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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, ως ο αρµόδιος εθνικός 
φορέας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της Κύπρου, 
συστηµατικά παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, 
διαµορφώνει προβλέψεις για τη µελλοντική κατάσταση και λαµβάνει 
τα κατάλληλα διορθωτικά µέτρα. 
 
Η µελέτη αυτή εντάσσεται στο φάσµα του πολυσύνθετου έργου της 
παροχής προβλέψεων για την απασχόληση στα επαγγέλµατα και τους 
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που διαθέτει η οικονοµία του 
τόπου µας. Είναι η πρώτη από τις περιοδικές µελέτες που θα παρέχουν 
βραχυχρόνιες προβλέψεις και συµπληρώνει την παροχή 
µακροχρόνιων προβλέψεων µέχρι το 2010. 
 
Η µελέτη παρέχει προβλέψεις για την απασχόληση σε 36 επαγγέλµατα 
και 27 τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που περικλείουν το 
σύνολο της κυπριακής οικονοµίας, για τα χρόνια 2004 και 2005. Οι 
διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατα της µελέτης αναµένεται να 
αξιοποιηθούν στη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων πολιτικής. 
Πρόσθετα, η µελέτη θα αξιοποιηθεί από πολλούς δηµόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται µε το ευρύ θέµα του 
προγραµµατισµού του ανθρώπινου δυναµικού και της επαγγελµατικής 
καθοδήγησης των νέων. 
 
Στην ολοκλήρωση της µελέτης ήταν αναγκαία η συνεργασία µε το 
Γραφείο Προγραµµατισµού για την παροχή προβλέψεων και µε τη 
Στατιστική Υπηρεσία για την παροχή στοιχείων, η βοήθεια των 
οποίων υπήρξε 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 συστηµατική παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας 
της Κύπρου, η πρόβλεψη της µελλοντικής κατάστασης και η λήψη 
των κατάλληλων διορθωτικών µέτρων θεωρείται δραστηριότητα 
µεγάλης σηµασίας από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Αρχή ανάλαβε το έργο της ετοιµασίας 
µακροχρόνιων και βραχυχρόνιων προβλέψεων για την απασχόληση 
στα επαγγέλµατα της κυπριακής αγοράς εργασίας. 
 
Η µελέτη αυτή αποτελεί την πρώτη από µια σειρά µελετών που θα 
παρέχουν πάνω σε περιοδική βάση βραχυχρόνιες προβλέψεις για 
την απασχόληση στα επαγγέλµατα και τους τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας. Αυτή θεωρείται ότι θα αποτελέσει απαραίτητο 
συµπλήρωµα στην πληροφόρηση για την κατάσταση στην αγορά 
εργασίας της Κύπρου. 
 

Σκοπός της µελέτης 
 
Κύριος σκοπός της µελέτης είναι η παροχή προβλέψεων για την 
απασχόληση σε επαγγέλµατα στην Κύπρο για τα χρόνια 2004 και 
2005. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από την εκτίµηση της µελλοντικής 
δοµής της απασχόλησης κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας και 
επάγγελµα και την εκτίµηση του µεγέθους της απασχόλησης στους 
διαφόρους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας για το 2003, το 2004 
και το 2005. 
 

Μεθοδολογία 
 
Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε στη µελέτη βασίζεται σε 
ανάλογες µεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί και χρησιµοποιηθεί σε 
Ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Στη 
µελέτη γίνονται προβλέψεις για την απασχόληση σε 36 
επαγγέλµατα και 27 τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που 
καλύπτουν το σύνολο της κυπριακής οικονοµίας. Η διαδικασία που 
ακολουθείται για να γίνουν οι προβλέψεις παρουσιάζεται στο πιο 
κάτω Σχεδιάγραµµα. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ 
 

∆οµή απασχόλησης 
1995

(36 επαγγέλµατα και 27 
τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας)

∆οµή απασχόλησης 
2000

(36 επαγγέλµατα και 27 
τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας)

Προβλεπόµενη δοµή απασχόλησης

2004 + 2005
(36 επαγγέλµατα και 27 τοµείς οικονοµικής 

δραστηριότητας)

Προβλέψεις απασχόλησης για τους 27 τοµείς 
οικονοµικής δραστηριότητας

2004 + 2005

Προβλέψεις απασχόλησης για τα 36 
επαγγέλµατα

2004 + 2005

 
 
 
Σηµαντικότερες διαπιστώσεις και βασικά συµπεράσµατα 
 
Οι σηµαντικότερες διαπιστώσεις και τα βασικά συµπεράσµατα της 
µελέτης παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
 
Μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
 

i. Ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης σε πραγµατικούς όρους 
αναµένεται να ανέλθει στο 4,7% τόσο για το 2004 όσο και για 
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το 2005. Οι τριτογενείς τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας 
αναµένεται να συνεχίσουν να παρουσιάζουν το µεγαλύτερο 
ρυθµό ανάπτυξης (+5,2% το 2004 και +5,1% το 2005) 
συγκριτικά µε τους πρωτογενείς τοµείς (+2,3% το 2004 και 
+2,4% το 2005) και τους δευτερογενείς τοµείς (+3,5% το 2004 
και +3,7% το 2005). 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ 
ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΥΡΥ ΤΟΜΕΑ

4,9%
4,8%
4,7%

75,7%

19,4%

76,0%

19,2%

76,4%

18,9%

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΙΣ

2003

2004

2005

 
 
 
ii. Οι τοµείς που θα παρουσιάσουν τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες 

αυξήσεις του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος τόσο για το 
2004 όσο και για το 2005 είναι τα Ταχυδροµεία και 
τηλεπικοινωνίες (+12,0% και για τα δύο χρόνια), η 
Πληροφορική, έρευνα και ανάπτυξη (+11,7% και για τα δύο 
χρόνια), οι Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες (+8,0% και για 
τα δύο χρόνια), και τα Ξενοδοχεία και εστιατόρια (+9,0% το 
2004 και +7,5% το 2005). 
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iii. Οι τοµείς που αναµένεται να παρουσιάσουν τις µικρότερες 
ποσοστιαίες αυξήσεις του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος είναι υποτοµείς στις Μεταποιητικές βιοµηχανίες, η 
Γεωργία, θήρα και δασοκοµία, το Χρηµατιστήριο και η ∆ηµόσια 
διοίκηση και άµυνα. 

 
Μεταβολή της παραγωγικότητας 
 

i. Η παραγωγικότητα αναµένεται να αυξηθεί κατά 3,5% τόσο το 
2004 όσο και το 2005. Ο ρυθµός αυτός παρουσιάζει 
διαφοροποιήσεις κατά ευρύ τοµέα και αναµένεται να είναι 
αρκετά µικρότερος στους πρωτογενείς τοµείς (+2,1% το 2004 
και +2,4% το 2005) από ότι στους τριτογενείς τοµείς (+3,6% το 
2004 και +3,5% το 2005) και τους δευτερογενείς τοµείς (+3,4% 
και για τα δύο χρόνια). 

ii. Οι τρεις τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που θα 
παρουσιάσουν τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις στην 
παραγωγικότητα είναι τα Ξενοδοχεία και εστιατόρια (+6,9% το 
2004 και +5,4% το 2005), ο Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό 
(+6,5% το 2004 και +6,0% το 2005) και οι Άλλες 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες (+6,1% και για τα δύο χρόνια). 

