55-64 
χρονών που εργάζονταν ένα χρόνο πριν στο δευτερογενή τοµέα από 
88,0% το 2000 σε 21,7% το 2003.  
 
Στον πίνακα 5.11 του Παραρτήµατος 5 παρουσιάζονται πληροφορίες 
σε σχέση µε τον ευρύ τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας των 
ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών της περιόδου 2000-2003 που 
εργάζονταν ένα χρόνο πριν. 
 

7.3.4. Επαγγελµατική υπόσταση προέλευσης 
 
Η επαγγελµατική υπόσταση αφορά την κατάταξη ανάλογα µε το αν 
ήταν εργοδότες µε προσωπικό, αν ήταν αυτοαπασχολούµενοι χωρίς 
προσωπικό, µε το αν ήταν εργοδοτούµενοι σε µια επιχείρηση και 
τέλος αν ήταν εργαζόµενοι αµισθί σε οικογενειακή επιχείρηση. Οι δύο 
πρώτες κατηγορίες αποτελούν τους αυτοεργοδοτούµενους. Στο 
Σχεδιάγραµµα 68 παρουσιάζεται η επαγγελµατική υπόσταση των 
ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών που εργάζονταν ένα χρόνο πριν. 
 
Από το Σχεδιάγραµµα 68 φαίνεται ότι η µεγάλη πλειοψηφία των 
ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών που εργάζονταν ένα χρόνο πριν 
ήταν εργοδοτούµενοι (88,8% το 2003). Όλοι οι άνεργοι ηλικίας 55-
64 χρονών του 2002 που είχαν εργαστεί ένα χρόνο πριν ήταν 
εργοδοτούµενοι.  
 
Το 4,6% των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών του 2001 και το 11,2% 
των ανέργων του 2003 που είχαν εργαστεί ένα χρόνο πριν ήταν 
αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό. Το 12,0% των ανέργων 55-
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64 χρονών του 2000 και το 4,6% των ανέργων του 2001 ήταν 
εργοδότες µε προσωπικό. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 68
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-64 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003
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Στον πίνακα 5.12 του Παραρτήµατος 5 παρουσιάζονται πληροφορίες 
σε σχέση µε την επαγγελµατική υπόσταση των ανέργων ηλικίας 55-64 
χρονών της περιόδου 2000-2003 που εργάζονταν ένα χρόνο πριν. 
 

7.3.5. Επαγγελµατική κατηγορία και λόγοι αποχώρησης 
 
Τα άτοµα που δεν εργάζονταν κατά τη διάρκεια της έρευνας 
ρωτήθηκαν κατά πόσο είχαν εργαστεί προηγουµένως. Ακολούθως για 
όσους είχαν εργαστεί τα τελευταία 7 χρόνια συγκεντρώθηκαν, µεταξύ 
άλλων, πληροφορίες για την επαγγελµατική κατηγορία της 
προηγούµενης εργασίας καθώς και τους λόγους αποχώρησης από 
αυτή. 
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Όλοι οι άνεργοι ηλικίας 55-64 χρονών της περιόδου 2000-2003 είχαν 
εργαστεί προηγουµένως, µε εξαίρεση το 3,5% των ανέργων ηλικίας 
55-64 χρονών του 2003 που δεν είχαν εργαστεί προηγουµένως. Οι 
πληροφορίες για την προηγούµενη εργοδότηση των ανέργων ηλικίας 
55-64 χρονών φαίνονται στον πίνακα 5.13 του Παραρτήµατος 5.  
 
Στο Σχεδιάγραµµα 69 παρουσιάζεται η ευρεία επαγγελµατική 
κατηγορία της προηγούµενης εργασίας των ανέργων ηλικίας 55-64 
χρονών12. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 69
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-64 ΧΡΟΝΩΝ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Σηµειώνεται ότι στα επαγγέλµατα ανώτερου επιπέδου 
περιλαµβάνονται οι ∆ιευθυντές, οι Πτυχιούχοι, οι Τεχνικοί βοηθοί και 
ειδικοί γραφείς και οι Στρατιωτικοί. Στα επαγγέλµατα µέσου 
επιπέδου περιλαµβάνονται οι Γραφείς, δακτυλογράφοι και ταµίες, οι 
Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές, οι Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και 
ψαράδες, οι Τεχνίτες και οι Χειριστές µηχανών και συναρµολογητές. 

                                                 
12 Η ανάλυση αυτή αφορά τους ανέργους που είχαν εργαστεί τα τελευταία 7 χρόνια 
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Τέλος, στα επαγγέλµατα κατώτερου επιπέδου περιλαµβάνονται οι 
Ανειδίκευτοι εργάτες. 
 
Από το Σχεδιάγραµµα 69 φαίνεται ότι οι περισσότεροι άνεργοι 55-64 
χρονών, µε εξαίρεση το 2002, είχαν εργαστεί σε επαγγέλµατα 
µέσου επιπέδου. Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών που 
είχαν εργαστεί σε επαγγέλµατα µέσου επιπέδου κυµαίνεται µεταξύ 
24,3% και 53,2%.  
 
Μεγάλο ποσοστό ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών, σε αντίθεση µε τις 
άλλες οµάδες ηλικίας, είχαν εργαστεί σε επαγγέλµατα κατώτερου 
επιπέδου. Το ποσοστό αυτό κυµαίνεται µεταξύ 24,2% και 54,9%. 
Αυτό είναι αναµενόµενο δεδοµένου του χαµηλού µορφωτικού 
επιπέδου των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών (46,9% είχαν 
πρωτοβάθµια µόρφωση το 2003).  
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε την ευρεία επαγγελµατική κατηγορία της 
προηγούµενης εργασίας των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών για την 
περίοδο 2000-2003 παρουσιάζονται στον πίνακα 5.14 του 
Παραρτήµατος 5.  
 
Η αποχώρηση των ανέργων από την προηγούµενη τους εργασία 
αποδίδεται σε διάφορους λόγους όπως η απόλυση, η παραίτηση και 
η εργασία περιορισµένης διάρκειας. Στο Σχεδιάγραµµα 70 
παρουσιάζεται η κατανοµή των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών 
ανάλογα µε τους λόγους αποχώρησης από την προηγούµενη τους 
εργασία. Η ανάλυση αφορά µόνο τους ανέργους που σταµάτησαν να 
εργάζονται τα τελευταία 7 χρόνια. 
 
Από το Σχεδιάγραµµα 69 φαίνεται ότι, όπως και στην οµάδα ηλικίας 
25-54 χρονών, ο κυριότερος λόγος αποχώρησης των ανέργων 
ηλικίας 55-64 χρονών από την προηγούµενη τους εργασία ήταν η 
απόλυση. Η απόλυση ήταν ο λόγος αποχώρησης για το 59,5% των 
ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών το 2000,  ενώ το ποσοστό αυτό 
µειώθηκε στο 35,4% το 2003. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους 
ανέργους ηλικίας 25-54 χρονών ήταν 40,8% το 2003.   
 
Το 23,8% των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών του 2000 δήλωσαν ότι 
αποχώρησαν από την προηγούµενη τους εργασία λόγω 
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περιορισµένης διάρκειας της εργασίας τους. Το ποσοστό αυτό 
µειώθηκε στο 9,0% το 2003.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 70
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-64 
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Η παραίτηση αφορούσε το 10,2% των ανέργων ηλικίας 55-64 
χρονών το 2000 και το 17,5% των ανέργων του 2003. Το ποσοστό 
αυτό είναι πολύ χαµηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των 
υπόλοιπων οµάδων ηλικίας (32,7% για τους ανέργους ηλικίας 25-54 
και 39,0% για τους ανέργους ηλικίας 15-24 χρονών για το 2003), 
όπως αναµένεται αφού η εξεύρεση εργασίας για τα άτοµα 
µεγαλύτερης ηλικίας είναι δυσκολότερη. 
 
Επισηµαίνεται το µεγάλο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 55-64 
χρονών που αποχώρησαν από την προηγούµενη εργασία τους λόγω 
πρόωρης σύνταξης (15,0% το 2003). Παρόλο που τα άτοµα αυτά 
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έχουν συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, εντούτοις εξακολουθούν να 
αναζητούν εργασία και γι’ αυτό βρίσκονται στον κατάλογο των 
ανέργων. 
 
Οι πληροφορίες σε σχέση µε τους λόγους αποχώρησης των ανέργων 
ηλικίας 55-64 χρονών από την προηγούµενη εργασία τους φαίνονται 
στον πίνακα 5.15 του Παραρτήµατος 5. 
 

7.4. Χρήση διαδικτύου 
 
Στα πλαίσια της «Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού 2002» και της 
«Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού 2003» λήφθηκαν πληροφορίες που 
αφορούν τον αριθµό των ατόµων που χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο 
έστω και µια φορά την εβδοµάδα. Οι πληροφορίες αυτές δε λήφθηκαν 
στις προηγούµενες έρευνες. 
 
Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών που 
χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο έστω και µια φορά την εβδοµάδα 
ήταν 15,6% το 2002 και αυξήθηκε ελαφρά στο 17,2% το 2003. 
 
Επισηµαίνεται ότι τα ποσοστά αυτά ήταν σηµαντικά µικρότερα από 
εκείνα για το σύνολο των ανέργων (18,4% το 2002 και 23,3% το 
2003) και αυτό δείχνει ότι τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας 
δυσκολεύονται να εξοικειωθούν µε τη νέα τεχνολογία. 
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
 
Η µελέτη αναµένεται να προσθέσει σηµαντικά στοιχεία για την αγορά 
εργασίας και ειδικότερα τους ανέργους της Κύπρου. Τα στοιχεία αυτά 
θα αξιοποιηθούν από την ΑνΑ∆ στον προγραµµατισµό και υλοποίηση 
κατάλληλων δραστηριοτήτων κατάρτισης και άλλων ενεργειών στο 
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της. Παράλληλα, αναµένεται η αξιοποίηση 
των αποτελεσµάτων της µελέτης από άλλες υπηρεσίες και φορείς. 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται οι κυριότερες διαπιστώσεις και 
συµπεράσµατα, τα πορίσµατα και οι εισηγήσεις της µελέτης. Οι 
εισηγήσεις επικεντρώνονται σε θέµατα της αρµοδιότητας της ΑνΑ∆ ή 
σε θέµατα που η ΑνΑ∆ είναι δυνατό να προωθήσει το χειρισµό τους 
σε συνεργασία µε άλλους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες. 
 

8.1. ∆ιαπιστώσεις και συµπεράσµατα 
 
Οι άνεργοι στην Κύπρο µειώθηκαν από τα 15.354 άτοµα το 2000 
στα 14.109 άτοµα το 2003. Οι ποσοστιαίες µειώσεις στον αριθµό τους 
ήταν 15,5% το 2001 και 16,7% το 2002. Αντίθετα, το 2003 η ανεργία 
αυξήθηκε κατά 30,5% σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο. Η 
διακύµανση του ποσοστού ανεργίας ήταν 5,0% το 2000, 4,0% το 
2001, 3,3% το 2002 και 4,1% το 2003. 
 

8.1.1. Συµπεράσµατα για τους ανέργους της Κύπρου 
 

i. Κατά την περίοδο 2000-2003, η πλειοψηφία των ανέργων 
ήταν γυναίκες µε εξαίρεση το 2003 όπου οι γυναίκες 
περιορίστηκαν στο 49,5%. Το ποσοστό των γυναικών 
σηµείωσε διαχρονικά πτώση. 

ii. Τα µεγαλύτερα µερίδια των ανέργων βρίσκονταν στις 
οµάδες ηλικιών 25-39 χρονών (35,4% το 2003) και 40-54 
χρονών (30,4% το 2003). Το µερίδιο των ανέργων ηλικίας 15-
19 χρονών παρουσίασε µείωση. Αυτό είναι συνέπεια της 
µεγαλύτερης έφεσης για σπουδές τα τελευταία χρόνια και της 
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συνεπαγόµενης καθυστέρησης στην ένταξη των ατόµων στην 
αγορά εργασίας. 

iii. Ο µέσος όρος ηλικίας των ανέργων ήταν τα 36,6 χρόνια 
κατά το 2003 αλλά δε διαπιστώνεται διαχρονικά οποιαδήποτε 
τάση αύξησης ή µείωσης του µέσου όρου ηλικίας. 

iv. Η διακύµανση του ποσοστού ανεργίας ήταν 5,0% το 2000, 
4,0% το 2001, 3,3% το 2002 και 4,1% το 2003. Το ποσοστό 
ανεργίας των γυναικών µειώθηκε από το 7,3% το 2000 στο 
4,6% το 2003. Αντίθετα, το ποσοστό ανεργίας των ανδρών 
αυξήθηκε από το 3,2% το 2000 στο 3,8% το 2003. Παρόλα 
αυτά το ποσοστό ανεργίας των γυναικών εξακολουθούσε να 
ήταν µεγαλύτερο από των ανδρών επιβεβαιώνοντας ότι οι 
γυναίκες αντιµετωπίζουν µεγαλύτερα προβλήµατα στην 
εξεύρεση εργασίας από ότι οι άνδρες. 

v. Αναλύοντας τα ποσοστά ανεργίας κατά οµάδα ηλικίας 
διαπιστώνεται ότι τα άτοµα µικρής ηλικίας αντιµετωπίζουν 
σοβαρότερο πρόβληµα ανεργίας. Τα ποσοστά ανεργίας το 
2003 ήταν 14,2% για τα άτοµα ηλικίας 15-19 χρονών και 8,1% 
για τα άτοµα ηλικίας 20-24 χρονών. Αυτό ενισχύει την 
εκτίµηση για αυξηµένες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι 
νεοεισερχόµενοι στην ένταξη τους στην αγορά εργασίας. 

vi. Το 2003 3 στους 10 ανέργους ήταν απόφοιτοι 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 2 στους 10 πήγαν µόνο 
µέχρι το δηµοτικό. Τα µερίδια των ανέργων µε 
πανεπιστηµιακή µόρφωση καθώς και των αποφοίτων 
τεχνικής σχολής παρουσίασαν αύξηση. Αντίθετα, µειώθηκε 
το µερίδιο των ανέργων που δεν είχαν καθόλου µόρφωση ή 
ήταν απόφοιτοι δηµοτικού. Η µείωση αυτή οφείλεται στη 
γενικότερη βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου του 
πληθυσµού γενικά και των απασχολουµένων.  

vii. Τα ψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρουσίασαν τα άτοµα 
χαµηλότερου µορφωτικού επιπέδου όπως είναι οι απόφοιτοι 
γυµνασίου (6,3% το 2003) και όσοι είχαν µόρφωση µέχρι το 
δηµοτικό. Το ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων 
πανεπιστηµίου αυξήθηκε από 1,5% το 2000 σε 3,4% το 
2003. Αυτό επιβεβαιώνει τη δυσκολία που αντιµετωπίζουν οι 
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πτυχιούχοι στην εξεύρεση κατάλληλης εργασίας αµέσως µετά 
την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Αυτό φυσικά συνδέεται 
και µε τον αυξηµένο αριθµό ατόµων που ολοκληρώνουν 
µόρφωση πανεπιστηµίου. 

viii. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ήταν έγγαµοι αλλά 
διαχρονικά µειώθηκε το ποσοστό των εγγάµων από 68,8% το 
2000 σε 61,1% το 2003. Αυτό συνάδει µε την αύξηση της 
ηλικίας κατά την οποία παντρεύονται οι Κύπριοι, µε συνέπεια 
τη µείωση του ποσοστού των παντρεµένων στο σύνολο του 
πληθυσµού. 