 
Αριθµητική µεταβολή της απασχόλησης σε τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας 
 

i. Η απασχόληση το 2004 αναµένεται να αυξηθεί κατά 3.687 
άτοµα και να ανέλθει στα 317.416 άτοµα. Το 2005 
προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3.712 άτοµα και να φτάσει στα 
321.128 άτοµα. 

ii. Η συντριπτική πλειονότητα των νέων θέσεων εργασίας θα 
προέρχεται από τους τριτογενείς τοµείς σε αντίθεση µε τους 
άλλους δύο ευρείς τοµείς. Το 2004 οι τριτογενείς τοµείς θα 
προσθέσουν 3.547 νέες θέσεις εργασίας στο σύνολο των 3.687 
θέσεων, δηλαδή το 96,2%. Οι πρωτογενείς και οι δευτερογενείς 
τοµείς θα έχουν 50 και 90 νέες θέσεις εργασίας αντίστοιχα. Το 
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2005 οι νέες θέσεις εργασίας στους τριτογενείς τοµείς 
αναµένεται να είναι 3.537 (95,3% του συνόλου). Οι πρωτογενείς 
τοµείς θα επιδείξουν στασιµότητα στην απασχόληση ενώ οι 
δευτερογενείς τοµείς θα έχουν αύξηση στην απασχόληση κατά 
175 άτοµα. 

iii. Οι τοµείς µε τις µεγαλύτερες θετικές επιδράσεις στην αύξηση 
της απασχόλησης το 2004 είναι το Εµπόριο, επιδιόρθωση 
αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης (+845 
άτοµα ή +22,9%), τα Ξενοδοχεία και εστιατόρια (+642 άτοµα ή 
+17,4%) και τα Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό 
προσωπικό (+334 άτοµα ή +9,1%). Μειώσεις στην 
απασχόληση θα παρουσιαστούν µόνο σε τρεις υποτοµείς των 
Μεταποιητικών βιοµηχανιών. 

iv. Οι τοµείς µε τις µεγαλύτερες θετικές επιδράσεις στην 
αύξηση της απασχόλησης το 2005 είναι το Εµπόριο, 
επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή οικιακής 
χρήσης (+858 άτοµα ή +23,1%), τα Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
(+654 άτοµα ή +17,6%) και οι Κατασκευές (+362 άτοµα ή 
+9,8%). Μειώσεις στην απασχόληση το 2005 θα 
παρουσιαστούν στους πέντε από τους έξι υποτοµείς των 
Μεταποιητικών βιοµηχανιών. 

 
Αριθµητική µεταβολή της απασχόλησης σε επαγγελµατικές κατηγορίες 
και επαγγέλµατα 
 

i. Οι επαγγελµατικές κατηγορίες που θα έχουν τις 
περισσότερες νέες θέσεις εργασίας είναι τα Επαγγέλµατα 
µικρής εξειδίκευσης (+1.544 άτοµα το 2004 και +1.540 άτοµα το 
2005), οι Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές (+1.241 άτοµα το 
2004 και +1.199 άτοµα το 2005), οι Πτυχιούχοι και άλλοι ειδικοί 
(+968 άτοµα το 2004 και +994 άτοµα το 2005) και οι ∆ιευθυντές 
(+884 άτοµα το 2004 και +923 άτοµα το 2005). 

ii. Οι θέσεις εργασίας αναµένεται να µειωθούν σε δύο 
επαγγελµατικές κατηγορίες, στους Γραφείς, δακτυλογράφους, 
ταµίες και παρόµοιους (-707 άτοµα το 2004 και -811 άτοµα το 
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2005) και στους Τεχνίτες και παρόµοιους εργάτες (-488 άτοµα το 
2004 και -451 άτοµα το 2005). 

iii. Τα πέντε επαγγέλµατα που θα έχουν τις µεγαλύτερες 
αριθµητικές αυξήσεις στην απασχόληση τόσο το 2004 όσο 
και το 2005 είναι οι Εργάτες στο εµπόριο και υπηρεσίες (+1.504 
άτοµα το 2004 και +1.524 άτοµα το 2005), οι Πωλητές, 
διαφηµιστές εµπορευµάτων και µανεκέν (+1.132 άτοµα το 2004 
και +1.131 άτοµα το 2005), οι Γενικοί διευθυντές και διευθυντές 
τµηµάτων (+973 άτοµα το 2004 και +950 άτοµα το 2005), οι 
Λογιστές και άλλοι ειδικοί (+342 άτοµα το 2004 και +339 άτοµα 
το 2005) και οι Αστυνοµικοί, πυροσβέστες, δεσµοφύλακες και 
παρόµοιοι (+287 άτοµα το 2004 και +275 άτοµα το 2005). 

iv. Τα πέντε επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες αριθµητικές 
µειώσεις στην απασχόληση το 2004 οι Γραφείς λογιστηρίου, 
τραπεζών,  αποθήκης,  δακτυλογράφοι  και  παρόµοιοι  γραφείς  
(-419 άτοµα), οι Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού (-288 άτοµα), οι 
Τεχνίτες µετάλλου και µηχανηµάτων (-218 άτοµα), οι 
Μεταλλωρύχοι, λατόµοι και τεχνίτες οικοδοµών (-153 άτοµα) και 
οι Γενικοί διευθυντές µικρών επιχειρήσεων (-99 άτοµα). 

v. Τα πέντε επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες αριθµητικές 
µειώσεις στην απασχόληση το 2005 οι Γραφείς λογιστηρίου, 
τραπεζών,  αποθήκης,  δακτυλογράφοι  και  παρόµοιοι  γραφείς  
(-490 άτοµα), οι Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού (-321 άτοµα), οι 
Τεχνίτες µετάλλου και µηχανηµάτων (-228 άτοµα), οι 
Μεταλλωρύχοι, λατόµοι και τεχνίτες οικοδοµών (-129 άτοµα) και 
οι  Τεχνικοί βοηθοί βιολογίας, γεωπονίας, υγείας και παρόµοιοι 
(-75 άτοµα). 

 
Κατανοµή της απασχόλησης σε τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας 
 

i. Η ποσοστιαία κατανοµή της απασχόλησης για το 2004 και το 
2005 φανερώνει τη µεγάλη σηµασία των τριτογενών τοµέων. 
Το µερίδιο των τριτογενών τοµέων στην απασχόληση 
αναµένεται να είναι 71,2% το 2004 και 71,5% το 2005. Το 
µερίδιο των δευτερογενών τοµέων συνεχίζει να µειώνεται και 
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θα είναι 20,9% το 2004 και 20,7% το 2005. Οι πρωτογενείς 
τοµείς έχουν περίπου σταθερό µερίδιο απασχόλησης, 7,9% το 
2004 και 7,8% το 2005. 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΕΥΡΥ ΤΟΜΕΑ

7,9%

7,9%
7,8%

70,9%

21,2%

71,2%

20,9%

71,5%

20,7%

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΙΣ

2003

2004

2005

 

ii. Οι πέντε µεγαλύτεροι τοµείς θα είναι το Εµπόριο, επιδιόρθωση 
αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης (18,0% 
το 2004 και 18,1% το 2005), οι Μεταποιητικές βιοµηχανίες 
(11,7% το 2004 και 11,5% το 2005), τα Ξενοδοχεία και 
εστιατόρια (10,3% το 2004 και 10,4% το 2005), οι Κατασκευές 
(8,8% και για τα δύο χρόνια) και η Γεωργία, θήρα και 
δασοκοµία (7,4% και για τα δύο χρόνια). 

iii. Από τους 27 τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας εκείνοι που θα 
παρουσιάσουν οφέλη στα µερίδια απασχόλησης τους για το 
2004 είναι τα Ξενοδοχεία και εστιατόρια, τα Ταχυδροµεία και 
τηλεπικοινωνίες, οι Τράπεζες, οι Άλλες επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες και οι Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών. 
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Απώλειες στα µερίδια απασχόλησης τους για το 2004 θα 
έχουν το ∆ιυλιστήριο, παραγωγή χηµικών προϊόντων και 
κατασκευή προϊόντων από ελαστικό, η Παραγωγή βασικών 
µετάλλων, κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µηχανηµάτων, 
ηλεκτρικού εξοπλισµού και εξοπλισµού µεταφορών, ο 
Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό, το Χρηµατιστήριο και η 
∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα. 

iv. Οι τοµείς που αναµένεται να παρουσιάσουν οφέλη στα µερίδια 
απασχόλησης τους για το 2005 είναι το Εµπόριο, επιδιόρθωση 
αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, τα 
Ξενοδοχεία και εστιατόρια, τα Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες, 
το Χρηµατιστήριο (ανακτώντας την απώλεια του 2004) και τα 
Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό. 
Απώλειες στα µερίδια απασχόλησης τους για το 2005 θα 
έχουν η Γεωργία, θήρα και δασοκοµία, η Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατασκευή ειδών ενδυµασίας και 
βιοµηχανία δερµατίνων ειδών, η Κατασκευή επίπλων και άλλες 
µεταποιητικές βιοµηχανίες, οι Τράπεζες και οι Ασφάλειες. 