ix. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων παρέµειναν άνεργοι 
για 3-5 µήνες (αυξητική τάση από 16,6% το 2000 σε 26,1% το 
2003) και 6-11 µήνες (µειωτική τάση από 27,9% το 2000 σε 
21,2% το 2003). Ένα σηµαντικό ποσοστό των ανέργων 
(24,4% το 2003) ήταν µακροχρόνια άνεργοι (διάρκεια 
ανεργίας πάνω από 12 µήνες), αλλά το ποσοστό αυτό 
παρουσίασε µείωση (από 29,8% το 2000 σε 24,4% το 2003). 

x. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων (98,6% το 2003) 
ήθελαν να εργαστούν ως υπάλληλοι. 

xi. Οι κυριότερες ενέργειες για εξεύρεση εργασίας ήταν η 
αναζήτηση εργασίας µέσα από αγγελίες (67,1% το 2003), η 
εγγραφή στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας (61,1% το 
2003) και η προσέγγιση εργοδοτών (48,8% το 2003). Παρόλο 
που το ποσοστό των ανέργων που γράφονται στα Επαρχιακά 
Γραφεία Εργασίας έχει αυξηθεί διαχρονικά, εντούτοις 
εξακολουθεί να υπάρχει ένα µεγάλο ποσοστό των ανέργων 
(περίπου 4 στους 10) που δεν αναζητούν βοήθεια για εξεύρεση 
εργασίας από τους πλέον αρµόδιους για αυτό το θέµα. 

xii. Το ποσοστό των απασχολουµένων που ήταν άνεργοι ένα 
χρόνο πριν κυµαίνεται µεταξύ 2,1%-3,1% και το ποσοστό 
των αδρανών που ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν κυµαίνεται 
µεταξύ 0,6%-1,5%. 

xiii. Το µερίδιο των ανέργων που ήταν αδρανείς κυµαίνεται 
µεταξύ 23,0%-30,3% και αυτών που ήταν απασχολούµενοι 
ένα χρόνο πριν κυµαίνεται µεταξύ 38,6%-55,0%. Το µερίδιο 
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αυτών που ήταν άνεργοι τόσο το χρόνο που εξετάζεται όσο 
και τον προηγούµενο χρόνο κυµαίνεται µεταξύ 21,5%-31,1%. 
Το ποσοστό αυτό συνάδει µε τη δηλωθείσα διάρκεια ανεργίας 
όπου ένας στους τέσσερις περίπου ήταν µακροχρόνια άνεργος. 

xiv. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων εργάζονταν στον 
τριτογενή τοµέα ένα χρόνο πριν (71,3% το 2003). ∆ιαχρονικά 
αυξήθηκε το ποσοστό των ανέργων που εργάζονταν στον 
τριτογενή τοµέα (από 47,1% το 2000 σε 71,3% το 2003) ενώ 
µειώθηκε το ποσοστό των ανέργων που εργάζονταν στο 
δευτερογενή τοµέα (από 52,9% το 2000 σε 25,9% το 2003). 
Αυτό συνάδει µε την τάση αύξησης του ποσοστού 
απασχολουµένων σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τοµέα 
(λόγω µεγαλύτερης εξάρτησης της οικονοµίας στις Υπηρεσίες) 
και την παράλληλη µείωση του ποσοστού απασχολουµένων σε 
επιχειρήσεις του δευτερογενούς τοµέα (λόγω κυρίως των 
συνεχιζόµενων προβληµάτων της Μεταποίησης). 

xv. Η µεγάλη πλειοψηφία των ανέργων (περισσότεροι από 9 
στους 10) που εργάζονταν ένα χρόνο πριν ήταν 
εργοδοτούµενοι (92,0% το 2003). Οι αυτοεργοδοτούµενοι 
(δηλαδή αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό και εργοδότες 
µε προσωπικό) ήταν 7% το 2003. 

xvi. Πάνω από 8 στους 10 άνεργους είχαν εργαστεί 
προηγούµενα. Το ποσοστό αυτό κυµαίνεται από το 81,8% στο 
87,2%. Αυτό σηµαίνει ότι ένα ποσοστό γύρω στο 20% των 
ανέργων ήταν νεοεισερχόµενοι στην αγορά εργασίας. 

xvii. Το ποσοστό των ανέργων που είχαν εργαστεί σε επαγγέλµατα 
ανώτερου επιπέδου παρουσίασε αύξηση (19,5% το 2003), 
ενώ το ποσοστό των ανέργων που είχαν εργαστεί σε 
επαγγέλµατα µέσου επιπέδου σηµείωσε µείωση (57,0% το 
2003). Αυτό συνάδει µε την αλλαγή στη δοµή της 
απασχόλησης. Το ποσοστό των ανέργων που είχαν εργαστεί 
σε επαγγέλµατα κατώτερου επιπέδου παρέµεινε σταθερό 
(23,5% το 2003). 

xviii. Οι κυριότεροι λόγοι αποχώρησης από την προηγούµενη τους 
εργασία ήταν η απόλυση (39,4% το 2003) και η υποβολή 
παραίτησης (31,8% το 2003), ενώ σηµαντικό ποσοστό 
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ανέργων είχαν αποχωρήσει λόγω εργασίας περιορισµένης 
διάρκειας (10,9% το 2003). 

xix. Τα ποσοστά των νοικοκυριών που είχαν ηλεκτρονικό 
υπολογιστή στο σπίτι και που ήταν ενωµένα µε το διαδίκτυο 
αυξήθηκαν διαχρονικά, τόσο στο σύνολο (από 27,7% το 2000 
σε 42,3% το 2003) όσο και στα νοικοκυριά µε αρχηγό άνεργο 
(από 17,4% το 2000 σε 42,3% το 2003).  

xx. Ποσοστό 18,4% και 23,3% των ανέργων το 2002 και το 
2003 αντίστοιχα, χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο έστω και µια 
φορά την εβδοµάδα. 

xxi. Το ποσοστό των ανέργων που είχαν συµµετάσχει σε 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης τις 
προηγούµενες 4 εβδοµάδες, σηµείωσε αύξηση, από 4,2% το 
2000 σε 8,8% το 2003. 

  

8.1.2. Συµπεράσµατα για τους ανέργους ηλικίας 15-24 χρονών 
 

i. Το µερίδιο των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που ήταν 
γυναίκες µειώθηκε σηµαντικά (από 69,3% το 2000 σε 51,1% 
το 2003). Η τάση αυτή συνάδει και µε την τάση για το σύνολο 
των ανέργων όπου επίσης παρουσιάστηκε σηµαντική µείωση 
στο µερίδιο των γυναικών. 

ii. Το µερίδιο των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που είχαν 
τριτοβάθµια εκπαίδευση αυξήθηκε δραµατικά (από 11,1% 
το 2000 σε 39,1% το 2003). Αυτό συµβαδίζει µε την αύξηση 
στο µερίδιο των ανέργων ηλικίας 20-24 χρονών αλλά και την 
αύξηση στο ποσοστό ανεργίας αυτής της ηλικιακής οµάδας. 
Έτσι εκτιµάται ότι οι νέοι απόφοιτοι τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης αντιµετωπίζουν αυξηµένες δυσκολίες στην 
εξεύρεση εργασίας µε την ολοκλήρωση των σπουδών τους. 
Αυτό φυσικά συνδέεται και µε τον αυξηµένο αριθµό ατόµων 
που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους. Αντίθετα, µειώθηκε το 
µερίδιο των ανέργων µε δευτεροβάθµια εκπαίδευση (από 
78,9% το 2000 σε 48,6% το 2003). 
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iii. Η µεγάλη πλειοψηφία των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών 
ήταν άγαµοι (84,9% το 2003) όπως είναι αναµενόµενο. Το 
ποσοστό των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που ήταν 
έγγαµοι µειώθηκε διαχρονικά, ενώ το ποσοστό των ανέργων 
που ήταν άγαµοι αυξήθηκε (από 66,3% το 2000 σε 84,9% το 
2003), πράγµα που συνάδει µε την αύξηση της ηλικίας κατά 
την οποία παντρεύονται οι Κύπριοι.  

iv. Το µεγαλύτερο µερίδιο των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών 
παρέµειναν άνεργοι για 3-5 µήνες (27,9% το 2003) και για 
πάνω από 12 µήνες (26,6% το 2003), πράγµα ανησυχητικό 
για τα άτοµα τέτοιας ηλικίας. ∆ιαχρονικά µειώθηκε το µερίδιο 
των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που παρέµειναν άνεργοι 
για 6-11 µήνες και για λιγότερο από ένα µήνα, ενώ αυξήθηκε 
το ποσοστό των ανέργων που παρέµειναν άνεργοι για 1-2 
µήνες. 

v. Πάνω από 9 στους 10 άνεργους ηλικίας 15-24 χρονών ήθελαν 
να εργαστούν ως υπάλληλοι (95,8% το 2003). 

vi. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών 
έψαξε για εργασία µέσα σε αγγελίες (69,0% το 2003). Το 
ποσοστό των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που γράφτηκαν 
στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας για εξεύρεση εργασίας 
ήταν αρκετά χαµηλό (45,6% το 2003) παρόλο που 
διαχρονικά σηµείωσε µικρή αύξηση από 39,3% το 2000. Αυτό 
το ποσοστό είναι αρκετά χαµηλότερο από το αντίστοιχο 
ποσοστό του συνόλου των ανέργων, γεγονός που δηµιουργεί 
ανησυχίες.  

vii. Το ποσοστό των απασχολουµένων ηλικίας 15-24 χρονών 
που ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν κυµαίνεται µεταξύ 5,7%-
8,7% και το ποσοστό του αδρανούς δυναµικού ηλικίας 15-
24 χρονών που ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν κυµαίνεται 
µεταξύ 0,4%-0,9%. 

viii. Το µερίδιο των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που ήταν 
απασχολούµενοι ένα χρόνο πριν, κυµαίνεται µεταξύ 20,2%-
36, και αυτών που ήταν αδρανείς κυµαίνεται µεταξύ 41,6%-
56,4%. Το µερίδιο αυτών που ήταν άνεργοι τόσο το χρόνο 
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που εξετάζεται όσο και τον προηγούµενο χρόνο κυµαίνεται 
µεταξύ 18,6%-30,5%. 

ix. Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που ένα 
χρόνο πριν εργάζονταν στο δευτερογενή τοµέα κυµαίνεται 
µεταξύ 25,3%-37,4%, ενώ το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 
15-24 χρονών που ένα χρόνο πριν εργάζονταν στον τριτογενή 
τοµέα κυµαίνεται µεταξύ 62,6%-75,1%. 

x. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών 
που εργάζονταν ένα χρόνο πριν (πάνω από 9 στους 10) ήταν 
εργοδοτούµενοι. 

xi. Το ποσοστό των ανέργων 15-24 χρονών που είχαν εργαστεί 
προηγουµένως ήταν κάτω από 50%. Όπως είναι 
αναµενόµενο, οι περισσότεροι άνεργοι αυτής της οµάδας 
ηλικίας δεν είχαν εργαστεί προηγουµένως, δηλαδή είναι 
νεοεισερχόµενοι στην αγορά εργασίας. 

xii. Η πλειοψηφία των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών που 
εργάστηκαν προηγουµένως, είχαν εργαστεί σε επαγγέλµατα 
µέσου επιπέδου (74,4% το 2003). 

xiii. Οι κυριότεροι λόγοι αποχώρησης από την εργασία ήταν η 
υποβολή παραίτησης (39,0% το 2003) και η απόλυση 
(37,0% το 2003). 

xiv. Το 32,6% και το 38,3% των ανέργων ηλικίας 15-24 χρονών 
χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο έστω και µια φορά την 
εβδοµάδα κατά το 2002 και το 2003 αντίστοιχα. Τα ποσοστά 
αυτά ήταν σηµαντικά µεγαλύτερα από εκείνα για το σύνολο 
των ανέργων και αυτό οφείλεται στην καλύτερη εξοικείωση 
των ατόµων µικρότερης ηλικίας µε τη νέα τεχνολογία. 

 

8.1.3. Συµπεράσµατα για τους ανέργους ηλικίας 25-54 χρονών 
 

i. Η πλειοψηφία των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών ήταν 
γυναίκες, το µερίδιο τους αυτό όµως µειώθηκε από 63,1% το 
2000 σε 54,6% το 2003. Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 25-
54 χρονών που ήταν γυναίκες ήταν µεγαλύτερο από το 
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σύνολο, αποδεικνύοντας ότι οι γυναίκες αυτής της οµάδας 
ηλικίας αντιµετωπίζουν µεγαλύτερα προβλήµατα εξεύρεσης 
εργασίας συγκριτικά µε τις άλλες ηλικιακές οµάδες. 

ii. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών 
(50,7% το 2003) είχαν δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Το µερίδιο 
των ανέργων µε τριτοβάθµια εκπαίδευση αυξήθηκε 
διαχρονικά (από 18,3% το 2000 σε 31,4% το 2003), ενώ το 
µερίδιο των ανέργων µε πρωτοβάθµια εκπαίδευση µειώθηκε 
(από 30,2% το 2000 στο 17,9% το 2003). Αυτό συνάδει µε τη 
γενικότερη βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου του 
πληθυσµού γενικά και των απασχολουµένων. 

iii. Πάνω από 7 στους 10 άνεργους ηλικίας 25-54 χρονών ήταν 
έγγαµοι. Το ποσοστό αυτό παρουσίασε µείωση, ενώ αυξήθηκε 
το ποσοστό των ανέργων που ήταν άγαµοι (από 13,5% το 
2000 στο 23,5% το 2003).  

iv. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών 
παρέµειναν άνεργοι για 3-5 µήνες (27,1% το 2003) και 6-11 
µήνες (24,5% το 2003). ∆ιαχρονικά παρατηρείται µια µείωση 
του ποσοστού των ανέργων που παρέµειναν άνεργοι για 
πάνω από 12 µήνες (από 33,0% το 2000 σε 18,2% το 2003). 

v. Πάνω από 9 στους 10 άνεργους ηλικίας 25-54 χρονών ήθελαν 
να εργαστούν ως υπάλληλοι (99,2% το 2003). 

vi. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών 
έψαξαν για εργασία µέσα από αγγελίες (67,7% το 2003). 
Σηµαντικό ποσοστό των ανέργων γράφτηκαν στα Επαρχιακά 
Γραφεία Εργασίας (62,0% το 2003). 

vii. Το ποσοστό των απασχολουµένων ηλικίας 25-54 χρονών 
που ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν κυµαίνεται µεταξύ 1,8%-
2,8% και το ποσοστό των αδρανών που ήταν άνεργοι ένα 
χρόνο πριν κυµαίνεται µεταξύ 1,8%-3,7%. 

viii. Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών που ήταν 
αδρανείς κυµαίνεται µεταξύ 18,1%- 24,3% και αυτών που 
ήταν απασχολούµενοι ένα χρόνο πριν, κυµαίνεται µεταξύ 
41,6%-65,6%. Το ποσοστό που ήταν άνεργοι τόσο το χρόνο 
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που εξετάζεται όσο και τον προηγούµενο χρόνο κυµαίνεται 
µεταξύ 16,1%-34,0%. 

ix. Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών που ένα 
χρόνο πριν εργάζονταν στο δευτερογενή τοµέα µειώθηκε 
(από 51,7% το 2000 σε 25,2% το 2003), ενώ το ποσοστό των 
ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών που ένα χρόνο πριν 
εργάζονταν στον τριτογενή τοµέα αυξήθηκε (από 48,3% το 
2000 σε 72,6% το 2003). 

x. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων ηλικίας 25-54 
χρονών που ένα χρόνο πριν, ήταν εργοδοτούµενοι. Το 
ποσοστό αυτό κυµαίνεται µεταξύ 86,9%-92,5%. 

xi. Πάνω από 9 στους 10 άνεργους ηλικίας 25-54 χρονών είχαν 
εργαστεί προηγουµένως.  

xii. Η πλειοψηφία των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών που 
εργάστηκαν προηγουµένως, είχαν εργαστεί σε επαγγέλµατα 
µέσου επιπέδου (54,4% το 2003). Ακολουθούν τα 
επαγγέλµατα κατώτερου επιπέδου. 

xiii. Οι κυριότεροι λόγοι αποχώρησης από την εργασία των 
ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών ήταν η απόλυση (40,8% το 
2003) και η υποβολή παραίτησης (32,7% το 2003). 

xiv. Το 13,4% και το 19,3% των ανέργων ηλικίας 25-54 χρονών 
χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο έστω και µια φορά την 
εβδοµάδα κατά το 2002 και το 2003 αντίστοιχα. 