 
 
Κατανοµή της απασχόλησης σε επαγγελµατικές κατηγορίες και 
επαγγέλµατα 
 

i. Οι µεγαλύτερες επαγγελµατικές κατηγορίες αναµένεται να 
είναι οι Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές (18,6% το 2004 και 
18,9% το 2005), τα Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης (18,6% το 
2004 και 18,8% το 2005), οι Πτυχιούχοι και άλλοι ειδικοί 
(12,4% το 2004 και 12,7% το 2005) και οι Τεχνίτες και 
παρόµοιοι εργάτες (12,7% το 2004 και 12,4% το 2005). Οι 
µικρότερες επαγγελµατικές κατηγορίες θα είναι οι Γεωργοί, 
κτηνοτρόφοι και ψαράδες (5,1% το 2004 και 5,0% το 2005) και 
οι ∆ιευθυντές (4,3% το 2004 και 4,5% το 2005). 

ii. Αύξηση στα µερίδια απασχόλησης τους θα έχουν οι 
επαγγελµατικές κατηγορίες που συνήθως απαιτούν ανώτερου 
επιπέδου προσόντα όπως είναι οι ∆ιευθυντές και οι Πτυχιούχοι 
και άλλοι ειδικοί. Παρόµοια όµως αύξηση προβλέπεται για τα 
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Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης στα οποία τα προσόντα που 
απαιτούνται είναι χαµηλού επιπέδου. Το µερίδιο απασχόλησης 
των Υπαλλήλων υπηρεσιών και πωλητών θα αυξηθεί µέσα στο 
2005. Θα συνεχίσει η συρρίκνωση του µεριδίου απασχόλησης 
στα Γραφειακά και στα Τεχνικά επαγγέλµατα. 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

18,4% 18,6% 18,8%

7,6% 7,5% 7,5%

12,9% 12,7% 12,4%

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

18,6% 18,6% 18,9%

10,7% 10,4% 10,0%
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12,3% 12,4% 12,7%
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1: ∆ιευθυντές 
2: Πτυχιούχοι και άλλοι ειδικοί 
3: Τεχνικοί βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόµοιοι 
4: Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταµίες και παρόµοιοι 
5: Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές 
6: Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες 
7: Τεχνίτες και παρόµοιοι εργάτες 
8: Χειριστές µηχανηµάτων και εργαλείων και συναρµολογητές 
9: Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης 
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iii. Τα πέντε επαγγέλµατα µε το µεγαλύτερο αριθµό 
απασχολουµένων είναι οι Εργάτες στο εµπόριο και υπηρεσίες 
(38.741 άτοµα το 2004 και 40.265 άτοµα το 2005), οι Πωλητές, 
διαφηµιστές εµπορευµάτων και µανεκέν (29.916 άτοµα το 2004 
και 31.047 άτοµα το 2005), οι Άλλοι σχετικοί ειδικοί και βοηθοί 
οικονοµικών, εµπορικών, κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών 
(24.959 άτοµα το 2004 και 25.048 άτοµα το 2005), οι Γραφείς 
λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης, δακτυλογράφοι και παρόµοιοι 
γραφείς (22.516 άτοµα το 2004 και 22.026 άτοµα το 2005) και 
οι Μεταλλωρύχοι, λατόµοι και τεχνίτες οικοδοµών (19.615 άτοµα 
το 2004 και 19.486 άτοµα το 2005). 

iv. Τα τέσσερα επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες µεταβολές στα 
µερίδια απασχόλησης τους για το 2004 είναι οι Γενικοί 
διευθυντές και διευθυντές τµηµάτων (+0,3%), οι Εργάτες στο 
εµπόριο και υπηρεσίες (+0,3%), οι Πωλητές, διαφηµιστές 
εµπορευµάτων και µανεκέν (+0,2%) και οι Γραφείς λογιστηρίου, 
τραπεζών,  αποθήκης,  δακτυλογράφοι  και  παρόµοιοι  γραφείς  
(-0,2%). 

v. Τα πέντε επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες µεταβολές στα 
µερίδια απασχόλησης τους για το 2005 είναι οι Γενικοί 
διευθυντές και διευθυντές τµηµάτων (+0,3%), οι Εργάτες στο 
εµπόριο και υπηρεσίες (+0,3%), οι Πωλητές, διαφηµιστές 
εµπορευµάτων και µανεκέν (+0,3%), οι Γραφείς λογιστηρίου, 
τραπεζών,  αποθήκης,  δακτυλογράφοι  και  παρόµοιοι  γραφείς  
(-0,2%) και οι Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού (-0,2%). 

 
 
Προβλεπόµενες διαφοροποιήσεις κατά τοµέα οικονοµικής 
δραστηριότητας 
 

i. Η απασχόληση αναµένεται να αυξηθεί κατά 1,2% τόσο το 
2004 όσο και το 2005. Το 2004 οι πρωτογενείς τοµείς θα 
παρουσιάσουν αύξηση της απασχόλησης κατά 0,2%, οι 
δευτερογενείς τοµείς θα έχουν αύξηση κατά 0,1% ενώ οι 
τριτογενείς τοµείς θα αυξήσουν την απασχόληση τους κατά 
1,6%. Παρόµοια εικόνα αναµένεται για το 2005 όπου η 
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απασχόληση θα παραµείνει στα ίδια επίπεδα στους πρωτογενείς 
τοµείς, θα αυξηθεί κατά 0,3% στους δευτερογενείς τοµείς και θα 
έχει την ίδια σηµαντική αύξηση (+1,6%) στους τριτογενείς 
τοµείς. 

ii. Από τους 27 τοµείς εκείνοι µε τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες 
αυξήσεις της απασχόλησης τόσο για το 2004 όσο και για το 
2005 είναι η Πληροφορική, έρευνα και ανάπτυξη (+6,7% το 2004 
και +6,3% το 2005), τα Ταχυδροµεία και Τηλεπικοινωνίες 
(+6,6% το 2004 και +5,6% το 2005), η ∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας και εκµίσθωση µηχανηµάτων (+3,0% και για τα δύο 
χρόνια) και τα Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό 
προσωπικό (+3,0% και για τα δύο χρόνια). 

iii. Οι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που θα παρουσιάσουν 
ποσοστιαία µείωση στην απασχόληση τόσο το 2004 όσο και 
το 2005 είναι αποκλειστικά υποτοµείς των Μεταποιητικών 
βιοµηχανιών. Από αυτούς σηµαντικά µεγαλύτερη µείωση θα 
παρουσιάσει η Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, 
κατασκευή ειδών ενδυµασίας και βιοµηχανία δερµατίνων ειδών (-
2,0% και για τα δύο χρόνια) ενώ αρκετά σηµαντικές µειώσεις θα 
έχει η Παραγωγή βασικών µετάλλων, κατασκευή µεταλλικών 
προϊόντων, µηχανηµάτων, ηλεκτρικού εξοπλισµού και 
εξοπλισµού µεταφορών (-1,0% το 2004 και -0,8% το 2005) και η 
Κατασκευή επίπλων και άλλες µεταποιητικές βιοµηχανίες (-0,8% 
και για τα δύο χρόνια). 

 
 
Προβλεπόµενες διαφοροποιήσεις κατά επαγγελµατική κατηγορία και 
επάγγελµα 
 

i. Οι επαγγελµατικές κατηγορίες που αναµένεται να 
παρουσιάσουν, µεγαλύτερους από το µέσο όρο, ρυθµούς 
αύξησης της απασχόλησης τους τόσο για το 2004 όσο και για 
το 2005 είναι οι ∆ιευθυντές (+7,0% το 2004 και +6,8% το 2005), 
τα Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης (+2,7% το 2004 και +2,6% 
το 2005), οι Πτυχιούχοι και άλλοι ειδικοί (+2,5% και για τα δύο 
χρόνια) και οι Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές (+2,1% το 
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2004 και +2,0% το 2005). Οι επαγγελµατικές κατηγορίες που θα 
παρουσιάσουν µειώσεις στην απασχόληση τους είναι οι  
Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταµίες και παρόµοιοι (-2,1% το 2004 
και -2,5% το 2005) και οι Τεχνίτες και παρόµοιοι εργάτες (-1,2% 
το 2004 και -1,1% το 2005). 

ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

7,0%

2,5%
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0,2%

-1,2%
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0,6%

-2,5%
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0,0%

-1,1%
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1: ∆ιευθυντές 
2: Πτυχιούχοι και άλλοι ειδικοί 
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3: Τεχνικοί βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόµοιοι 
4: Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταµίες και παρόµοιοι 
5: Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές 
6: Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες 
7: Τεχνίτες και παρόµοιοι εργάτες 
8: Χειριστές µηχανηµάτων και εργαλείων και συναρµολογητές 
9: Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης 
ii. Τα πέντε επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες 

αυξήσεις της απασχόλησης τόσο για το 2004 όσο και για το 
2005 είναι οι Ειδικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών (+10,0% και 
για τα δύο χρόνια), οι Μαθηµατικοί και στατιστικολόγοι (+10,4% 
το 2004 και +9,5% το 2005), οι Γενικοί διευθυντές και 
διευθυντές τµηµάτων (+9,3% το 2004 και +8,3% το 2005), οι 
Λογιστές και άλλοι ειδικοί (+8,0% το 2004 και +7,3% το 2005) 
και οι Φυσικοί, χηµικοί, µετεωρολόγοι, γεωλόγοι και παρόµοιοι 
ειδικοί (+5,9% το 2004 και +5,4% το 2005). 

iii. Τα πέντε επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες 
µειώσεις της απασχόλησης για το 2004 είναι το Βοηθητικό 
διδακτικό προσωπικό (-12,6%), οι Συνοδοί ταξιδιών και ξεναγοί 
(-7,6%), οι Γενικοί διευθυντές µικρών επιχειρήσεων (-5,3%), οι 
Τεχνικοί  βοηθοί  βιολογίας,  γεωπονίας,  υγείας  και παρόµοιοι 
(-5,3%) και οι Χρυσοχόοι, αγγειοπλάστες, κεραµοποιοί, τεχνίτες 
χειροτεχνίας, τυπογράφοι και παρόµοιοι (-3,1%). 

iv. Τα πέντε επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες 
µειώσεις της απασχόλησης για το 2005 είναι το Βοηθητικό 
διδακτικό προσωπικό (-10,1%), οι Συνοδοί ταξιδιών και ξεναγοί 
(-8,1%), οι Τεχνικοί βοηθοί βιολογίας, γεωπονίας, υγείας και 
παρόµοιοι (-5,1%), οι Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού (-3,1%) και 
οι Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης, δακτυλογράφοι και 
παρόµοιοι γραφείς (-2,2%). 

v. Τα πέντε επαγγέλµατα που αναµένεται να αυξήσουν 
σηµαντικά την απασχόληση τους, ποσοστιαία και 
αριθµητικά, τόσο το 2004 όσο και το 2005 είναι οι Ειδικοί 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (+177 άτοµα το 2004 και +187 
άτοµα το 2005), οι Γενικοί διευθυντές και διευθυντές τµηµάτων 
(+973 άτοµα το 2004 και +950 άτοµα το 2005), οι Λογιστές και 
άλλοι ειδικοί (+342 άτοµα το 2004 και +339 άτοµα το 2005), οι 
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Εργάτες στο εµπόριο και υπηρεσίες (+1.504 άτοµα το 2004 και 
+1.524 άτοµα το 2005) και οι Πωλητές, διαφηµιστές 
εµπορευµάτων και µανεκέν (+1.132 άτοµα το 2004 και +1.131 
άτοµα το 2005). 

vi. Τα πέντε επαγγέλµατα που αναµένεται να µειώσουν 
σηµαντικά την απασχόληση τους, ποσοστιαία και 
αριθµητικά, τόσο το 2004 όσο και το 2005 είναι οι Συνοδοί 
ταξιδιών και ξεναγοί (-62 άτοµα το 2004 και -61 άτοµα το 
2005), οι Τεχνικοί βοηθοί βιολογίας, γεωπονίας, υγείας και 
παρόµοιοι (-81 άτοµα το 2004 και -75 άτοµα το 2005), οι 
Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού (-288 άτοµα το 2004 και -321 
άτοµα το 2005), οι Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης, 
δακτυλογράφοι και παρόµοιοι γραφείς  (-419 άτοµα το 2004 και -
490 άτοµα το 2005) και οι Τεχνίτες µετάλλου και µηχανηµάτων 
(-218 άτοµα το 2004 και -228 άτοµα το 2005). 

 
 
Πορίσµατα 
 

i. Ο µεγαλύτερος ρυθµός ανάπτυξης των τριτογενών τοµέων για 
το 2004 και το 2005 έχει ως συνέπεια τη µεγέθυνση της 
εξάρτησης της κυπριακής οικονοµίας από τους τοµείς των 
Υπηρεσιών. Το µερίδιο τους στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
θα ανέλθει στο 76,0% το 2004 και στο 76,4% το 2005 ενώ το 
µερίδιο τους στην Απασχόληση θα φτάσει στο 71,2% το 2004 
και στο 71,5% το 2005. 

ii. Η παραγωγικότητα προβλέπεται µεγαλύτερη στους τριτογενείς 
τοµείς και αναµένεται να διευρυνθεί ακόµη περισσότερο η 
διαφορά. Αυτό καθιστά επιτακτικό το θέµα της βελτίωσης 
της παραγωγικότητας στους πρωτογενείς και δευτερογενείς 
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. 

iii. Προβλέπονται περίπου 3.700 νέες θέσεις εργασίας τόσο για το 
2004 όσο και για το 2005. Στη συντριπτική πλειονότητα τους 
(96%) δηµιουργούνται στους τριτογενείς τοµείς. Οι τοµείς που 
θα έχουν τις περισσότερες νέες θέσεις είναι το Εµπόριο, 
επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή οικιακής 



 xix 
 

χρήσης και τα Ξενοδοχεία και εστιατόρια. Απώλειες θέσεων 
εργασίας αναµένεται να έχουν µόνο οι Μεταποιητικές 
βιοµηχανίες και για τα δύο χρόνια. 

iv. Η παγκόσµια ανάπτυξη της πληροφορικής και των 
τηλεπικοινωνιών αντικατοπτρίζεται και στους τοµείς µε τη 
µεγαλύτερη ποσοστιαία ανάπτυξη στην Κύπρο τόσο στο 
2004 όσο και στο 2005. Αυτοί είναι η Πληροφορική, έρευνα και 
ανάπτυξη, τα Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες και η ∆ιαχείριση 
ακίνητης περιουσίας και εκµίσθωση µηχανηµάτων. Οι τοµείς 
αυτοί θα χρειαστούν την ανάλογη υποστήριξη µε το κατάλληλο 
προσωπικό. 

v. Η µείωση στην απασχόληση στις Μεταποιητικές 
βιοµηχανίες σηµαίνει ότι θα πρέπει να δοθούν τα κατάλληλα 
εφόδια (γνώσεις και δεξιότητες) στα άτοµα που θα 
αποχωρήσουν από τις βιοµηχανίες αυτές για να εισέλθουν σε 
άλλα επαγγέλµατα και τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Με 
τον τρόπο αυτό θα µειωθεί ο αριθµός των ατόµων που 
αποχωρούν µόνιµα από την αγορά εργασίας ή που εγγράφονται 
άνεργοι. 

vi. Τα Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης (όπου τα προσόντα που 
απαιτούνται είναι χαµηλού επιπέδου), οι Υπάλληλοι υπηρεσιών 
και πωλητές (µε προσόντα συνήθως δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης), οι Πτυχιούχοι και άλλοι ειδικοί και οι ∆ιευθυντές 
(δύο κατηγορίες που απαιτούν ανώτερου επιπέδου προσόντα) 
δηµιουργούν τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας, 
αυξάνουν την απασχόληση τους και τα µερίδια τους στη 
συνολική απασχόληση. Η απασχόληση αναµένεται να µειωθεί 
στα Γραφειακά και στα Τεχνικά επαγγέλµατα. 

vii. Τα τρία επαγγέλµατα µε το µεγαλύτερο αριθµό 
απασχολουµένων είναι οι ανειδίκευτοι Εργάτες στο εµπόριο και 
υπηρεσίες, οι Πωλητές, διαφηµιστές και µανεκέν και οι Άλλοι 
σχετικοί ειδικοί και βοηθοί οικονοµικών, εµπορικών, 
κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών. 

viii. Τα τρία επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες και 
αριθµητικές αυξήσεις είναι οι Ειδικοί ηλεκτρονικών 
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υπολογιστών, οι Γενικοί διευθυντές και διευθυντές τµηµάτων και 
οι Λογιστές και άλλοι ειδικοί. Απαιτούνται προσόντα ανώτερου 
επιπέδου στα επαγγέλµατα αυτά και για την κάλυψη των 
αναγκών αυτών είναι καθοριστικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
συστήµατος µέσα από την προσφορά του ανάλογου αριθµού 
θέσεων στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 

ix. Τα τρία επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες και 
αριθµητικές µειώσεις είναι οι Συνοδοί ταξιδιών και ξεναγοί, οι 
Τεχνικοί βοηθοί βιολογίας, γεωπονίας, υγείας και παρόµοιοι και 
οι Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού. Η συρρίκνωση του όγκου των 
απασχολουµένων στα Γραφειακά επαγγέλµατα, στα Τεχνικά 
επαγγέλµατα και σε κάποια επαγγέλµατα του τουριστικού τοµέα 
θα έχει συνέπειες στις κατευθύνσεις που προσφέρει το 
εκπαιδευτικό σύστηµα και στην επανεκπαίδευση των ατόµων 
που θα αποχωρήσουν από τα επαγγέλµατα αυτά. 