 

8.1.4. Συµπεράσµατα για τους ανέργους ηλικίας 55-64 χρονών 
 

i. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών, 
σε αντίθεση µε τις άλλες οµάδες ηλικίας, ήταν άνδρες, µε 
εξαίρεση το 2001. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε δραστικά το 
2003 σε 85,5% από 51,3% το 2002. Αυτό δείχνει ότι οι 
γυναίκες ηλικίας 55-64 χρονών εγκαταλείπουν την αγορά 
εργασίας ενώ οι άνδρες της ίδιας ηλικίας εξακολουθούν να 
ενδιαφέρονται για απασχόληση και γι’ αυτό ταξινοµούνται ως 
άνεργοι. 
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ii. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών  
είχαν πρωτοβάθµια εκπαίδευση (µειώθηκε από 60,8% το 
2000 στο 46,9% το 2003). Το µερίδιο των ανέργων µε 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση αυξήθηκε διαχρονικά από 
29,2% το 2000 σε 40,5% το 2003. Αυτό δείχνει ότι οι άνεργοι 
µεγαλύτερης ηλικίας είχαν χαµηλότερο µορφωτικό επίπεδο 
και ως συνέπεια θα αντιµετώπιζαν δυσκολίες στην εξεύρεση 
εργασίας. 

iii. Η µεγάλη πλειοψηφία των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών 
ήταν έγγαµοι (96,5% το 2003). Τα ποσοστά αυτά, όπως είναι 
αναµενόµενο, είναι µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα ποσοστά 
των ανέργων των άλλων οµάδων ηλικίας. 

iv. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών 
παρέµειναν άνεργοι για περισσότερους από 12 µήνες (57,2% 
το 2003). Το ποσοστό αυτό είναι µεγαλύτερο από το 
αντίστοιχο ποσοστό για τις υπόλοιπες οµάδες ηλικίας των 
ανέργων. Αυτό αποδεικνύει ότι οι άνεργοι µεγαλύτερης 
ηλικίας δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν εργασία. 

v. Όλοι οι άνεργοι ηλικίας 55-64 χρονών, µε εξαίρεση το 9,4% 
των ανέργων του 2002, ήθελαν να εργαστούν ως υπάλληλοι. 

vi. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών 
γράφτηκαν στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας για εξεύρεση 
εργασίας (82,9% το 2003). Το ποσοστό αυτό είναι σηµαντικά 
µεγαλύτερο από άλλες οµάδες ηλικίας ίσως λόγω του 
ανεργιακού επιδόµατος. 

vii. Το ποσοστό των απασχολουµένων ηλικίας 55-64 χρονών 
που ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν κυµαίνεται µεταξύ 1,2%-
2,0% και το ποσοστό των αδρανών που ήταν άνεργοι ένα 
χρόνο πριν κυµαίνεται µεταξύ 0,4%-1,5%. 

viii. Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών που ήταν 
αδρανείς κυµαίνεται µεταξύ 5,2%-11,5% και αυτών που 
ήταν απασχολούµενοι ένα χρόνο πριν, κυµαίνεται µεταξύ 
38,3%-70,9%. Το ποσοστό που ήταν άνεργοι τόσο το χρόνο 
που εξετάζεται όσο και τον προηγούµενο χρόνο κυµαίνεται 
µεταξύ 19,6%-50,2%. 



 165 

ix. Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών που ένα 
χρόνο πριν εργάζονταν στο δευτερογενή τοµέα µειώθηκε 
(από 88,0% το 2000 σε 21,7% το 2003), ενώ το ποσοστό των 
ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών που ένα χρόνο πριν 
εργάζονταν στον τριτογενή τοµέα αυξήθηκε (από 12,0% το 
2000 σε 67,1% το 2003). 

x. Όλοι οι άνεργοι ηλικίας 55-64 χρονών είχαν εργαστεί 
προηγουµένως, µε εξαίρεση το 3,5% των ανέργων του 2003.  

xi. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών 
που εργάστηκαν προηγουµένως, είχαν εργαστεί ως 
εργοδοτούµενοι. Το ποσοστό αυτό κυµαίνεται µεταξύ 88,5%-
93,5%. 

xii. Γύρω στους µισούς ανέργους ηλικίας 55-64 χρονών που 
εργάστηκαν προηγουµένως, µε εξαίρεση το 2002, είχαν 
εργαστεί σε επαγγέλµατα µέσου επιπέδου (53,2% το 2003). 
Ακολουθούν τα επαγγέλµατα κατώτερου επιπέδου µε 
ποσοστό που κυµαίνεται µεταξύ 24,2%-54,9%. 

xiii. Οι κυριότεροι λόγοι αποχώρησης από την εργασία των 
ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών ήταν η απόλυση (35,4% το 
2000) και η υποβολή παραίτησης (17,5% το 2003). 

xiv. Το 15,6% και το 17,2% των ανέργων ηλικίας 55-64 χρονών 
χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο έστω και µια φορά την 
εβδοµάδα κατά το 2002 και το 2003 αντίστοιχα. 

 

8.2. Πορίσµατα 
 

i. Κατά την περίοδο 2000-2003, η πλειοψηφία των ανέργων 
ήταν γυναίκες µε εξαίρεση το 2003 όπου οι γυναίκες ήταν το 
49,5%. Το µερίδιο των γυναικών σηµείωσε διαχρονικά 
πτώση. Το µερίδιο των γυναικών στην ανεργία παρουσίασε 
σηµαντικές διαφοροποιήσεις κατά οµάδα ηλικίας. Το 
µερίδιο των γυναικών το 2003 ήταν 51,1% για τους ανέργους 
ηλικίας 15-24 χρονών, 54,6% για τους ανέργους ηλικίας 25-54 
χρονών και 14,5% για τους ανέργους ηλικίας 55-64 χρονών. 
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ii. Τα µεγαλύτερα µερίδια των ανέργων βρίσκονταν στις 
οµάδες ηλικιών 25-39 και 40-54 χρονών. Το µερίδιο των 
ανέργων ηλικίας 15-19 χρονών παρουσίασε µείωση. Ο µέσος 
όρος ηλικίας των ανέργων κατά το 2003 ήταν τα 36,6 χρόνια 
χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε εµφανής τάση διαφοροποίησης 
του. 

iii. Η διακύµανση του ποσοστού ανεργίας ήταν 5,0% το 2000, 
4,0% το 2001, 3,3% το 2002 και 4,1% το 2003. Το ποσοστό 
ανεργίας των γυναικών µειώθηκε από το 7,3% το 2000 στο 
4,6% το 2003. Αντίθετα, το ποσοστό ανεργίας των ανδρών 
αυξήθηκε από το 3,2% το 2000 στο 3,8% το 2003.  

iv. Αναλύοντας τα ποσοστά ανεργίας κατά οµάδα ηλικίας 
διαπιστώνεται ότι τα άτοµα µικρής ηλικίας αντιµετωπίζουν 
σοβαρότερο πρόβληµα ανεργίας. Τα ποσοστά ανεργίας το 
2003 ήταν 14,2% για τα άτοµα ηλικίας 15-19 χρονών και 8,1% 
για τα άτοµα ηλικίας 20-24 χρονών. Αυτό ενισχύει την 
εκτίµηση για αυξηµένες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι 
νεοεισερχόµενοι στην ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Τα 
άτοµα αυτά χρειάζεται να βοηθηθούν µε κατάλληλα 
προγράµµατα κατάρτισης για απόκτηση συµπληρωµατικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων και προσαρµογή στην αγορά 
εργασίας. 

v. Το 2003 3 στους 10 ανέργους ήταν απόφοιτοι 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 2 στους 10 πήγαν µόνο 
µέχρι το δηµοτικό. Τα µερίδια των ανέργων µε 
πανεπιστηµιακή µόρφωση καθώς και των αποφοίτων 
τεχνικής σχολής παρουσίασαν αύξηση. Αντίθετα, µειώθηκε 
το µερίδιο των ανέργων που δεν είχαν καθόλου µόρφωση ή 
ήταν απόφοιτοι δηµοτικού. Το επίπεδο µόρφωσης µειώνεται 
όσο αυξάνεται η ηλικία των ανέργων. Έτσι, το µεγαλύτερο 
µέρος των ανέργων 55-64 χρονών την περίοδο 2000-2003 
είχαν πρωτοβάθµια µόρφωση. 

vi. Το ποσοστό ανεργίας µειώνεται όσο αυξάνεται το επίπεδο 
µόρφωσης των ανέργων. Τα ψηλότερα ποσοστά ανεργίας 
παρουσίασαν τα άτοµα χαµηλότερου µορφωτικού επιπέδου 
όπως είναι οι απόφοιτοι γυµνασίου (6,3% το 2003) και όσοι 
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είχαν µόρφωση µέχρι το δηµοτικό. Το ποσοστό ανεργίας των 
αποφοίτων πανεπιστηµίου αυξήθηκε από 1,5% το 2000 σε 
3,4% το 2003. 

vii. Οι µακροχρόνια άνεργοι (διάρκεια ανεργίας πάνω από 12 
µήνες) ανέρχονταν στο 24,4% το 2003. Στους άνεργους 
ηλικίας 15-24 χρονών το ποσοστό αυτό ήταν 26,6%, στους 
ανέργους ηλικίας 25-54 χρονών ήταν 18,2% και στους 
ανέργους ηλικίας 55-64 χρονών ήταν 57,2%. Το ποσοστό των 
µακροχρόνια άνεργων είναι δηλαδή µεγαλύτερο στα νεαρά 
άτοµα αλλά και στα άτοµα µεγάλης ηλικίας. Τα άτοµα αυτά 
έχουν αυξηµένες δυσκολίες εξεύρεσης εργασίας. 

viii. Οι κυριότερες ενέργειες για εξεύρεση εργασίας ήταν η 
αναζήτηση εργασίας µέσα από αγγελίες (67,1% το 2003), η 
εγγραφή στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας (61,1% το 2003) 
και η προσέγγιση εργοδοτών (48,8% το 2003). Παρόλο που 
το ποσοστό των ανέργων που γράφονται στα Επαρχιακά 
Γραφεία Εργασίας έχει αυξηθεί διαχρονικά, εντούτοις 
εξακολουθεί να υπάρχει ένα µεγάλο ποσοστό των ανέργων 
(περίπου 4 στους 10) που δεν αναζητούν βοήθεια για εξεύρεση 
εργασίας από τους πλέον αρµόδιους για αυτό το θέµα. Αυτό 
δηµιουργεί ανησυχίες για την αποτελεσµατικότητα 
οποιωνδήποτε µέτρων. Σηµειώνεται επίσης ότι περισσότεροι 
από τους µισούς ανέργους ηλικίας 15-24 ηλικίας χρονών δεν 
είναι εγγεγραµµένοι στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας. 

ix. Ένα σηµαντικό ποσοστό των ανέργων της περιόδου 2000-
2003 (24,4% το 2003) βρίσκονταν εκτός αγοράς εργασίας 
τον προηγούµενο χρόνο και αποφάσισαν να επανενταχθούν, 
χωρίς να καταφέρουν να εξασφαλίσουν εργασία. Οι λόγοι για 
τους οποίους οι άνεργοι βρίσκονταν εκτός αγοράς εργασίας 
διαφέρουν ανάλογα µε την ηλικία. Στις µικρές ηλικίες οι 
άνεργοι βρίσκονταν εκτός αγοράς εργασίας τον προηγούµενο 
χρόνο κυρίως λόγω εκπαίδευσης, ενώ στις µεγαλύτερες 
ηλικίες οι άνεργοι βρίσκονταν εκτός αγοράς εργασίας για 
οικογενειακούς και προσωπικούς λόγους και αποφάσισαν να 
ενταχθούν χωρίς να καταφέρουν να εξασφαλίσουν εργασία. 
Τα άτοµα αυτά χρειάζεται να βοηθηθούν µε προγράµµατα 



 168 

κατάρτισης για να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες 
τους µε στόχο την εξεύρεση εργασίας. 

x. Οι κυριότεροι λόγοι αποχώρησης από την προηγούµενη τους 
εργασία ήταν η απόλυση (39,4% το 2003) και η υποβολή 
παραίτησης (31,8% το 2003), ενώ σηµαντικό ποσοστό 
ανέργων είχαν αποχωρήσει από την προηγούµενη τους 
εργασία λόγω εργασίας περιορισµένης διάρκειας (10,9% το 
2003). Στους ανέργους µικρότερης ηλικίας ο κυριότερος 
λόγος αποχώρησης από την εργασία ήταν η υποβολή 
παραίτησης, ενώ στις µεγαλύτερες ηλικίες ήταν η απόλυση. 
Αυτό σηµαίνει ότι οι νέοι δε διστάζουν να υποβάλουν 
παραίτηση και να ψάξουν για νέα εργασία, αφού δεν έχουν 
αυξηµένες οικογενειακές υποχρεώσεις και µπορούν 
ευκολότερα να βρουν εργασία, ενώ τα άτοµα µεγαλύτερης 
ηλικίας αναζητούν άλλη εργασία όταν υποχρεώνονται εξαιτίας 
απόλυσης.  

xi. Το ποσοστό των ανέργων 15-24 χρονών που ήταν 
µακροχρόνια άνεργοι ήταν ιδιαίτερα αυξηµένο κατά το 
2003 (26,6%), πράγµα ανησυχητικό για τα άτοµα τέτοιας 
ηλικίας. Το ποσοστό αυτό συνάδει και µε το σύνολο των 
ανέργων όπου το 2003 24,4% ήταν µακροχρόνια άνεργοι. 
Λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές κατευθυντήριες γραµµές 
που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά µε τους 
νέους ανέργους, δηλαδή να προσφέρεται σε κάθε νέο άνεργο η 
δυνατότητα νέας αρχής πριν από την πάροδο 6 µηνών 
ανεργίας, το γεγονός αυτό πρέπει να προβληµατίσει αφού ένα 
ποσοστό γύρω στο 40% των νέων ηλικίας 15-24 χρονών 
παραµένουν άνεργοι για περισσότερο από 6 µήνες.  