 
 
Εισηγήσεις 
 
Οι εισηγήσεις, που προέρχονται µέσα από την κριτική εξέταση των 
αποτελεσµάτων της µελέτης, αποσκοπούν στην προγραµµατισµένη 
αντιµετώπιση της µελλοντικής κατάστασης στην αγορά εργασίας. 
Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι ο εντοπισµός των γενικών και 
ειδικών επιπτώσεων µε εξειδικευµένη παράθεση εισηγήσεων σε 
θέµατα που εντάσσονται στον τοµέα αρµοδιότητας της ΑνΑ∆ ή σε 
θέµατα που η ΑνΑ∆ είναι δυνατό να προωθήσει το χειρισµό τους σε 
συνεργασία µε άλλους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες. 
 
 
Επιπτώσεις στη στρατηγική ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων 
 
Mε βάση τα πορίσµατα της µελέτης, θα πρέπει να τροχιοδροµηθούν 
ενέργειες για αντιµετώπιση των επιπτώσεων που αναµένεται να 
προκύψουν από τις µεταβολές και διαφοροποιήσεις στην απασχόληση 
τόσο σε τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας όσο και σε επαγγέλµατα. 
Προς το στόχο αυτό είναι απαραίτητη η διαµόρφωση και εφαρµογή 
µιας ολοκληρωµένης ενιαίας στρατηγικής για την ανάπτυξη των 
ανθρώπινων πόρων της Κύπρου. Πυρήνα της στρατηγικής αυτής θα 
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πρέπει να αποτελούν προτάσεις για έγκαιρες και αποτελεσµατικές 
µεταβολές στις πολιτικές απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
οι οποίες από τη φύση τους διέπονται από την αρχή της 
συµπληρωµατικότητας. 
 
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητος ο συντονισµός ανάµεσα στους 
φορείς που έχουν ευθύνη για τη διαµόρφωση των πολιτικών 
εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης. Η εφαρµογή ενεργειών 
και δραστηριοτήτων στα πλαίσια της στρατηγικής για την ανάπτυξη 
των ανθρώπινων πόρων της Κύπρου διαλαµβάνει την εµπλοκή 
πολλών υπηρεσιών και φορέων ανάλογα µε το θέµα. Αυτό απαιτεί την 
ανάπτυξη του καλύτερου δυνατού πλαισίου συνεργασίας έτσι ώστε οι 
παρεµβάσεις των υπηρεσιών και φορέων να έχουν τη µέγιστη 
αποτελεσµατικότητα και το λιγότερο δυνατό κόστος (οικονοµικό και 
ανθρώπινο). 
 
 
Επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό σύστηµα 
 
Οι προβλέψεις για την απασχόληση στους τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας και τα επαγγέλµατα για το 2004 και το 2005 σε 
συνδυασµό µε τις µακροχρόνιες προβλέψεις µέχρι το 2010, 
καθορίζουν την ανάγκη για αναπροσαρµογή του εκπαιδευτικού 
συστήµατος της Κύπρου. Οι ραγδαίες διαφοροποιήσεις τόσο στην 
απασχόληση σε τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας και σε 
επαγγέλµατα όσο και στο περιεχόµενο των επαγγελµάτων έχουν 
σοβαρές συνέπειες στο εκπαιδευτικό σύστηµα. 
 
Οι αλλαγές στα επίπεδα απασχόλησης των διαφόρων επαγγελµάτων 
όπου συνήθως εντοπίζονται άτοµα µε µόρφωση δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης πρέπει να εξεταστούν από το εκπαιδευτικό σύστηµα µε 
στόχο να γίνουν οι ανάλογες αναγκαίες διαφοροποιήσεις. Οι αλλαγές 
αυτές αναµένεται να επικεντρώνονται στους ακόλουθους τοµείς: 
 

• Προσθήκη νέων κλάδων σπουδών. 

• Μεταβολή (αύξηση ή µείωση) στον αριθµό των µαθητών 
στους διάφορους κλάδους σπουδών. 
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• ∆ιαφοροποιήσεις στο περιεχόµενο των αναλυτικών 
προγραµµάτων. 

• Ενσωµάτωση στα αναλυτικά προγράµµατα βασικών 
πτυχών της νέας τεχνολογίας. 

 
Ειδικότερα σε σχέση µε την Τεχνική και Επαγγελµατική 
Εκπαίδευση θεωρείται απαραίτητη η ταχεία προώθηση του στόχου 
για βελτίωση και ενίσχυση της. Ο στόχος αυτός διαλαµβάνει τη 
στήριξη καινοτόµων µέτρων µε έµφαση στην αξιοποίηση σύγχρονων 
µεθόδων και τεχνολογιών. Πρόσθετα κρίνεται αναγκαία η προώθηση 
της προγραµµατιζόµενης αναδιάρθρωσης του Συστήµατος 
Μαθητείας. 
 
Τα επαγγέλµατα που δηµιουργούν τις περισσότερες νέες θέσεις 
εργασίας είναι εκείνα στα οποία απαιτούνται συνήθως προσόντα 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπως είναι οι Πτυχιούχοι και άλλοι 
ειδικοί και οι ∆ιευθυντές. Οι προκλήσεις που δηµιουργούνται είναι η 
παροχή των ανάλογων θέσεων στο Πανεπιστήµιο Κύπρου και στα 
ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Οι ραγδαίες µεταβολές στις απαιτήσεις της 
οικονοµίας και αγοράς εργασίας δεν αφήνουν περιθώρια για 
εφησυχασµό και για µόνο σταδιακές και αργές αναπροσαρµογές των 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Τόσο οι αριθµοί των σπουδαστών 
στους διάφορους κλάδους σπουδών όσο και το περιεχόµενο των 
προγραµµάτων πρέπει να διαφοροποιούνται ώστε να ανταποκρίνονται 
στις νέες µεταβαλλόµενες συνθήκες. 
 
Η δραστηριότητα της συµβουλευτικής και επαγγελµατικής αγωγής 
των νέων είναι αναγκαίο όπως ενισχυθεί και βελτιωθεί σε όλες τις 
βαθµίδες της εκπαίδευσης (δηµοτικό, γυµνάσιο, τεχνική και 
επαγγελµατική, λύκειο, κολέγιο, πανεπιστήµιο). Οι µαθητές και 
φοιτητές θα πρέπει να έχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, που σε 
συνδυασµό µε τα ατοµικά χαρακτηριστικά, τις ακαδηµαϊκές επιδόσεις 
και τις προσωπικές προτιµήσεις, θα τους βοηθήσουν στην κατάλληλη 
επιλογή των κλάδων σπουδών και των επαγγελµάτων. 
 
 
Επιπτώσεις στη στρατηγική απασχόλησης 
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Οι προβλέψεις που περιέχονται στη µελέτη προδιαγράφουν αλλαγές 
στην αγορά εργασίας. Αυτές χαρακτηρίζονται από µεταβολές στα 
επίπεδα απασχόλησης σε τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας και σε 
επαγγέλµατα. Οι προβλέψεις αυτές σε συνδυασµό µε τις 
κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση καθορίζουν το πλαίσιο 
µέσα στο οποίο πρέπει να κινηθεί η στρατηγική απασχόλησης στην 
Κύπρο. Η στρατηγική απασχόλησης θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από 
µια εγγενή ευελιξία για αναπροσανατολισµό στη βάση των 
αναµενόµενων εξελίξεων και των πραγµατικών επιδόσεων της 
κυπριακής αγοράς εργασίας. 
 