 

8.3. Εισηγήσεις 
 
Η παραµονή ατόµων στην ανεργία δηµιουργεί προβλήµατα τόσο στο 
επίπεδο των ατόµων όσο και στο επίπεδο της οικονοµίας και της 
κοινωνίας. Οι άνεργοι θέλουν να βρουν µια θέση εργασίας για να 
προσφέρουν µέσα από την αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων 
τους και ταυτόχρονα να έχουν τα ωφελήµατα από αυτή. Η µη 
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εξεύρεση εργασίας οδηγεί σε οικονοµικά, κοινωνικά και 
ψυχολογικά προβλήµατα ενώ ταυτόχρονα συµβάλλει στη σταδιακή 
απώλεια των ικανοτήτων των ανέργων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 
µακροχρόνιας ανεργίας. Στο επίπεδο της οικονοµίας απαιτούνται 
οικονοµικοί πόροι για στήριξη των ανέργων ενώ ταυτόχρονα οι 
επενδύσεις που έχουν γίνει για τη µόρφωση των ανέργων παραµένουν 
ανεκµετάλλευτες. 
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό διατυπώνονται εισηγήσεις οι οποίες 
βασίζονται πάνω στις διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατα της µελέτης 
και αποσκοπούν στη µείωση του ποσοστού ανεργίας αλλά και του 
αριθµού των ανέργων. Επισηµαίνεται ότι οι εισηγήσεις 
επικεντρώνονται σε θέµατα της αρµοδιότητας της ΑνΑ∆ ή σε θέµατα 
που η ΑνΑ∆ είναι δυνατό να προωθήσει σε συνεργασία µε άλλους 
φορείς. 
 

8.3.1. Γενικής υφής ενεργητικά µέτρα για τους ανέργους 
 
Περίπου ένας στους τέσσερις άνεργους ήταν άνεργος για 
περισσότερους από 12 µήνες. Το ποσοστό των µακροχρόνια 
άνεργων είναι µεγαλύτερο στα νεαρά άτοµα αλλά και στα άτοµα 
µεγάλης ηλικίας. Η µακροχρόνια ανεργία είναι δυνατό να οδηγήσει 
στην περιθωριοποίηση των ατόµων αυτών και γι’ αυτό θεωρείται 
απαραίτητο όπως ληφθούν τα αναγκαία µέτρα. Πρόσθετα, η 
Κυπριακή αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από στενότητα στην 
προσφορά και έτσι υπάρχει η αναγκαιότητα εργοδότησης σηµαντικού 
αριθµού ξένου εργατικού δυναµικού. Η υποβοήθηση της µετακίνησης 
των ατόµων από την ανεργία στην απασχόληση θα συµβάλει στη 
µείωση του ποσοστού ανεργίας, στην αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης αλλά και στη µερική απεξάρτηση από την απασχόληση 
ξένου εργατικού δυναµικού.  
 
Εξάλλου υπενθυµίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
Απασχόλησης έχει ως στόχο την παροχή σε κάθε άνεργο της 
δυνατότητας για νέα αρχή (κατάρτιση, επανεκπαίδευση, τοποθέτηση 
σε θέση εργασίας) πριν την πάροδο 6 µηνών ανεργίας, στην 
περίπτωση των νέων, ή πριν τους 12 µήνες στην περίπτωση των 
υπολοίπων ανέργων. Πρόσθετος στόχος που έχει τεθεί είναι η 
συµµετοχή του 25% τουλάχιστον των µακροχρόνια ανέργων σε 
κάποιο ενεργητικό µέτρο. 
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Θεωρείται αναγκαία η ανάπτυξη πολιτικών και µέτρων στην 
αγορά εργασίας που να προωθούν την κατάρτιση και την 
απασχόληση των ανέργων. Τα µέτρα που αναµένεται να βοηθήσουν 
προς αυτή την κατεύθυνση είναι τα ακόλουθα:  
 

• Ενίσχυση και εκσυγχρονισµός των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών 
Απασχόλησης (∆ΥΑ). Σηµειώνεται ότι γύρω στο 40% των 
ανέργων δεν εγγράφονται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας. 
Οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης αποτελούν το βασικό 
µηχανισµό µέσα από τον οποίο θα προωθηθούν τα µέτρα αλλά 
πρόσθετα είναι η προµετωπίδα στην επαφή που έχουν οι 
άνεργοι µε το κράτος. Η ανάληψη νέων ευθυνών από τις ∆ΥΑ 
απαιτεί σηµαντικές αλλαγές στην οργάνωση και στον τρόπο 
λειτουργίας τους, όπως έχουν κατά καιρούς επισηµανθεί µε 
αναφορές σε διάφορα έγγραφα τόσο της Κύπρου όσο και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Περαιτέρω προσπάθεια για προσαρµογή των γνώσεων και 
δεξιοτήτων των νεοεισερχοµένων στις απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας. Στόχος είναι η βελτίωση της 
απασχολησιµότητας των νεοεισερχοµένων (αποφοίτων και 
ατόµων που διακόπτουν τη µόρφωση τους στις διάφορες 
βαθµίδες της εκπαίδευσης) µέσα από την παροχή ατοµικής 
καθοδήγησης, συµβουλών και στήριξης των ανέργων. Οι 
συγκεκριµένες ενέργειες πιθανό να διαλαµβάνουν: 

o Ενηµέρωση και καθοδήγηση των ανέργων µε την 
έκδοση και προώθηση κατάλληλου ενηµερωτικού 
υλικού. 

o Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης για παροχή 
βασικών και επαγγελµατικών δεξιοτήτων. 

o Τοποθέτηση σε επιχειρήσεις για σκοπούς πρακτικής 
εξάσκησης λαµβάνοντας µε στόχο την προσαρµογή 
των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας, λαµβάνοντας όµως υπόψη τις 
δυνατότητες, κλίσεις και ενδιαφέροντα τους. 

• Εξέταση του ενδεχοµένου για σύνδεση του ανεργιακού 
επιδόµατος σε άνεργα άτοµα µε την παρακολούθηση 
δραστηριοτήτων κατάρτισης.  
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Επισηµαίνεται ότι η ΑνΑ∆ έχει ήδη τροχοδροµήσει την εισαγωγή 
Σχεδίου για την προώθηση της κατάρτισης και 
απασχολησιµότητας των ανέργων. Το Σχέδιο αυτό θα 
συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
8.3.2. Ειδικά µέτρα για προώθηση των ανέργων γυναικών σε 

θέσεις εργασίας 
 
Από τη µελέτη διαφάνηκε ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών 
ήταν ιδιαίτερα αυξηµένο σε σχέση µε τους άνδρες (4,6% σε σχέση 
µε 3,8% αντίστοιχα για το 2003). Η µείωση της ανεργίας των 
γυναικών θα επιτευχθεί µε τη λήψη διαφόρων µέτρων και τη 
διοργάνωση προγραµµάτων κατάρτισης που να απευθύνονται ειδικά 
σε γυναίκες. Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης 
των γυναικών ώστε να σµικρυνθεί το χάσµα µε το ποσοστό 
απασχόλησης των ανδρών. 
 
Η µείωση του ποσοστού ανεργίας των γυναικών ταυτόχρονα θα έχει 
ουσιαστική συνεισφορά στη µείωση των διαφορών ανάµεσα στα 
φύλα, στο συγκερασµό της επαγγελµατικής µε την οικογενειακή ζωή 
και στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Τα µέτρα που 
αναµένεται να συµβάλουν είναι: 
 

• Ενδυνάµωση των δοµών στήριξης της οικογένειας όπως 
είναι οι βρεφικοί και παιδοκοµικοί  σταθµοί, τα κέντρα 
προστασίας και απασχόλησης παιδιών, τα κέντρα φροντίδας 
για ηλικιωµένους και αναπήρους. Καθοριστικό ρόλο 
αναµένεται να διαδραµατίσουν οι µη κυβερνητικές 
οργανώσεις και η τοπική αυτοδιοίκηση. 

• Ενηµερωτικά προγράµµατα για τις άνεργες γυναίκες σε 
σχέση µε τις συνθήκες στην αγορά εργασίας, τις διαθέσιµες 
επιλογές επαγγελµάτων και τα χαρακτηριστικά αυτών των 
επαγγελµάτων και τις δυνατότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για εµπλουτισµό των γνώσεων και δεξιοτήτων. 

• Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και 
τοποθέτησης στην εργασία για απόκτηση της αναγκαίας 
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εργασιακής πείρας. Παράλληλα θα παρέχονται οι αναγκαίες, 
από την αγορά εργασίας, γνώσεις και δεξιότητες ιδιαίτερα σε 
θεµατικούς τοµείς όπου εντοπίζεται σηµαντική υστέρηση 
όπως είναι η Πληροφορική και οι Ξένες γλώσσες. 

• Καθιέρωση των σύγχρονων µορφών απασχόλησης (µερική 
απασχόληση, προσωρινή απασχόληση, ευέλικτο ωράριο 
εργασίας, εργασία από το σπίτι, τηλεργασία) µέσα από τη 
συµφωνία των κοινωνικών εταίρων. Οφέλη από την εισαγωγή 
των σύγχρονων µορφών απασχόλησης αναµένεται να έχουν 
τόσο οι επιχειρήσεις (αύξηση διαθέσιµου εργατικού 
δυναµικού, ευελιξία στον τρόπο λειτουργίας, ενίσχυση της 
παραγωγικότητας) όσο και οι εργαζόµενοι. 

 
8.3.3. Ειδικά µέτρα µε επικέντρωση σε επιλεγµένες οµάδες 

ανέργων 
 
Από τη µελέτη φάνηκε ότι κάποιες οµάδες του πληθυσµού 
αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα στην εξεύρεση εργασίας. Έτσι 
θα πρέπει να διαµορφωθούν ειδικές ενέργειες ανάλογα µε τις 
ανάγκες των οµάδων ανέργων που εντοπίστηκαν ότι παρουσιάζουν 
προβλήµατα. Οι οµάδες αυτές και οι κατά περίπτωση ειδικές 
ενέργειες είναι: 
 

• Νεοεισερχόµενοι στην αγορά εργασίας. Τα προγράµµατα 
ενηµέρωσης και κατάρτισης θα έχουν στόχο την οµαλή ένταξη 
και προσαρµογή τους στην αγορά εργασίας.  

• Απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Προτείνεται η 
υλοποίηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, 
προγραµµάτων απόκτησης εργασιακής πείρας και 
υποστηρικτικές ενέργειες για νέους απόφοιτους σχολών 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οι οποίοι δεν έχουν 
συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν 
αποκτήσει µετά την αποφοίτηση τους, την απαιτούµενη πείρα. 
Επισηµαίνεται ότι η ΑνΑ∆ έχει ήδη τροχοδροµήσει την 
εισαγωγή Σχεδίου για την προώθηση της κατάρτισης και 
απασχολησιµότητας Νέων Αποφοίτων Σχολών 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Το Σχέδιο αυτό θα 



 173 

συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η αυξανόµενη 
ανεργία των αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης θα 
καταπολεµηθεί µε την εφαρµογή εξειδικευµένων 
προγραµµάτων ενηµέρωσης και προσαρµογής τους στις 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Πρόσθετα, η υποβοήθηση 
τους µέσα από ειδικά σχέδια όπως είναι το Σχέδιο Στελέχωσης 
Επιχειρήσεων της ΑνΑ∆ και το Σχέδιο Αυτοεργοδότησης του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

• Άτοµα µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο. Η εφαρµογή 
ταχύρυθµων προγραµµάτων κατάρτισης καθώς και 
προγραµµάτων επανακατάρτισης αναµένεται να βοηθήσει τα 
άτοµα αυτά στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και 
δεξιοτήτων και να τους βοηθήσει στην εξεύρεση θέσεων 
εργασίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΥΠΡΟΥ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ) 

 

ΕΤΟΣ 
ΦΥΛΟ 

2000 2001 2002 2003 

ΑΝ∆ΡΑΣ 323.937 326.586 329.422 332.954 

ΓΥΝΑΙΚΑ 343.262 346.453 349.847 355.391 

ΣΥΝΟΛΟ 667.199 673.099 679.269 688.345 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ) 

 

ΕΤΟΣ 
ΦΥΛΟ 

2000 
(%) 

2001 
(%) 

2002 
(%) 

2003 
(%) 

ΑΝ∆ΡΑΣ 48,6 48,5 48,5 48,4 

ΓΥΝΑΙΚΑ 51,4 51,5 51,5 51,6 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 
ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  

 

ΕΤΟΣ 
ΦΥΛΟ 

2000 2001 2002 2003 

ΑΝ∆ΡΑΣ 244.604 249.331 251.355 257.012 

ΓΥΝΑΙΚΑ 268.160 273.191 275.731 283.125 

ΣΥΝΟΛΟ 512.764 522.522 527.086 540.137 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  

 

ΕΤΟΣ 
ΦΥΛΟ 

2000 
(%) 

2001 
(%) 

2002 
(%) 

2003 
(%) 

ΑΝ∆ΡΑΣ 47,7 47,7 47,7 47,6 

ΓΥΝΑΙΚΑ 52,3 52,3 52,3 52,4 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  

 

ΕΤΟΣ 
ΦΥΛΟ 

2000 2001 2002 2003 

ΑΝ∆ΡΑΣ 177.348 181.059 181.489 188.733 

ΓΥΝΑΙΚΑ 131.745 141.424 144.644 152.470 

ΣΥΝΟΛΟ 309.093 322.483 326.133 341.203 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  

 

ΕΤΟΣ 
ΦΥΛΟ 

2000 
(%) 

2001 
(%) 

2002 
(%) 

2003 
(%) 

ΑΝ∆ΡΑΣ 57,4 56,1 55,6 55,3 

ΓΥΝΑΙΚΑ 42,6 43,9 44,4 44,7 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
 
 
 
 



 181 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  
 

ΕΤΟΣ 
ΦΥΛΟ 

2000 2001 2002 2003 

ΑΝ∆ΡΑΣ 171.651 176.176 176.763 181.607 

ΓΥΝΑΙΚΑ 122.088 133.332 138.556 145.487 

ΣΥΝΟΛΟ 293.739 309.508 315.319 327.094 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.8 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  

ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  
 

ΕΤΟΣ 
ΦΥΛΟ 

2000  
(%) 

2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΑΝ∆ΡΑΣ 58,4 56,9 56,1 55,5 

ΓΥΝΑΙΚΑ 41,6 43,1 43,9 44,5 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.9 
ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  

 

ΕΤΟΣ 
ΦΥΛΟ 

2000 2001 2002 2003 

ΑΝ∆ΡΑΣ 5.697 4.883 4.726 7.126 

ΓΥΝΑΙΚΑ 9.657 8.092 6.088 6.983 

ΣΥΝΟΛΟ 15.354 12.975 10.814 14.109 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.10 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  
 

ΕΤΟΣ 
ΦΥΛΟ 

2000  
(%) 

2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΑΝ∆ΡΑΣ 37,1 37,6 43,7 50,5 

ΓΥΝΑΙΚΑ 62,9 62,4 56,3 49,5 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ 
ΦΥΛΟ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΑΝ∆ΡΑΣ 37,1 37,6 43,7 50,5 

ΓΥΝΑΙΚΑ 62,9 62,4 56,3 49,5 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 15.354 12.975 10.814 14.109 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.  
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  
 

ΕΤΟΣ 
ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

15-19 ΧΡΟΝΩΝ 8,9 6,4 5,2 4,5 

20-24 ΧΡΟΝΩΝ 15,1 17,3 19,8 17,9 

25-39 ΧΡΟΝΩΝ 40,5 30,8 35,3 35,4 

40-54 ΧΡΟΝΩΝ 28,0 29,9 28,6 30,4 

55+ ΧΡΟΝΩΝ 7,5 15,6 11,1 11,8 

55-64 ΧΡΟΝΩΝ 7,5 14,4 11,1 11,4 

65+ ΧΡΟΝΩΝ 0,0 1,2 0,0 0,4 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 15.354 12.975 10.814 14.109 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ / 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 27,6 29,8 20,4 19,9 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 12,7 10,3 13,8 13,8 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 1,7 0,4 0,8 2,2 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 6,3 6,1 7,8 
ΛΥΚΕΙΟ 35,7 29,8 31,2 33,2 

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ - 2,5 2,3 1,4 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΜΟΡΦΩΣΗ 

10,8 12,1 9,9 12,3 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 5,2 9,0 13,8 17,2 
ΠΤΥΧΙΟ/ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 5,2 8,5 12,6 16,7 
∆ΟΚΤΟΡΑΤΟ 0,0 0,5 1,2 0,5 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 15.354 12.975 10.814 14.109 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Στην “Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000” η µεταλυκειακή εκπαίδευση 

περιλαµβάνεται στην Τεχνική Σχολή και το Λύκειο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4.  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  
 

ΕΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΑΓΑΜΟΣ 25,2 29,9 37,1 34,5 

ΕΓΓΑΜΟΣ 68,8 62,9 57,7 61,1 

ΧΗΡΟΣ Ή ΧΗΡΑ 2,1 1,4 1,8 1,2 
∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ Ή 
∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ 3,9 5,8 3,4 3,2 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 15.354 12.975 10.814 14.109 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.  
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 
ΕΤΟΣ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2000  
(%) 

2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

< 1 ΜΗΝΑ 12,9 15,1 12,0 14,9 
1-2 ΜΗΝΕΣ 12,8 15,9 18,0 13,4 
3-5 ΜΗΝΕΣ 16,6 18,5 22,5 26,1 
6-11 ΜΗΝΕΣ 27,9 27,3 25,5 21,2 
12-17 ΜΗΝΕΣ 16,9 11,9 7,6 11,1 
18-23 ΜΗΝΕΣ 4,5 5,2 5,1 3,8 
24-47 ΜΗΝΕΣ 5,6 4,6 6,6 6,8 
4 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2,8 1,5 2,7 2,7 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 15.354 12.975 10.814 14.109 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6.  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

∆ΙΚΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 1,9 1,0 4,6 1,4 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 98,1 99,0 95,4 98,6 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 15.354 12.975 10.814 14.109 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7.  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΓΕ 54,0 49,9 60,9 61,1 
ΑΠΟΤΑΘΗΚΕ ΣΕ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  3,2 7,6 6,8 3,9 

ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΕ ΣΕ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ 64,7 54,4 50,3 48,8 

ΑΠΟΤΑΘΗΚΕ ΣΕ 
ΓΝΩΣΤΟΥΣ, 
ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ 

81,1 33,9 40,2 44,9 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕ Ή 
ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΕ 
ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

12,4 23,5 7,3 18,3 

ΕΨΑΞΕ ΣΕ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 68,5 63,3 68,5 67,1 
Ε∆ΩΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ή 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 15,9 16,7 16,2 17,9 

ΕΨΑΞΕ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Ή 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

3,6 0,0 0,8 1,0 

ΕΚΑΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΓΙΑ Α∆ΕΙΕΣ/ ∆ΑΝΕΙΑ 1,5 1,1 0,0 1,0 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

15,3 17,0 22,2 19,3 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΕ 33,6 41,3 47,9 46,7 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

7,7 5,6 5,9 3,4 

ΕΚΑΝΕ ΑΛΛΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 0,5 0,0 1,5 2,1 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 14.348 11.953 9.199 12.982 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.8.  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ 

ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 9.142 293.739 3,1 

2001 8.953 309.508 2,9 

2002 6.706 315.319 2,1 

2003 7.444 327.094 2,3 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.9.  
ΠΟΣΟΣΤΟ Α∆ΡΑΝΟΥΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ  

ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ Α∆ΡΑΝΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 3.028 203.671 1,5 
2001 1.825 200.038 0,9 

2002 1.727 200.952 0,9 

2003 1.147 198.934 0,6 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.10.  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ Α∆ΡΑΝΕΙΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ Α∆ΡΑΝΕΙΣ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΝΕΡΓΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 4.652 15.354 30,3 

2001 3.920 12.975 30,2 

2002 2.492 10.814 23,0 

2003 3.439 14.109 24,4 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.11.  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΝΕΡΓΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 5.934 15.354 38,6 

2001 5.710 12.975 44,0 

2002 5.997 10.814 55,5 

2003 7.341 14.109 52,0 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.12. 
ΕΥΡΥΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ 

ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 
ΕΤΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 2000  
(%) 

2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 0,0 2,1 1,3 2,8 
∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 52,9 31,9 27,4 25,9 
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ 47,1 66,0 71,3 71,3 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 5.934 5.710 5.997 7.341 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.13.  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ  ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ 

ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 
ΕΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΑΣΗ 2000  
(%) 

2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ ΜΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1,3 2,1 2,1 1,6 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 5,4 8,0 7,4 5,4 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 92,2 89,9 88,4 92,0 
ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΙΣΘΙ 1,1 0,0 2,1 1,0 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 5.934 5.710 5.997 7.341 
 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.14.  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΝΑΙ 83,2 82,5 87,2 81,8 

ΟΧΙ 16,8 17,5 12,8 18,2 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 15.354 12.975 10.814 14.109 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.15.  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  

(Αφορά όσους σταµάτησαν να εργάζονται τα τελευταία 7 χρόνια) 
 

ΕΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 11,9 15,8 17,6 19,5 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 1,1 1,9 2,2 2,4 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 2,9 3,2 7,4 5,0 
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΙ 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΓΡΑΦΕΙΣ 7,9 10,6 7,5 12,1 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ 0,0 0,0 0,5 0,0 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕΣΟΥ 
ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 64,4 60,8 58,0 57,0 

ΓΡΑΦΕΙΣ, 
∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ 
ΤΑΜΙΕΣ 

9,9 13,8 24,5 15,5 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΩΛΗΤΕΣ 

21,7 23,6 16,5 26,1 

ΓΕΩΡΓΟΙ, 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΚΑΙ 
ΨΑΡΑ∆ΕΣ 

0,0 0,0 0,8 1,3 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ 20,6 13,9 8,7 9,0 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 12,2 9,6 7,5 5,1 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 23,7 23,4 24,4 23,5 

ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 23,7 23,4 24,4 23,5 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 11.438 9.797 9.145 11.182 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.16.  

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

(Αφορά όσους σταµάτησαν να εργάζονται τα τελευταία 7 χρόνια) 
 

ΕΤΟΣ 
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΑΠΟΛΥΣΗ 34,4 37,9 28,0 39,4 
ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ  

23,4 17,4 20,2 10,9 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 29,1 27,8 33,3 31,8 
ΑΣΘΕΝΕΙΑ /  
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

3,8 5,2 7,2 6,1 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 1,2 1,3 0,8 0,8 

ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 0,5 1,2 0,7 2,0 
ΑΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ 7,6 9,2 9,8 9,0 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 11.438 9.797 9.145 11.182 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.17.  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  
 

ΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ  
(%) 

2000 652 15.354 4,2 
2001 1.032 12.975 8,0 

2002 361 10.814 3,3 

2003 1.232 14.109 8,8 
 

Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.18.  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  
 

ΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ  
(%) 

2000 310 15.354 2,0 
2001 701 12.975 5,4 
2002 193 10.814 1,8 

2003 324 14.109 2,3 
 

Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.19.  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  
 

ΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ  
(%) 

2000 342 15.354 2,2 
2001 331 12.975 2,6 

2002 168 10.814 1,6 

2003 908 14.109 6,5 
 

Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ  
ΗΛΙΚΙΑΣ 15-24 ΧΡΟΝΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-24 ΧΡΟΝΩΝ  
ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ 
ΦΥΛΟ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΑΝ∆ΡΑΣ 30,7 36,0 48,5 48,9 
ΓΥΝΑΙΚΑ 69,3 64,0 51,5 51,1 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 3.683 3.074 2.710 3.156 
 

Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2. 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-19 ΧΡΟΝΩΝ  
ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ 
ΦΥΛΟ 2000  

(%) 
2001*  
(%) 

2002* 
(%) 

2003*  
(%) 

ΑΝ∆ΡΑΣ 20,1 19,1 31,7 64,1 
ΓΥΝΑΙΚΑ 79,9 80,9 68,3 35,9 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 1.367 827 564 631 
 

Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3.  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 20-24 ΧΡΟΝΩΝ  
ΚΑΤΑ ΦΥΛΟΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  

 

ΕΤΟΣ 
ΦΥΛΟ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΑΝ∆ΡΑΣ 37,0 42,2 52,8 45,1 
ΓΥΝΑΙΚΑ 63,0 57,8 47,2 54,9 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 2.316 2.247 2.146 2.525 
 

Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 

* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δε θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4. 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-24 ΧΡΟΝΩΝ  

ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 10,0 14,2 16,0 12,3 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 78,9 61,2 52,6 48,6 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 11,1 24,6 31,4 39,1 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 3.683 3.074 2.710 3.156 

Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5. 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-19 ΧΡΟΝΩΝ  

ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 2000  

(%) 
2001*  
(%) 

2002* 
(%) 

2003*  
(%) 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 17,3 12,7 11,5 31,1 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 82,7 79,9 88,5 68,9 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 0,0 7,4 0,0 0,0 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 1.367 827 564 631 

Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6. 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 20-24 ΧΡΟΝΩΝ  

ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 5,7 14,8 17,1 7,6 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 76,6 54,5 43,1 43,5 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 17,7 30,7 39,8 48,9 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 2.316 2.247 2.146 2.525 

 

Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 

* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δε θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7.  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-24 ΧΡΟΝΩΝ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  
 

ΕΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΑΓΑΜΟΣ 66,3 83,9 91,0 84,9 

ΕΓΓΑΜΟΣ 31,8 16,1 9,0 13,3 
∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ Ή 
∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ 1,9 0,0 0,0 1,8 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 3.683 3.074 2.710 3.156 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8.  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-19 ΧΡΟΝΩΝ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  
 

ΕΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2000  

(%) 
2001*  
(%) 

2002* 
(%) 

2003*  
(%) 

ΑΓΑΜΟΣ 100,0 92,6 100,0 100,0 

ΕΓΓΑΜΟΣ 0,0 7,4 0,0 0,0 
∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ Ή 
∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ 0,0 0,0 0,0 0,0 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 1.367 827 564 631 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δε θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.9.  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 20-24 ΧΡΟΝΩΝ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  

 

ΕΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΑΓΑΜΟΣ 46,4 80,8 88,7 81,1 

ΕΓΓΑΜΟΣ 50,6 19,2 11,3 16,6 
∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ Ή 
∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ 3,0 0,0 0,0 2,3 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 2.316 2.247 2.146 2.525 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.10.  
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-24 ΧΡΟΝΩΝ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

< 1 ΜΗΝΑ 20,9 24,7 19,4 15,0 
1-2 ΜΗΝΕΣ 17,6 18,7 24,5 14,1 
3-5 ΜΗΝΕΣ 17,9 16,1 19,6 27,9 
6-11 ΜΗΝΕΣ 25,7 28,6 23,6 16,4 
12+ ΜΗΝΕΣ 17,9 11,9 12,9 26,6 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 3.683 3.074 2.710 3.156 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.11.  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-19 ΧΡΟΝΩΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 
ΕΤΟΣ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2000  
(%) 

2001*  
(%) 

2002* 
(%) 

2003*  
(%) 

< 1 ΜΗΝΑ 21,8 44,1 30,5 35,4 
1-2 ΜΗΝΕΣ 17,3 14,8 23,6 9,0 
3-5 ΜΗΝΕΣ 8,5 21,0 11,5 27,9 
6-11 ΜΗΝΕΣ 34,6 13,7 11,5 17,5 
12+ ΜΗΝΕΣ 17,8 6,4 22,9 10,2 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 1.367 827 564 631 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δε θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.12.  
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 20-24 ΧΡΟΝΩΝ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

< 1 ΜΗΝΑ 20,4 17,6 16,5 10,0 
1-2 ΜΗΝΕΣ 17,7 20,0 24,8 15,3 
3-5 ΜΗΝΕΣ 23,5 14,3 21,8 27,9 
6-11 ΜΗΝΕΣ 20,4 34,1 26,8 16,1 
12+ ΜΗΝΕΣ 18,0 14,0 10,1 30,7 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 2.316 2.247 2.146 2.525 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.13.  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-24 ΧΡΟΝΩΝ  
ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑΝ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

∆ΙΚΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 1,7 0,0 2,6 4,2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 98,3 100,0 97,4 95,8 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 3.683 3.074 2.710 3.156 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.14.  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-19 ΧΡΟΝΩΝ  

ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑΝ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000  

(%) 
2001*  
(%) 

2002* 
(%) 

2003*  
(%) 

∆ΙΚΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 4,5 0,0 0,0 11,7 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 95,5 100,0 100,0 88,3 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 1.367 827 564 631 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δε θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.15.  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 20-24 ΧΡΟΝΩΝ  
ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑΝ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

∆ΙΚΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 0,0 0,0 3,3 2,3 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 100,0 100,0 96,7 97,7 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 2.316 2.247 2.146 2.525 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.16. 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-24 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΓΕ 39,3 40,0 44,0 45,6 
ΑΠΟΤΑΘΗΚΕ ΣΕ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  2,1 5,1 0,0 3,2 

ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΕ ΣΕ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ 68,1 58,0 48,3 48,7 

ΑΠΟΤΑΘΗΚΕ ΣΕ 
ΓΝΩΣΤΟΥΣ, 
ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ 

82,5 31,4 36,3 47,7 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕ Ή 
ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΕ 
ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

15,1 29,0 13,7 25,5 

ΕΨΑΞΕ ΣΕ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 24,3 65,6 80,9 69,0 
Ε∆ΩΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ή 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 23,2 19,4 25,4 21,3 

ΕΨΑΞΕ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Ή 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

3,8 0,0 0,0 0,0 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

15,5 19,9 31,7 21,0 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΕ 23,5 32,7 32,0 28,8 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

12,0 12,5 17,2 5,3 

ΕΚΑΝΕ ΑΛΛΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 0,0 0,0 2,5 2,6 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 3.304 2.569 2.356 2.791 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.17.  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-19 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2000  

(%) 
2001*  
(%) 

2002* 
(%) 

2003*  
(%) 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΓΕ 34,6 25,9 38,4 24,4 
ΑΠΟΤΑΘΗΚΕ ΣΕ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  0,0 0,0 0,0 0,0 

ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΕ ΣΕ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ 75,1 66,7 48,5 76,4 

ΑΠΟΤΑΘΗΚΕ ΣΕ 
ΓΝΩΣΤΟΥΣ, 
ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ 

80,2 40,8 47,7 61,0 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕ Ή 
ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΕ 
ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