 
Επιπτώσεις στη στρατηγική κατάρτισης 
 
Με βάση τις προβλέψεις της µελέτης, διαπιστώνεται ότι η στρατηγική 
κατάρτισης θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία ώστε να 
ανταποκριθεί στις µεταβαλλόµενες συνθήκες. Κύριος στόχος είναι η 
παροχή στο ανθρώπινο δυναµικό των γνώσεων, δεξιοτήτων και 
νοοτροπίας που χρειάζεται η κυπριακή αγορά εργασίας αλλά και 
ευρύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Η ΑνΑ∆ είναι ο κύριος πρωταγωνιστής στον τοµέα της ανάπτυξης και 
κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού στην Κύπρο. Η λειτουργία της 
είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 
για την κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της 
Κύπρου. Οι προβλέψεις που περιέχονται στη µελέτη δηµιουργούν 
σηµαντικές προκλήσεις στο πεδίο δραστηριοποίησης της ΑνΑ∆. 
 
Η ΑνΑ∆ θα πρέπει να συνεχίσει να επιδεικνύει την απαραίτητη 
ευελιξία για αναπροσανατολισµό και διαφοροποιήσεις στην πολιτική 
και δραστηριότητες της. Ενυπάρχουν οι προοπτικές για ενίσχυση και 
εµπλουτισµό των υφιστάµενων και για εισαγωγή νέων 
δραστηριοτήτων και σχεδίων, όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
 
 
Στόχευση σε ραγδαία αναπτυσσόµενους τοµείς και επαγγέλµατα και 
στήριξη παραδοσιακών τοµέων και επαγγελµάτων 
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Οι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας και τα επαγγέλµατα που 
θα αναπτυχθούν µε τους µεγαλύτερους ρυθµούς το 2004 και το 2005 
αναµένεται να παρουσιάσουν αυξηµένες ανάγκες για κατάρτιση 
τόσο των απασχολουµένων όσο και νέων ατόµων, ώστε να 
ανταποκριθούν µε επιτυχία στις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας 
τους. 
 
Ταυτόχρονα, οι πρωτογενείς και οι δευτερογενείς τοµείς 
οικονοµικής δραστηριότητας, οι οποίοι δεν χαρακτηρίζονται από 
σηµαντική ανάπτυξη, θα συνεχίσουν να χρειάζονται υποστήριξη 
µέσα από δραστηριότητες κατάρτισης. 
 
Ο σχεδιασµός και η λειτουργία ενός νέου Σχεδίου για τις 
Μικροεπιχειρήσεις (απασχόληση 1 – 4 άτοµα), αναµένεται να 
συµβάλει στην προσπάθεια για ενίσχυση και αναβάθµιση των 
επιχειρήσεων αυτών. Το νέο αυτό Σχέδιο θα λειτουργεί παράλληλα µε 
το υφιστάµενο Σχέδιο Συµβουλευτικών Υπηρεσιών για τις 
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. 
 
 
∆ραστηριότητες αρχικής κατάρτισης 
 
Η σύγκριση της αναµενόµενης απασχόλησης µε την απασχόληση του 
αµέσως προηγούµενου χρόνου, φανερώνει τον ελάχιστο αριθµό νέων 
ατόµων που θα πρέπει να εισέλθουν στην αγορά εργασίας για να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Από τις προβλέψεις της 
µελέτης που δυνατό να σχετίζονται µε δραστηριότητες αρχικής 
κατάρτισης γίνονται οι πιο κάτω εισηγήσεις: 
 

• Οργάνωση και υλοποίηση κατάλληλων προγραµµάτων για 
ενηµέρωση των νέων πτυχιούχων για τις προοπτικές 
εργοδότησης στην Κύπρο. Ταυτόχρονα συνέχιση των 
προγραµµάτων στελέχωσης επιχειρήσεων και προώθηση 
του εµπλουτισµού του περιεχοµένου τους καθώς και της 
προσαρµογής τους ώστε να καλύπτουν µεγαλύτερο 
αριθµό σχετικών επαγγελµατικών εξειδικεύσεων. 

• Υλοποίηση προγραµµάτων αρχικής κατάρτισης στις 
ειδικότητες όπου εντοπίστηκε ότι υπάρχουν 
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σηµαντικές ανάγκες. Ο εντοπισµός των αναγκών αυτών 
έγινε στη βάση των προβλέψεων της µελέτης και 
περιλάµβανε την περαιτέρω ανάλυση των προβλέψεων σε 
τέσσερα επαγγέλµατα και την αξιοποίηση εκτιµήσεων και 
πληροφοριών που δόθηκαν από αρµόδιους φορείς. 

• Σχεδιασµός και λειτουργία ενός νέου Σχεδίου που θα 
βοηθήσει στην όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση των 
νέων αποφοίτων σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
και την πρόληψη είτε της αποχώρησης τους από την 
αγορά εργασίας ή της µετάβασης τους στην ανεργία. Τα 
προγράµµατα κατάρτισης του Σχεδίου θα περιλαµβάνουν 
ενηµερωτικό / καθοδηγητικό µέρος, κατάλληλη 
ιδρυµατική και πρακτική κατάρτιση και απόκτηση 
εργασιακής πείρας. 

• Αποτελεσµατική κάλυψη των αναγκών κατάρτισης 
επιλεγµένων οµάδων ανέργων µέσα από το σχεδιασµό 
και τη λειτουργία ενός νέου Σχεδίου. Το Σχέδιο αυτό θα 
βοηθήσει στην επιµόρφωση και αναβάθµιση των 
δεξιοτήτων ανέργων µε στόχο τη βελτίωση της 
απασχολησιµότητας τους αλλά και στην ικανοποίηση των 
αναγκών των επιχειρήσεων. 

• Εισαγωγή ενός νέου Σχεδίου που θα αποσκοπεί στη 
βελτίωση της πρόσβασης του αδρανούς γυναικείου 
δυναµικού σε προγράµµατα κατάρτισης και της 
ενθάρρυνσης για ένταξη του στην αγορά εργασίας. Μέσα 
από το Σχέδιο θα επιτυγχάνεται η αποτελεσµατική 
καθοδήγηση, ενηµέρωση και κατάρτιση επιλεγµένων 
οµάδων αδρανούς γυναικείου δυναµικού. 

 
 
 
∆ραστηριότητες επανακατάρτισης 
 
Η µείωση των απασχολουµένων σε κάποια επαγγέλµατα υποδεικνύει 
την ανάγκη για παροχή ευκαιριών επανακατάρτισης των ατόµων 
αυτών. Η κατάρτιση τους σε νέα θέµατα όπως η πληροφορική και οι 
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τηλεπικοινωνίες αναµένεται να βοηθήσει στην επανένταξη τους στην 
αγορά εργασίας. 
 
Πρόσθετα, η δηµιουργική αξιοποίηση των προοπτικών που 
προσφέρονται από νέες µορφές απασχόλησης όπως η µερική και 
ευέλικτη απασχόληση και η τηλεργασία είναι δυνατό να συµβάλουν 
στη διατήρηση της απασχολησιµότητας των ατόµων. 
 
 
 
∆ραστηριότητες συνεχιζόµενης κατάρτισης 
 
Συνέχιση και κατάλληλος εµπλουτισµός των δραστηριοτήτων 
συνεχιζόµενης κατάρτισης υπό το φως των προβλέψεων της µελέτης 
και των συνεχώς αναδιαµορφωµένων αναγκών των επιχειρήσεων. Οι 
προβλέψεις της µελέτης προδιαγράφουν τα επαγγέλµατα στα οποία 
αναµένεται να παρουσιαστούν αυξηµένες ανάγκες κατάρτισης. 
 