24,9 17,3 0,0 26,1 

ΕΨΑΞΕ ΣΕ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 50,2 59,2 73,9 73,6 
Ε∆ΩΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ή 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 25,4 25,9 26,1 13,1 

ΕΨΑΞΕ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Ή 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

5,1 0,0 0,0 0,0 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

9,2 8,6 13,1 13,1 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΕ 19,8 8,6 51,5 13,1 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

5,1 0,0 13,1 0,0 

ΕΚΑΝΕ ΑΛΛΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 0,0 0,0 0,0 0,0 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 1.197 705 496 440 
 

Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 

* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δε θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.18.  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 20-24 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΓΕ 42,0 45,4 45,5 49,6 
ΑΠΟΤΑΘΗΚΕ ΣΕ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  3,3 7,0 0,0 3,8 

ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΕ ΣΕ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ 64,1 54,6 48,3 43,6 

ΑΠΟΤΑΘΗΚΕ ΣΕ 
ΓΝΩΣΤΟΥΣ, 
ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ 

83,9 27,8 33,4 45,2 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕ Ή 
ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΕ 
ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

9,5 33,5 17,4 25,3 

ΕΨΑΞΕ ΣΕ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 84,2 67,9 82,7 68,1 
Ε∆ΩΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ή 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 22,0 16,9 25,2 22,9 

ΕΨΑΞΕ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Ή 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

3,1 0,0 0,0 0,0 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

19,1 24,2 36,6 22,5 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΕ 25,7 41,7 26,8 31,8 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

16,0 17,2 18,4 6,3 

ΕΚΑΝΕ ΑΛΛΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 0,0 0,0 3,2 3,1 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 2.107 1.864 1.860 2.351 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.19.  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 15-24 ΧΡΟΝΩΝ  
ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 2.833 32.512 8,7 

2001 1.907 33.685 5,7 

2002 1.814 31.569 5,7 

2003 2.071 32.322 6,4 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.20.  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 15-19 ΧΡΟΝΩΝ  

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 529 3.835 13,8 

2001 426 5.119 8,3 

2002 61 3.686 1,7 

2003 179 3.809 4,7 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.21.  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 20-24 ΧΡΟΝΩΝ  
ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 2.304 28.677 8,0 

2001 1.481 28.566 5,2 

2002 1.753 27.883 6,3 

2003 1.892 28.513 6,6 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.22.  
ΠΟΣΟΣΤΟ Α∆ΡΑΝΟΥΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 15-24 ΧΡΟΝΩΝ  

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  

 

ΕΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ Α∆ΡΑΝΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 463 52.432 0,9 

2001 177 49.680 0,4 

2002 441 51.834 0,9 

2003 0 50.720 - 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.23.  

ΠΟΣΟΣΤΟ Α∆ΡΑΝΟΥΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 15-19 ΧΡΟΝΩΝ  
ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ  ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ Α∆ΡΑΝΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 61 40.711 0,1 

2001 53 38.129 0,1 

2002 65 39.598 0,2 

2003 0 38.377 - 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.24.  
ΠΟΣΟΣΤΟ Α∆ΡΑΝΟΥΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 20-24 ΧΡΟΝΩΝ  

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003   

 

ΕΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ Α∆ΡΑΝΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 402 11.721 3,4 
2001 124 11.551 1,1 

2002 376 12.236 3,1 

2003 0 12.343 - 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.25.  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-24 ΧΡΟΝΩΝ  
ΠΟΥ ΗΤΑΝ Α∆ΡΑΝΕΙΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ Α∆ΡΑΝΕΙΣ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΝΕΡΓΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 2.035 3.683 55,3 

2001 1.734 3.074 56,4 

2002 1.128 2.710 41,6 

2003 1.557 3.156 49,3 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.26.  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-19 ΧΡΟΝΩΝ  

ΠΟΥ ΗΤΑΝ Α∆ΡΑΝΕΙΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ Α∆ΡΑΝΕΙΣ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΝΕΡΓΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 948 1.367 69,3 

2001* 591 827 71,5 

2002* 301 564 53,4 

2003* 507 631 80,3 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δε θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.27.  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ 20-24 ΧΡΟΝΩΝ  
ΠΟΥ ΗΤΑΝ Α∆ΡΑΝΕΙΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ Α∆ΡΑΝΕΙΣ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΝΕΡΓΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 1.087 2.316 46,9 

2001 1.143 2.247 50,9 

2002 827 2.146 38,5 

2003 1.050 2.525 41,6 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.28.  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-24 ΧΡΟΝΩΝ  

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΝΕΡΓΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 926 3.683 25,1 

2001 769 3.074 25,0 

2002 999 2.710 36,9 

2003 637 3.156 20,2 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.29.  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-19 ΧΡΟΝΩΝ  
ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΝΕΡΓΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 176 1.367 12,9 

2001* 183 827 22,1 

2002* 68 564 12,1 

2003* 50 631 7,9 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δε θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 

 
   

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.30.  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ 20-24 ΧΡΟΝΩΝ  

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΝΕΡΓΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 750 2.316 32,4 

2001 586 2.247 26,1 

2002 931 2.146 43,4 

2003 587 2.525 23,2 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.31. 
ΕΥΡΥΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-24 
ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 2000*  

(%) 
2001* 
(%) 

2002* 
(%) 

2003*  
(%) 

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 34,7 24,9 25,3 37,4 
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ 65,3 75,1 74,7 62,6 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 926 769 999 637 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δε θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.32. 
ΕΥΡΥΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ  
15-19 ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 2000*  

(%) 
2001*  
(%) 

2002* 
(%) 

2003*  
(%) 

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 31,1 0,0 100,0 100,0 
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ 68,9 100,0 0,0 0,0 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 176 183 68 50 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δε θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.33. 

ΕΥΡΥΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ  

20-24 ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 
ΕΤΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 2000*  
(%) 

2001*  
(%) 

2002* 
(%) 

2003*  
(%) 

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 35,6 32,7 19,9 32,0 
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ 64,4 67,3 80,1 68,0 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 750 586 931 587 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δε θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.34.  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ  ΑΝΕΡΓΩΝ 15-24 ΧΡΟΝΩΝ 

ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 
ΕΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΑΣΗ 2000*  
(%) 

2001*  
(%) 

2002* 
(%) 

2003*  
(%) 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 7,6 0,0 0,0 0,0 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 92,4 100,0 93,2 100,0 
ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΙΣΘΙ 0,0 0,0 6,8 0,0 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 926 769 999 637 
 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δε θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.35.  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ  ΑΝΕΡΓΩΝ 15-19 ΧΡΟΝΩΝ 

ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 
ΕΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΑΣΗ 2000*  
(%) 

2001*  
(%) 

2002* 
(%) 

2003*  
(%) 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 0,0 0,0 0,0 0,0 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 100,0 100,0 0,0 100,0 
ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΙΣΘΙ 0,0 0,0 100,0 0,0 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 176 183 68 50 
 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δε θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.36.  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ  ΑΝΕΡΓΩΝ 20-24 ΧΡΟΝΩΝ 
ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΑΣΗ 2000*  

(%) 
2001*  
(%) 

2002* 
(%) 

2003*  
(%) 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 9,3 0,0 0,0 0,0 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 90,7 100,0 100,0 100,0 
ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΙΣΘΙ 0,0 0,0 0,0 0,0 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 750 586 931 587 
 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δε θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.37.  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-24 ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΝ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΝΑΙ 47,0 45,6 57,3 42,9 

ΟΧΙ 53,0 54,4 42,7 57,1 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 3.683 3.074 2.710 3.156 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.38.  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-19 ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ 

ΑΝ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ 2000  

(%) 
2001*  
(%) 

2002* 
(%) 

2003*  
(%) 

ΝΑΙ 21,8 36,8 45,9 29,9 

ΟΧΙ 78,2 63,2 54,1 70,1 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 1.367 827 564 631 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δε θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.39.  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 20-24 ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ 

ΑΝ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΝΑΙ 61,9 48,9 60,3 46,1 

ΟΧΙ 38,1 51,1 39,7 53,9 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 2.316 2.247 2.146 2.525 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.40. 
ΕΥΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ  
15-24 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  

(Αφορά όσους σταµάτησαν να εργάζονται τα τελευταία 7 χρόνια) 
 

ΕΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 4,0 9,3 22,1 12,7 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕΣΟΥ 
ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 80,3 67,0 53,9 74,4 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 15,7 23,7 24,0 12,9 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 1.732 1.403 1.554 1.354 
 

Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.41.  
ΕΥΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ  
15-19 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  

(Αφορά όσους σταµάτησαν να εργάζονται τα τελευταία 7 χρόνια) 
 

ΕΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000*  

(%) 
2001*  
(%) 

2002* 
(%) 

2003*  
(%) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 0,0 0,0 0,0 0,0 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕΣΟΥ 
ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 100,0 100,0 73,7 73,4 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 0,0 0,0 26,3 26,6 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 298 304 259 189 
 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δε θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.42. 

ΕΥΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ  

20-24 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  
(Αφορά όσους σταµάτησαν να εργάζονται τα τελευταία 7 χρόνια) 

 
ΕΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000  
(%) 

2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 4,9 11,8 26,5 14,8 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕΣΟΥ 
ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 76,2 57,9 5,0 74,6 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 18,9 30,3 23,5 10,6 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 1.434 1.099 1.295 1.165 
 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.43.  
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-24 ΧΡΟΝΩΝ  

 ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
(Αφορά όσους σταµάτησαν να εργάζονται τα τελευταία 7 χρόνια) 

 

ΕΤΟΣ 
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΑΠΟΛΥΣΗ 7,8 23,3 24,3 37,0 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ  25,8 9,7 13,3 18,6 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 54,6 58,2 55,0 39,0 
ΑΣΘΕΝΕΙΑ/ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 0,0 4,4 2,9 5,4 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ/ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 3,8 0,0 0,0 0,0 

ΑΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ 8,0 4,4 4,5 0,0 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 1.732 1.403 1.554 1.354 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.44.  

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-19 ΧΡΟΝΩΝ  
 ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
(Αφορά όσους σταµάτησαν να εργάζονται τα τελευταία 7 χρόνια) 

 

ΕΤΟΣ 
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 2000*  

(%) 
2001*  
(%) 

2002* 
(%) 

2003*  
(%) 

ΑΠΟΛΥΣΗ 0,0 0,0 48,6 73,5 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ  59,4 0,0 26,3 0,0 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 40,6 100,0 25,1 26,5 
ΑΣΘΕΝΕΙΑ/ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 0,0 0,0 0,0 0,0 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ/ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 0,0 0,0 0,0 0,0 

ΑΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 298 304 259 189 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δε θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.45.  

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 20-24 ΧΡΟΝΩΝ  
 ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
(Αφορά όσους σταµάτησαν να εργάζονται τα τελευταία 7 χρόνια) 

 

ΕΤΟΣ 
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΑΠΟΛΥΣΗ 9,4 29,8 19,4 31,1 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ  18,9 12,4 10,7 21,6 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 57,4 46,6 60,9 41,0 
ΑΣΘΕΝΕΙΑ /  
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

0,0 5,6 3,6 6,3 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 4,6 0,0 0,0 0,0 

ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ΑΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ 9,7 5,6 5,4 0,0 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 1.434 1.099 1.295 1.165 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ  
ΗΛΙΚΙΑΣ 25-54 ΧΡΟΝΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-54 ΧΡΟΝΩΝ  
ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ 
ΦΥΛΟ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΑΝ∆ΡΑΣ 36,9 34,1 40,5 45,4 
ΓΥΝΑΙΚΑ 63,1 65,9 59,5 54,6 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 10.517 7.868 6.908 9.286 
 

Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2. 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-39 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  
 

ΕΤΟΣ 
ΦΥΛΟ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΑΝ∆ΡΑΣ 36,4 35,0 36,8 49,9 
ΓΥΝΑΙΚΑ 63,6 65,0 63,2 50,1 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 6.217 3.991 3.815 5.002 
 

Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3. 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 40-54 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  
 

ΕΤΟΣ 
ΦΥΛΟ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΑΝ∆ΡΑΣ 37,7 33,2 45,1 40,1 
ΓΥΝΑΙΚΑ 62,3 66,8 54,9 59,9 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 4.300 3.877 3.093 4.284 
 

Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 



 225 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-54 ΧΡΟΝΩΝ  
ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  
 

ΕΤΟΣ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 30,2 26,0 15,5 17,9 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 51,5 48,6 58,0 50,7 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 18,3 25,4 26,5 31,4 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 10.517 7.868 6.908 9.286 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5. 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-39 ΧΡΟΝΩΝ  

ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  

 
ΕΤΟΣ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 2000  
(%) 

2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 19,3 18,3 10,1 12,6 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 59,3 52,1 51,4 40,2 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 21,4 29,6 38,5 47,2 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 6.217 3.991 3.815 5.002 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 40-54 ΧΡΟΝΩΝ  
ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 46,0 33,9 22,1 24,1 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 40,2 44,9 66,2 63,0 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 13,8 21,2 11,7 12,9 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 4.300 3.877 3.093 4.284 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.7. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-54 ΧΡΟΝΩΝ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  

 

ΕΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΑΓΑΜΟΣ 13,5 14,2 22,4 23,5 

ΕΓΓΑΜΟΣ 80,8 76,1 73,7 71,0 

ΧΗΡΟΣ Ή ΧΗΡΑ 1,2 1,6 0,0 1,2 
∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ Ή 
∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ 4,5 8,1 3,9 4,3 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 10.517 7.868 6.908 9.286 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.8.  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-39 ΧΡΟΝΩΝ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  

 

ΕΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΑΓΑΜΟΣ 20,0 25,0 33,8 40,0 

ΕΓΓΑΜΟΣ 74,3 71,8 66,2 55,9 

ΧΗΡΟΣ Ή ΧΗΡΑ 1,0 0,0 0,0 0,0 
∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ Ή 
∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ 4,7 3,2 0,0 4,1 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 6.217 3.991 3.815 5.002 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.9.  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 40-54 ΧΡΟΝΩΝ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  
 

ΕΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΑΓΑΜΟΣ 4,2 3,2 8,4 4,2 

ΕΓΓΑΜΟΣ 90,2 80,5 82,9 88,6 

ΧΗΡΟΣ Ή ΧΗΡΑ 1,4 3,2 0,0 2,6 
∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ Ή 
∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ 4,2 13,1 8,7 4,6 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 4.300 3.877 3.093 4.284 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.10.  
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-54 ΧΡΟΝΩΝ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

< 1 ΜΗΝΑ 11,5 12,3 7,6 15,3 
1-2 ΜΗΝΕΣ 11,2 13,4 18,6 14,9 
3-5 ΜΗΝΕΣ 16,6 20,5 22,0 27,1 
6-11 ΜΗΝΕΣ 27,7 27,8 28,8 24,5 
12+ ΜΗΝΕΣ 33,0 26,0 23,0 18,2 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 10.517 7.868 6.908 9.286 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.11.  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-39 ΧΡΟΝΩΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 
ΕΤΟΣ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2000  
(%) 

2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

< 1 ΜΗΝΑ 10,0 11,9 8,4 14,6 
1-2 ΜΗΝΕΣ 15,2 12,2 14,3 19,4 
3-5 ΜΗΝΕΣ 14,5 17,1 25,7 33,6 
6-11 ΜΗΝΕΣ 30,4 31,2 32,7 21,5 
12+ ΜΗΝΕΣ 29,9 27,6 18,9 10,9 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 6.217 3.991 3.815 5.002 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.12.  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 40-54 ΧΡΟΝΩΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 
ΕΤΟΣ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2000  
(%) 

2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

< 1 ΜΗΝΑ 13,7 12,6 6,7 16,1 
1-2 ΜΗΝΕΣ 5,4 14,9 23,9 9,7 
3-5 ΜΗΝΕΣ 19,6 24,0 17,6 19,6 
6-11 ΜΗΝΕΣ 23,8 24,2 23,9 28,0 
12+ ΜΗΝΕΣ 37,5 24,3 27,9 26,6 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 4.300 3.877 3.093 4.284 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.13.  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-54 ΧΡΟΝΩΝ  

ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑΝ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

∆ΙΚΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 2,3 1,7 4,6 0,8 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 97,7 98,3 95,4 99,2 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 10.517 7.868 6.908 9.286 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.14. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-39 ΧΡΟΝΩΝ  
ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑΝ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

∆ΙΚΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 1,0 1,7 5,6 1,5 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 99,0 98,3 94,4 98,5 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 6.217 3.991 3.815 5.002 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.15.  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 40-54 ΧΡΟΝΩΝ  

ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑΝ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

∆ΙΚΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 4,0 1,7 3,5 0,0 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 96,0 98,3 96,5 100,0 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 4.300 3.877 3.093 4.284 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.16.  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-54 ΧΡΟΝΩΝ  

ΚΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΓΕ 55,5 48,7 65,3 62,0 
ΑΠΟΤΑΘΗΚΕ ΣΕ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  3,2 8,0 10,3 4,2 

ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΕ ΣΕ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ 64,0 54,5 52,8 49,2 

ΑΠΟΤΑΘΗΚΕ ΣΕ 
ΓΝΩΣΤΟΥΣ, 
ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ 

81,0 36,3 44,7 44,5 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕ Ή 
ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΕ 
ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

13,0 22,1 5,8 18,1 

ΕΨΑΞΕ ΣΕ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 69,7 67,5 66,6 67,7 
Ε∆ΩΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ή 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 13,8 16,9 13,8 17,7 

ΕΨΑΞΕ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Ή 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

3,9 0,0 1,2 1,5 

ΕΚΑΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΓΙΑ Α∆ΕΙΕΣ/ ∆ΑΝΕΙΑ 2,1 1,7 0,0 1,5 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

16,3 17,4 21,5 20,0 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΕ 33,7 39,0 52,1 49,5 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

7,1 4,7 2,3 3,4 

ΕΚΑΝΕ ΑΛΛΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 0,7 0,0 1,3 1,8 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 9.891 7.411 6.023 8.591 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.17.  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-39 ΧΡΟΝΩΝ  

ΚΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΓΕ 50,0 44,0 60,8 55,9 
ΑΠΟΤΑΘΗΚΕ ΣΕ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  2,3 9,2 14,4 4,8 

ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΕ ΣΕ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ 56,1 49,4 55,1 53,0 

ΑΠΟΤΑΘΗΚΕ ΣΕ 
ΓΝΩΣΤΟΥΣ, 
ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ 

82,6 38,0 39,2 33,9 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕ Ή 
ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΕ 
ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

13,3 20,1 7,2 20,4 

ΕΨΑΞΕ ΣΕ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 65,9 74,6 69,4 64,0 
Ε∆ΩΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ή 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 17,9 20,0 16,8 17,4 

ΕΨΑΞΕ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Ή 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

3,5 0,0 2,2 2,8 

ΕΚΑΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΓΙΑ Α∆ΕΙΕΣ/ ∆ΑΝΕΙΑ 3,5 1,8 0,0 2,9 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

18,8 23,9 26,5 27,6 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΕ 24,5 38,4 49,7 43,0 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

8,8 9,3 2,6 5,0 

ΕΚΑΝΕ ΑΛΛΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1,1 0,0 2,4 3,4 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 5.938 3.788 3.279 4.535 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.18.  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 40-54 ΧΡΟΝΩΝ  

ΚΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003   

 

ΕΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΓΕ 64,0 53,6 70,6 68,7 
ΑΠΟΤΑΘΗΚΕ ΣΕ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  4,5 6,8 5,4 3,5 

ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΕ ΣΕ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ 76,0 59,9 50,0 44,8 

ΑΠΟΤΑΘΗΚΕ ΣΕ 
ΓΝΩΣΤΟΥΣ, 
ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ 

78,7 34,6 51,3 56,4 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕ Ή 
ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΕ 
ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

12,4 24,1 4,2 15,6 

ΕΨΑΞΕ ΣΕ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 75,4 60,0 63,1 71,9 
Ε∆ΩΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ή 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 7,7 13,7 10,1 18,1 

ΕΨΑΞΕ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Ή 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

4,4 0,0 0,0 0,0 

ΕΚΑΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΓΙΑ Α∆ΕΙΕΣ/ ∆ΑΝΕΙΑ 0,0 1,7 0,0 0,0 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

12,6 10,5 15,4 11,4 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΕ 47,4 39,6 54,9 56,7 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

4,5 0,0 1,9 1,6 

ΕΚΑΝΕ ΑΛΛΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 0,0 0,0 0,0 0,0 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 3.953 3.623 2.744 4.056 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.19.  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 25-54 ΧΡΟΝΩΝ  
ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 5.722 221.448 2,6 

2001 6.555 235.127 2,8 

2002 4.246 242.277 1,8 

2003 4.950 249.646 2,0 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.20.  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 25-39 ΧΡΟΝΩΝ  

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 3.238 118.286 2,7 
2001 4.382 124.280 3,5 

2002 2.881 129.213 2,2 

2003 2.825 130.829 2,2 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.21.  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 40-54 ΧΡΟΝΩΝ  
ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 2.484 103.162 2,4 

2001 2.173 110.847 2,0 

2002 1.365 113.064 1,2 

2003 2.125 118.817 1,8 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.22.  

ΠΟΣΟΣΤΟ Α∆ΡΑΝΟΥΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 25-54 ΧΡΟΝΩΝ  
ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003   
 

ΕΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ Α∆ΡΑΝΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 1.906 52.201 3,7 

2001 990 48.431 2,0 

2002 1.171 45.493 2,6 

2003 788 43.451 1,8 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.23.  

ΠΟΣΟΣΤΟ Α∆ΡΑΝΟΥΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 25-39 ΧΡΟΝΩΝ  
ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  
 

ΕΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ Α∆ΡΑΝΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 1.074 23.216 4,6 

2001 553 21.128 2,6 

2002 612 18.047 3,4 

2003 481 18.094 2,7 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.24.  
ΠΟΣΟΣΤΟ Α∆ΡΑΝΟΥΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 40-54 ΧΡΟΝΩΝ  

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ  ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ Α∆ΡΑΝΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 832 28.985 2,9 
2001 437 27.303 1,6 

2002 559 27.446 2,0 

2003 307 25.357 1,2 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.25.  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-54 ΧΡΟΝΩΝ  

ΠΟΥ ΗΤΑΝ Α∆ΡΑΝΕΙΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ Α∆ΡΑΝΕΙΣ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΝΕΡΓΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 2.558 10.517 24,3 

2001 1.953 7.868 24,8 

2002 1.250 6.908 18,1 

2003 1.697 9.286 18,3 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.26.  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-39 ΧΡΟΝΩΝ  

ΠΟΥ ΗΤΑΝ Α∆ΡΑΝΕΙΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

  

ΕΤΟΣ Α∆ΡΑΝΕΙΣ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΝΕΡΓΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 1.675 6.217 26,9 

2001 1.071 3.991 26,8 

2002 926 3.815 24,3 

2003 989 5.002 19,8 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.27.  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ 40-54 ΧΡΟΝΩΝ  
ΠΟΥ ΗΤΑΝ Α∆ΡΑΝΕΙΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ Α∆ΡΑΝΕΙΣ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΝΕΡΓΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 883 4.300 20,5 

2001 882 3.877 22,7 

2002 324 3.093 10,5 

2003 708 4.284 16,5 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.28.  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-54 ΧΡΟΝΩΝ  

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΝΕΡΓΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 4.380 10.517 41,6 

2001 3.561 7.868 45,3 

2002 4.306 6.908 62,3 

2003 6.090 9.286 65,6 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.29.  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-39 ΧΡΟΝΩΝ  

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΝΕΡΓΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 2.401 6.217 38,6 

2001 1.517 3.991 38,0 

2002 2.196 3.815 57,6 

2003 3.508 5.002 70,1 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
   

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.30.  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ 40-54 ΧΡΟΝΩΝ  

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΝΕΡΓΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 1.979 4.300 46,0 
2001 2.044 3.877 52,7 

2002 2.110 3.093 68,2 

2003 2.582 4.284 60,3 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.31. 
ΕΥΡΥΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-54 
ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 0,0 1,7 1,8 2,2 
∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 51,7 30,8 32,2 25,2 
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ 48,3 67,5 66,0 72,6 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 4.380 3.561 4.306 6.090 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.32. 
ΕΥΡΥΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-39 
ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  
 

ΕΤΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 0,0 0,0 3,6 2,0 
∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 46,9 23,3 28,8 18,2 
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ 53,1 76,7 67,6 79,8 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 2.401 1.517 2.196 3.508 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.33. 
ΕΥΡΥΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 40-54 
ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 0,0 2,9 0,0 2,5 
∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 57,7 36,4 35,8 34,7 
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ 42,3 60,7 64,2 62,8 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 1.979 2.044 2.110 2.582 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.34.  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ  ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 

25-54 ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 
ΕΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΑΣΗ 2000  
(%) 

2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ ΜΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 0,0 1,7 2,9 2,0 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 5,8 11,1 10,3 5,4 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 92,7 87,2 85,6 91,4 
ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΙΣΘΙ 1,5 0,0 1,2 1,2 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 4.380 3.561 4.306 6.090 
 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.35.  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ  ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 
25-39 ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΑΣΗ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ ΜΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 0,0 0,0 0,0 3,4 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3,3 13,8 9,8 0,0 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 94,0 86,2 87,7 94,5 
ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΙΣΘΙ 2,7 0,0 2,5 2,1 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 2.401 1.517 2.196 3.508 
 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.36.  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ  ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 

40-54 ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  

 
ΕΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΑΣΗ 2000  
(%) 

2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ ΜΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 0,0 2,9 5,8 0,0 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 8,8 9,1 10,9 12,7 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 91,2 88,0 83,3 87,3 
ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΙΣΘΙ 0,0 0,0 0,0 0,0 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 1.979 2.044 2.110 2.582 
 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.37.  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-54 ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ 

ΑΝ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΝΑΙ 94,1 92,3 96,7 92,5 

ΟΧΙ 5,9 7,7 3,3 7,5 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 10.517 7.868 6.908 9.286 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.38.  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-39 ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ 

ΑΝ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΝΑΙ 89,9 89,7 95,6 90,0 

ΟΧΙ 10,1 10,3 4,4 10,0 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 6.217 3.991 3.815 5.002 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.39.  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 40-54 ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ 

ΑΝ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΝΑΙ 100,0 95,0 98,0 95,4 

ΟΧΙ 0,0 5,0 2,0 4,6 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 4.300 3.877 3.093 4.284 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.40. 
ΕΥΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 
25-54 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  

(Αφορά όσους σταµάτησαν να εργάζονται τα τελευταία 7 χρόνια) 
 

ΕΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 13,8 16,6 15,2 20,3 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕΣΟΥ 
ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 62,5 63,9 65,3 54,4 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 23,7 19,5 19,5 25,3 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 8.552 6.361 6.394 8.287 
 

Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.41.  

ΕΥΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ  

25-39 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  
(Αφορά όσους σταµάτησαν να εργάζονται τα τελευταία 7 χρόνια) 

 
ΕΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000  
(%) 

2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 11,8 18,0 25,8 26,6 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕΣΟΥ 
ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 64,4 66,4 61,7 51,4 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 23,8 15,6 12,5 22,0 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 4.785 3.121 3.512 4.430 
 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.42.  
ΕΥΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ  
40-54 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  

(Αφορά όσους σταµάτησαν να εργάζονται τα τελευταία 7 χρόνια) 
 

ΕΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 16,2 15,3 2,2 13,0 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕΣΟΥ 
ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 60,2 61,5 69,7 57,9 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 23,6 23,2 28,1 29,1 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 3.767 3.240 2.882 3.857 
 

Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.43.  

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-54 ΧΡΟΝΩΝ  
 ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
(Αφορά όσους σταµάτησαν να εργάζονται τα τελευταία 7 χρόνια) 

 

ΕΤΟΣ 
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΑΠΟΛΥΣΗ 36,4 35,3 28,3 40,8 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ  22,9 19,0 22,5 10,1 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 26,4 27,2 30,5 32,7 
ΑΣΘΕΝΕΙΑ /  
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

5,0 6,1 6,4 5,7 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 0,9 0,0 1,2 1,0 

ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 0,7 0,0 0,0 0,0 
ΑΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ 7,7 12,4 11,1 9,7 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 8.552 6.361 6.394 8.287 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.44.  

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-39 ΧΡΟΝΩΝ  
 ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
(Αφορά όσους σταµάτησαν να εργάζονται τα τελευταία 7 χρόνια) 

 
ΕΤΟΣ 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 2000  
(%) 

2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΑΠΟΛΥΣΗ 22,4 23,9 18,4 36,0 
ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ  

24,6 26,9 26,9 7,2 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 36,2 33,7 41,5 44,1 
ΑΣΘΕΝΕΙΑ /  
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

7,8 6,5 3,9 0,0 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 1,5 0,0 2,2 1,9 

ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ΑΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ 7,5 9,0 7,1 10,8 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 4.785 3.121 3.512 4.430 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 



 248 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.45. 
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 40-54 ΧΡΟΝΩΝ  

 ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
(Αφορά όσους σταµάτησαν να εργάζονται τα τελευταία 7 χρόνια) 

 
ΕΤΟΣ 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 2000  
(%) 

2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΑΠΟΛΥΣΗ 54,2 46,4 40,3 46,4 
ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ  

20,7 11,5 17,1 13,5 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 14,0 20,9 17,1 19,5 
ΑΣΘΕΝΕΙΑ /  
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

1,5 5,7 9,5 12,2 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 0,0 0,0 0,0 0,0 

ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1,5 0,0 0,0 0,0 
ΑΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ 8,1 15,5 16,0 8,4 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 3.767 3.240 2.882 3.857 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ  
ΗΛΙΚΙΑΣ 55-64 ΧΡΟΝΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-64 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  

 

ΕΤΟΣ 
ΦΥΛΟ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΑΝ∆ΡΑΣ 59,1 49,7 51,3 85,5 

ΓΥΝΑΙΚΑ 40,9 50,3 48,7 14,5 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 1.154 1.871 1.196 1.604 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2. 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-64 ΧΡΟΝΩΝ  

ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  

 

ΕΤΟΣ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 60,8 74,0 59,1 46,9 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 29,2 13,0 30,5 40,5 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 10,0 13,0 10,4 12,6 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 1.154 1.871 1.196 1.604 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3.  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-64 ΧΡΟΝΩΝ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  
 

ΕΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΑΓΑΜΟΣ* 0,0 9,5 0,0 0,0 

ΕΓΓΑΜΟΣ 78,3 81,1 75,4 96,5 

ΧΗΡΟΣ Ή ΧΗΡΑ 16,7 3,2 15,9 3,5 
∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ Ή 
∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ* 5,0 6,2 8,7 0,0 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 1.154 1.871 1.196 1.604 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δε θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.  
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-64 ΧΡΟΝΩΝ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