Θεωρείται απαραίτητη η ενσωµάτωση στις δραστηριότητες 
κατάρτισης βασικών πτυχών της νέας τεχνολογίας και η αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι σύγχρονες µέθοδοι και 
τεχνολογίες κατάρτισης. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού Κύπρου1 αποδίδει 
µεγάλη σηµασία στην παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά 
εργασίας της Κύπρου, την πρόβλεψη της µελλοντικής κατάστασης και 
τη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών µέτρων. Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο, η ΑνΑ∆ ανάλαβε το πολυσύνθετο έργο της ετοιµασίας 
µακροχρόνιων και βραχυχρόνιων προβλέψεων για την απασχόληση 
στα επαγγέλµατα και τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας της 
κυπριακής αγοράς εργασίας2. 
 
Η παροχή βραχυχρόνιων προβλέψεων προγραµµατίζεται όπως 
υλοποιηθεί µέσα από την περιοδική διεξαγωγή σχετικών µελετών. Η 
παρούσα µελέτη αποτελεί την πρώτη από αυτές και θεωρείται ότι θα 
προσθέσει στην πληροφόρηση για την κατάσταση στην αγορά 
εργασίας της Κύπρου ενόψει και της επικείµενης ένταξης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Οι πληροφορίες που περιέχονται στη µελέτη θα χρησιµεύσουν και 
στον προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων της ΑνΑ∆. Ιδιαίτερα θα 
βοηθήσουν στον εντοπισµό και υλοποίηση κατάλληλων 
δραστηριοτήτων αρχικής κατάρτισης, στον προγραµµατισµό και 
καθορισµό προτεραιοτήτων για τα προγράµµατα συνεχιζόµενης 
κατάρτισης, στη σχετική ενηµέρωση των διαφόρων οµάδων 
ενδιαφεροµένων (επιχειρήσεις, σύµβουλοι, εκπαιδευτές, εργαζόµενοι, 
νέοι και ευρύ κοινό), στη βελτίωση της αξιοποίησης του εργατικού 
δυναµικού µέσα στις επιχειρήσεις και στην περαιτέρω ενίσχυση των 
συνεργασιών µε υπηρεσίες και φορείς που ασχολούνται µε τα θέµατα 
αυτά. 
 
Η µελέτη αναµένεται να αξιοποιηθεί από πολλούς δηµόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς και υπηρεσίες που ασχολούνται µε το ευρύ θέµα 
του προγραµµατισµού του ανθρώπινου δυναµικού. Πρόσθετα, τα 

                                                 
1 Στη συνέχεια χρησιµοποιείται το αρκτικόλεξο της Αρχής Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού το οποίο είναι «ΑνΑ∆». 
2 Η µελέτη µε τις µακροχρόνιες προβλέψεις έχει τίτλο «Προβλέψεις 
Απασχόλησης στην Κύπρο 2000 – 2010» και εκδόθηκε το 2003. 
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στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν τα άτοµα που είναι επιφορτισµένα µε το 
έργο της επαγγελµατικής καθοδήγησης των νέων της Κύπρου. 
 

1.1. Σκοπός της µελέτης 
 
Κύριος σκοπός της µελέτης είναι η παροχή προβλέψεων για την 
απασχόληση σε επαγγέλµατα στην Κύπρο για τα χρόνια 2004 και 
2005. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από την εκτίµηση της δοµής της 
απασχόλησης κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας και επάγγελµα 
και την εκτίµηση του µεγέθους της απασχόλησης στους διαφόρους 
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας για το 2003, το 2004 και το 2005. 
 

1.2. Μεθοδολογία 
 
Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε στη µελέτη βασίζεται σε 
ανάλογες µεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί και χρησιµοποιηθεί 
σε Ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. 
Ιδιαίτερα έχουν αξιοποιηθεί οι γνώσεις και εµπειρίες του οργανισµού 
IER (Institute for Employment Research) στο Πανεπιστήµιο Warwick 
στην Αγγλία και των οργανισµών FAS (Training and Employment 
Authority) και ESRI (Economic and Social Research Institute) στην 
Ιρλανδία. Οι µεθοδολογίες που χρησιµοποιούν οι πιο πάνω 
οργανισµοί έχουν εξεταστεί και αναλυθεί τόσο µέσα από τις 
διαθέσιµες εκδόσεις όσο και σε επιτόπου επισκέψεις. Πρόσθετα, 
έχουν εξεταστεί οι µεθοδολογίες που χρησιµοποιούνται σε άλλες 
χώρες και ειδικότερα στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, στην 
Ολλανδία, στη Γαλλία και στη Γερµανία. 
 
Στη µελέτη γίνονται προβλέψεις για την απασχόληση σε 36 
επαγγέλµατα και 27 τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που 
περικλείουν το σύνολο της κυπριακής οικονοµίας για τα χρόνια 2004 
και 2005. Οι προβλέψεις αυτές συγκρίνονται ανάµεσα στο 2004 και 
το 2003 καθώς και ανάµεσα στο 2005 και το 2004. Η ηµεροµηνία 
που οριστικοποιήθηκαν οι προβλέψεις είναι η 20η Ιουνίου 2003. 
Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις στα στοιχεία των προηγούµενων 
χρόνων ή στις προοπτικές για την κυπριακή οικονοµία και αγορά 
εργασίας που έχουν επισυµβεί µετά την ηµεροµηνία αυτή δε 
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λήφθηκαν υπόψη. Η αναλυτική διαδικασία που ακολουθείται για να 
γίνουν οι προβλέψεις περιγράφεται στο Παράρτηµα 1 και 
παρουσιάζεται µε διαγραµµατικό τρόπο στο Σχεδιάγραµµα 1. 
Αναλυτική περιγραφή των 36 επαγγελµάτων γίνεται στον Πίνακα 2.1 
στο Παράρτηµα 2. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ 

 
 

∆οµή απασχόλησης 
1995

(36 επαγγέλµατα και 27 
τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας)

∆οµή απασχόλησης 
2000

(36 επαγγέλµατα και 27 
τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας)

Προβλεπόµενη δοµή απασχόλησης

2004 + 2005
(36 επαγγέλµατα και 27 τοµείς οικονοµικής 

δραστηριότητας)

Προβλέψεις απασχόλησης για τους 27 τοµείς 
οικονοµικής δραστηριότητας

2004 + 2005

Προβλέψεις απασχόλησης για τα 36 
επαγγέλµατα

2004 + 2005
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1.3. Περίγραµµα της µελέτης 
 
Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται ο σκοπός της µελέτης και η 
µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για να εξαχθούν οι προβλέψεις. 
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η γενική εικόνα της κυπριακής 
οικονοµίας για το 2004 και το 2005. Συγκεκριµένα, εξετάζεται το 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και η Παραγωγικότητα στους τοµείς 
οικονοµικής δραστηριότητας για τα δύο αυτά χρόνια. 
 
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η γενική εικόνα της αριθµητικής 
µεταβολής της απασχόλησης τόσο στους τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας όσο και στα επαγγέλµατα. Η ανάλυση 
επικεντρώνεται στις αριθµητικές διαφορές στην απασχόληση ανάµεσα 
στο 2004 και το 2003 καθώς και ανάµεσα στο 2005 και το 2004. 
 
Η παρουσίαση και ανάλυση της γενικής εικόνας των µεριδίων 
απασχόλησης τόσο των τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας όσο και 
των επαγγελµάτων για το 2004 και το 2005 γίνεται στο τέταρτο 
κεφάλαιο. 
 
Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προβλεπόµενες 
διαφοροποιήσεις στην απασχόληση κατά τοµέα οικονοµικής 
δραστηριότητας. Εξετάζεται η ποσοστιαία µεταβολή ανάµεσα στο 
2003 και το 2004 και ανάµεσα στο 2004 και το 2005 και εντοπίζονται 
οι διαφορές που υπάρχουν στους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. 
 
Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προβλεπόµενες 
διαφοροποιήσεις στην απασχόληση κατά επαγγελµατική κατηγορία 
και επάγγελµα. Συγκεκριµένα, εξετάζεται η ποσοστιαία µεταβολή 
ανάµεσα στο 2003 και το 2004 και ανάµεσα στο 2004 και το 2005 και 
εντοπίζονται οι διαφορές που υπάρχουν. 
 