< 1 ΜΗΝΑ 0,0 12,7 20,2 12,7 
1-2 ΜΗΝΕΣ 11,5 22,8 0,0 4,3 
3-5 ΜΗΝΕΣ 13,0 13,0 31,4 17,5 
6-11 ΜΗΝΕΣ 36,3 22,5 11,5 8,3 
12+ ΜΗΝΕΣ 39,2 29,0 36,9 57,2 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 1.154 1.871 1.196 1.604 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5.  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-64 ΧΡΟΝΩΝ  

ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

∆ΙΚΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 0,0 0,0 9,4 0,0 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 100,0 100,0 90,6 100,0 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 1.154 1.871 1.196 1.604 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6.  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-64 ΧΡΟΝΩΝ  

ΚΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002* 
(%) 

2003  
(%) 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΓΕ 83,3 73,3 77,2 82,9 
ΑΠΟΤΑΘΗΚΕ ΣΕ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  6,5 10,1 0,0 3,4 

ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΕ ΣΕ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ 60,8 53,8 37,3 48,8 

ΑΠΟΤΑΘΗΚΕ ΣΕ 
ΓΝΩΣΤΟΥΣ, 
ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ 

77,3 30,3 18,7 44,0 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕ Ή 
ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΕ 
ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

0,0 23,7 0,0 6,7 

ΕΨΑΞΕ ΣΕ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 47,9 40,0 47,0 62,8 
Ε∆ΩΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ή 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 13,0 13,6 7,6 13,6 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

6,5 13,3 0,0 13,6 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΕ 61,5 66,6 63,1 65,5 

ΕΚΑΝΕ ΑΛΛΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 0,0 0,0 0,0 3,3 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 1.154 1.810 820 1.538 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δε θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7.  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 55-64 ΧΡΟΝΩΝ  
ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 528 32.012 1,6 

2001 431 32.377 1,3 

2002 647 32.776 2,0 

2003 424 35.075 1,2 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8.  
ΠΟΣΟΣΤΟ Α∆ΡΑΝΟΥΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 55-64 ΧΡΟΝΩΝ  

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ  ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ Α∆ΡΑΝΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 438 31.562 1,4 

2001 487 31.705 1,5 

2002 116 32.711 0,4 

2003 359 33.149 1,1 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.9.  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-64 ΧΡΟΝΩΝ  
ΠΟΥ ΗΤΑΝ Α∆ΡΑΝΕΙΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ Α∆ΡΑΝΕΙΣ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΝΕΡΓΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 60 1.154 5,2 

2001 179 1.871 9,6 

2002 115 1.196 9,6 

2003 184 1.604 11,5 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.10.  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-64 ΧΡΟΝΩΝ  

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΝΕΡΓΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

2000 627 1.154 54,3 

2001 1.326 1.871 70,9 

2002 692 1.196 57,9 

2003 615 1.604 38,3 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.11. 

ΕΥΡΥΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-64 
ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
 

ΕΤΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 2000*  

(%) 
2001  
(%) 

2002* 
(%) 

2003*  
(%) 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 0,0 4,6 0,0 11,2 
∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 88,0 36,2 0,0 21,7 
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ 12,0 59,2 100,0 67,1 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 627 1.326 692 615 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δε θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.12.  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ  ΑΝΕΡΓΩΝ  

55-64 ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 
ΕΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΑΣΗ 2000*  
(%) 

2001  
(%) 

2002* 
(%) 

2003*  
(%) 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ ΜΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 12,0 4,6 0,0 0,0 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 0,0 4,6 0,0 11,2 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 88,0 90,8 100,0 88,8 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 627 1.326 692 615 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δε θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.13.  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-64 ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ 

ΑΝ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

 

ΕΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΝΑΙ 100,0 100,0 100,0 96,5 

ΟΧΙ 0,0 0,0 0,0 3,5 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 1.154 1.871 1.196 1.533 

 
Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.14.  

ΕΥΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ  

55-64 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003  
(Αφορά όσους σταµάτησαν να εργάζονται τα τελευταία 7 χρόνια) 

 
ΕΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000  
(%) 

2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 10,0 16,4 20,8 22,6 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕΣΟΥ 
ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 53,6 45,0 24,3 53,2 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 36,4 38,6 54,9 24,2 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 1.154 1.871 1.196 1.479 
 

Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.15.  

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-64 ΧΡΟΝΩΝ  
 ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
(Αφορά όσους σταµάτησαν να εργάζονται τα τελευταία 7 χρόνια) 

 

ΕΤΟΣ 
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

2003  
(%) 

ΑΠΟΛΥΣΗ 59,5 58,0 31,9 35,4 
ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ  

23,8 19,4 16,7 9,0 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 10,2 6,5 20,1 17,5 
ΑΣΘΕΝΕΙΑ /  
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

0,0 3,2 16,6 9,3 

ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 0,0 12,9 5,2 15,0 
ΑΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ 6,5 0,0 9,5 13,8 
ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 1.154 1.871 1.196 1.479 

 

Πηγή: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2000,2001,2002,2003,Στατιστική Υπηρεσία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
 

1: Ποσοστιαία µεταβολή πληθυσµού κατά φύλο την 
περίοδο 2000-2003 

 

29 

2: Ποσοστό ανθρώπινου δυναµικού ηλικίας 15 
χρονών και άνω στο σύνολο του πληθυσµού την 
περίοδο 2000-2003 

 
 

32 

3: Ποσοστιαία µεταβολή οικονοµικά ενεργού 
πληθυσµού κατά φύλο την περίοδο 2000-2003 

 

33 

4: Ποσοστό συµµετοχής πληθυσµού ηλικίας 15-64 
χρονών κατά φύλο την περίοδο 2000-2003 

 

35 

5: Ποσοστιαία µεταβολή αριθµού απασχολουµένων 
κατά φύλο την περίοδο 2000-2003 

 

37 

6: Ποσοστό απασχόλησης πληθυσµού ηλικίας 15-64 
χρονών κατά φύλο την περίοδο 2000-2003 
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7: Ποσοστιαία µεταβολή ανεργίας κατά φύλο την 
περίοδο 2000-2003 

 

40 

8: Ποσοστό ανεργίας κατά φύλο την περίοδο 2000-
2003 

 

42 

9: Συνοπτικά στοιχεία για το ανθρώπινο δυναµικό 
στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2002 

 

43 

10: Κατανοµή ανέργων κατά φύλο την περίοδο 2000-
2003 

 

47 

11: Ηλικιακή κατανοµή ανέργων την περίοδο 2000-
2003 

 

48 

12: Ποσοστό ανεργίας κατά οµάδα ηλικίας την 
περίοδο 2000-2003 

 

50 

13: Κατανοµή ανέργων κατά επίπεδο µόρφωσης την 
περίοδο 2000-2003 

 

51 

14: Ποσοστό ανεργίας κατά επίπεδο µόρφωσης την 
περίοδο 2000-2003 

 

53 

15: Κατανοµή ανέργων κατά οικογενειακή 
κατάσταση την περίοδο 2000-2003 

 
55 
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16: Κατανοµή ανέργων κατά διάρκεια ανεργίας την 
περίοδο 2000-2003 

 
56 

17: Κατανοµή ανέργων κατά είδος εργασίας που 
αναζητούσαν την περίοδο 2000-2003 

 

58 

18: Κατανοµή ανέργων κατά ενέργεια για εξεύρεση 
εργασίας την περίοδο 2000-2003 

 
59 

19: Ποσοστό απασχολουµένων που ήταν άνεργοι ένα 
χρόνο πριν την περίοδο 2000-2003 

 
62 

20: Ποσοστό αδρανούς δυναµικού που ήταν άνεργοι 
ένα χρόνο πριν την περίοδο 2000-2003 

 

63 

21: Κατάσταση ανέργων ένα χρόνο πριν την περίοδο 
2000-2003 

 
65 

22: Κατανοµή ανέργων κατά ευρύ τοµέα οικονοµικής 
δραστηριότητας της εργασίας ένα χρόνο πριν την 
περίοδο 2000-2003 

 

67 

23: Κατανοµή ανέργων κατά επαγγελµατική 
υπόσταση εργασίας ένα χρόνο πριν την περίοδο 
2000-2003 

 

68 

24: Ποσοστό ανέργων που είχαν εργαστεί 
προηγουµένως την περίοδο 2000-2003 69 

25: Κατανοµή ανέργων κατά ευρεία επαγγελµατική 
κατηγορία προηγούµενης εργασίας την περίοδο 
2000-2003 

 
 

70 

26: Λόγοι αποχώρησης ανέργων από την 
προηγούµενη εργασία την περίοδο 2000-2003 

 
72 

27: Ποσοστό νοικοκυριών που έχουν ηλεκτρονικό 
υπολογιστή στο σπίτι την περίοδο 2000-2003 

 

74 

28: Ποσοστό νοικοκυριών που είναι ενωµένα µε το 
διαδίκτυο την περίοδο 2000-2003 

 

75 

29: Ποσοστό συµµετοχής ανέργων σε εκπαίδευση 
και κατάρτιση την περίοδο 2000-2003 

 

78 

30: Κατανοµή ανέργων 15-24 χρονών κατά φύλο την 
περίοδο 2000-2003 

 

81 
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31: Κατανοµή ανέργων 15-24 χρονών κατά επίπεδο 
µόρφωσης την περίοδο 2000-2003 

 

83 

32: Κατανοµή ανέργων 15-24 χρονών κατά 
οικογενειακή κατάσταση την περίοδο 2000-2003 

 
85 

33: Κατανοµή ανέργων 15-24 χρονών κατά διάρκεια 
ανεργίας την περίοδο 2000-2003 

 
87 

34: Κατανοµή ανέργων 15-24 χρονών κατά είδος 
εργασίας που αναζητούσαν την περίοδο 2000-
2003 

 

89 

35: Κατανοµή ανέργων 15-24 χρονών κατά ενέργεια 
για εξεύρεση εργασίας την περίοδο 2000-2003 

 
90 

36: Ποσοστό απασχολουµένων 15-24 χρονών που 
ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν την περίοδο 2000-
2003 

 
 

93 

37: Ποσοστό αδρανούς δυναµικού 15-24 χρονών που 
ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν την περίοδο 2000-
2003 

 

95 

38: Κατάσταση ανέργων 15-24 χρονών ένα χρόνο 
πριν την περίοδο 2000-2003 

 
97 

39: Κατανοµή ανέργων 15-24 χρονών κατά ευρύ 
τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας της εργασίας 
ένα χρόνο πριν την περίοδο 2000-2003 

 

99 

40: Κατανοµή ανέργων 15-24 χρονών κατά 
επαγγελµατική υπόσταση εργασίας ένα χρόνο 
πριν την περίοδο 2000-2003 

 

100 

41: Ποσοστό ανέργων 15-24 χρονών που είχαν 
εργαστεί προηγουµένως την περίοδο 2000-2003 101 

42: Κατανοµή ανέργων 15-24 χρονών κατά ευρεία 
επαγγελµατική κατηγορία προηγούµενης 
εργασίας την περίοδο 2000-2003 

 
 

103 

43: Λόγοι αποχώρησης ανέργων 15-24 χρονών από 
την προηγούµενη εργασία την περίοδο 2000-
2003 

 
 

104 

44: Κατανοµή ανέργων 25-54 χρονών κατά φύλο την  
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περίοδο 2000-2003 107 

45: Κατανοµή ανέργων 25-54 χρονών κατά επίπεδο 
µόρφωσης την περίοδο 2000-2003 

 

109 

46: Κατανοµή ανέργων 25-54 χρονών κατά 
οικογενειακή κατάσταση την περίοδο 2000-2003 

 
111 

47: Κατανοµή ανέργων 25-54 χρονών κατά διάρκεια 
ανεργίας την περίοδο 2000-2003 

 
112 

48: Κατανοµή ανέργων 25-54 χρονών κατά είδος 
εργασίας που αναζητούσαν την περίοδο 2000-
2003 

 

114 

49: Κατανοµή ανέργων 25-54 χρονών κατά ενέργεια 
για εξεύρεση εργασίας την περίοδο 2000-2003 

 
116 

50: Ποσοστό απασχολουµένων 25-54 χρονών που 
ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν την περίοδο 2000-
2003 

 
 

118 

51: Ποσοστό αδρανούς δυναµικού 25-54 χρονών που 
ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν την περίοδο 2000-
2003 

 
 

120 

52: Κατάσταση ανέργων 25-54 χρονών ένα χρόνο 
πριν την περίοδο 2000-2003 

 
122 

53: Κατανοµή ανέργων 25-54 χρονών κατά ευρύ 
τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας της εργασίας 
ένα χρόνο πριν την περίοδο 2000-2003 

 

124 

54: Κατανοµή ανέργων 25-54 χρονών κατά 
επαγγελµατική υπόσταση εργασίας ένα χρόνο 
πριν την περίοδο 2000-2003 

 

126 

55: Ποσοστό ανέργων 25-54 χρονών που είχαν 
εργαστεί προηγουµένως την περίοδο 2000-2003 127 

56: Κατανοµή ανέργων 25-54 χρονών κατά ευρεία 
επαγγελµατική κατηγορία την περίοδο 2000-2003 

 
128 

57: Λόγοι αποχώρησης ανέργων 25-54 χρονών από 
την προηγούµενη εργασία την περίοδο 2000-
2003 

 
 

130 
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58: Κατανοµή ανέργων 55-64 χρονών κατά φύλο την 
περίοδο 2000-2003 

 

134 

59: Κατανοµή ανέργων 55-64 χρονών κατά επίπεδο 
µόρφωσης την περίοδο 2000-2003 

 

136 

60: Κατανοµή ανέργων 55-64 χρονών κατά 
οικογενειακή κατάσταση την περίοδο 2000-2003 

 
137 

61: Κατανοµή ανέργων 55-64 χρονών κατά διάρκεια 
ανεργίας την περίοδο 2000-2003 

 
138 

62: Κατανοµή ανέργων 55-64 χρονών κατά είδος 
εργασίας που αναζητούσαν την περίοδο 2000-
2003 

 

140 

63: Κατανοµή ανέργων 55-64 χρονών κατά ενέργεια 
για εξεύρεση εργασίας την περίοδο 2000-2003 

 
141 

64: Ποσοστό απασχολουµένων 55-64 χρονών που 
ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν την περίοδο 2000-
2003 

 
 

144 

65: Ποσοστό αδρανούς δυναµικού 55-64 χρονών που 
ήταν άνεργοι ένα χρόνο πριν την περίοδο 2000-
2003 

 

145 

66: Κατάσταση ανέργων 55-64 χρονών ένα χρόνο 
πριν την περίοδο 2000-2003 

 
147 

67: Κατανοµή ανέργων 55-64 χρονών κατά ευρύ 
τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας της εργασίας 
ένα χρόνο πριν την περίοδο 2000-2003 

 

148 

68: Κατανοµή ανέργων 55-64 χρονών κατά 
επαγγελµατική υπόσταση εργασίας ένα χρόνο 
πριν την περίοδο 2000-2003 

 

150 

69: Κατανοµή ανέργων 55-64 χρονών κατά ευρεία 
επαγγελµατική κατηγορία προηγούµενης 
εργασίας την περίοδο 2000-2003 

 
 

151 

70: Λόγοι αποχώρησης ανέργων 55-64 χρονών από 
την προηγούµενη εργασία την περίοδο 2000-
2003 

 
 

153 
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