Τέλος, στο έβδοµο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κυριότερα 
συµπεράσµατα και τα πορίσµατα της µελέτης. Επίσης διατυπώνονται 
εισηγήσεις, που προέρχονται µέσα από την κριτική εξέταση των 
αποτελεσµάτων της µελέτης, και αποσκοπούν στην 
προγραµµατισµένη αντιµετώπιση της µελλοντικής κατάστασης στην 
αγορά εργασίας. 
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2. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 
H αναµενόµενη γενική εικόνα της κυπριακής οικονοµίας για το 2004 
και το 2005 παρουσιάζεται στο κεφάλαιο αυτό. Συγκεκριµένες 
αναφορές γίνονται στο ρυθµό ανάπτυξης και στην παραγωγικότητα 
τόσο στο σύνολο όσο και κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας. 
 

2.1. Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν3 
 
Τόσο το 2004 όσο και το 2005 ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης 
αναµένεται να φτάσει στο 4,7% σε πραγµατικούς όρους. Αυτός 
είναι αισθητά µεγαλύτερος από τα προηγούµενα δύο χρόνια όπου 
υπολογίστηκε στο 2,2% και στο 2,3% αντίστοιχα. 
 

2.1.1. Ευρείς τοµείς 
 
Τόσο για το 2004 όσο και για το 2005 οι τριτογενείς τοµείς 
οικονοµικής δραστηριότητας αναµένεται να συνεχίσουν να 
παρουσιάζουν το µεγαλύτερο ρυθµό ανάπτυξης συγκριτικά µε τους 
πρωτογενείς και δευτερογενείς τοµείς. Συγκεκριµένα, οι ρυθµοί 
ανάπτυξης για το 2004 προβλέπεται να είναι 5,2% για τους 
τριτογενείς τοµείς, 3,5% για τους δευτερογενείς τοµείς και 2,3% για 
τους πρωτογενείς τοµείς. Παρόµοιοι ρυθµοί ανάπτυξης προβλέπονται 
για το 2005, δηλαδή 5,1% για τους τριτογενείς τοµείς, 3,7% για τους 
δευτερογενείς τοµείς και 2,4% για τους πρωτογενείς τοµείς. Το 
µεγάλο µέγεθος των τριτογενών τοµέων, συγκριτικά µε τους 
υπόλοιπους τοµείς, σηµαίνει ότι ο ρυθµός ανάπτυξης τους επηρεάζει 
σε µεγαλύτερο βαθµό το συνολικό ρυθµό ανάπτυξης της κυπριακής 
οικονοµίας. Στο Σχεδιάγραµµα 2 παρουσιάζεται ο ρυθµός µεταβολής 

                                                 
 
3 Επισηµαίνεται ότι οι αναφορές σε Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αφορούν 
την Προστιθέµενη Αξία τόσο στο σύνολο της οικονοµίας όσο και στους 
επιµέρους υποτοµείς. 
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του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά ευρύ τοµέα οικονοµικής 
δραστηριότητας4. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 
ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ 
ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΕΙΣ 

ΤΟΜΕΙΣ

2,
3%

3,
5%

5,
2%

4,
7%

2,
4%

3,
7%

5,
1%

4,
7%

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

2004 2005

 
 
Η µεγάλη σηµασία των υπηρεσιών στην κυπριακή οικονοµία φαίνεται 
από το µερίδιο των τριτογενών τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας 
το οποίο θα ανέρχεται στο 76,0% του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος το 2004 και στο 76,4% το 2005. Οι τριτογενείς τοµείς θα 

                                                 
4 Οι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που αντιστοιχούν στους τρεις 
ευρείς τοµείς είναι οι ακόλουθοι (οι κωδικοί και οι ονοµασίες τους 
παρουσιάζονται σε Πίνακα στο Παράρτηµα 1): 

Πρωτογενείς τοµείς: A, B και C. 
∆ευτερογενείς τοµείς: D, E και F. 
Τριτογενείς τοµείς: G, H, I, J, K, L, M, N, O και P. 
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αυξήσουν το µερίδιο τους κατά 0,3 εκατοστιαίες µονάδες το 2004 και 
κατά 0,4 εκατοστιαίες µονάδες το 2005. Τόσο οι πρωτογενείς όσο και 
οι δευτερογενείς τοµείς θα παρουσιάσουν µειώσεις. Οι πρωτογενείς 
τοµείς θα έχουν µειώσεις κατά 0,1 εκατοστιαία µονάδα τόσο το 2004 
όσο και το 2005 ενώ οι µειώσεις στους δευτερογενείς τοµείς θα είναι 
0,2 και 0,3 εκατοστιαίες µονάδες αντίστοιχα. Στο Σχεδιάγραµµα 3 
παρουσιάζονται τα µερίδια των ευρέων τοµέων στο Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν για τα χρόνια 2003, 2004 και 2005. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ 
ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΥΡΥ ΤΟΜΕΑ

4,9% 4,8% 4,7%

19,4% 19,2% 18,9%

75,7% 76,0% 76,4%

2003 2004 2005

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΙΣ

 
 

2.1.2. Κύριοι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας 
 
Οι πιο πάνω αναλύσεις κατά ευρύ τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας 
κρύβουν διαφοροποιήσεις στους ρυθµούς ανάπτυξης των 16 κύριων 
τοµέων. Με βάση την ταξινόµηση των 16 αυτών τοµέων, οι 3 είναι 
πρωτογενείς, άλλοι 3 είναι δευτερογενείς και οι υπόλοιποι 10 είναι 
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τριτογενείς. Στον Πίνακα 3.1 στο Παράρτηµα 3 παρουσιάζεται το 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε σταθερές τιµές 1995 κατά τοµέα 
οικονοµικής δραστηριότητας για το 2003, το 2004 και το 2005 ενώ 
στον Πίνακα 3.3 του Παραρτήµατος 3 παρουσιάζεται ο ρυθµός 
µεταβολής κατά τοµέα για το 2004 και το 2005. Στα Σχεδιαγράµµατα 
4 και 5 παρουσιάζεται ο ρυθµός µεταβολής του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος για τους 16 κύριους τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας για τo 2004 και το 2005. 
 
Οι τοµείς που αναµένεται να παρουσιάσουν τις µεγαλύτερες 
ποσοστιαίες αυξήσεις στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν τόσο για 
το 2004 όσο και για το 2005 είναι: 
 

• Ξενοδοχεία και εστιατόρια: +9,0% το 2004 και +7,5% το 
2005. 

• Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες: +7,1% το 2004 
και +7,3% το 2005. 

• Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό: +6,5% το 2004 και 
+6,0% το 2005. 

• Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών: +6,0% και για 
τα 2 χρόνια. 

 
Αντίθετα, οι τοµείς που αναµένεται να παρουσιάσουν τις µικρότερες 
ποσοστιαίες αυξήσεις για το 2004 και το 2005 είναι: 
 

• Γεωργία, θήρα και δασοκοµία: +2,0% και για τα 2 χρόνια. 

• Μεταποιητικές βιοµηχανίες: +2,0% και για τα 2 χρόνια. 

• ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα: +2,0% και για τα 2 χρόνια. 

• Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό: 
+3,0% και για τα 2 χρόνια. 

 
Από την εξέταση του µεγέθους του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος για το 2004 και το 2005 στους 16 τοµείς, εντοπίζονται οι 
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τρεις µεγαλύτεροι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4
ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΕΠ ΤΟ 2004

2,0%
4,0%

4,5%
2,0%

6,5%
4,5%

4,0%
9,0%

7,1%
4,6%

5,4%
2,0%

3,9%
3,9%

6,0%
3,0%

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K
L

M
N
O
P  

 
A: Γεωργία, θήρα και δασοκοµία 
B: Αλιεία 
C: Ορυχεία και λατοµεία 
D: Μεταποιητικές βιοµηχανίες 
E: Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό 
F: Κατασκευές 
G: Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή οικιακής 

χρήσης 
H: Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
I: Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 
J: Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 
K: ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
L: ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα 
M: Εκπαίδευση 
N: Υγεία και κοινωνική µέριµνα 
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O: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
P: Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5
ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΕΠ ΤΟ 2005

2,0%
4,0%

5,0%
2,0%

6,0%
5,0%

4,0%
7,5%

7,3%
4,6%

5,4%
2,0%

3,9%
3,9%

6,0%
3,0%

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K
L

M
N
O
P

A: Γεωργία, θήρα και δασοκοµία 
B: Αλιεία 
C: Ορυχεία και λατοµεία 
D: Μεταποιητικές βιοµηχανίες 
E: Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό 
F: Κατασκευές 
G: Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή οικιακής 

χρήσης 
H: Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
I: Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 
J: Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 
K: ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
L: ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα 
M: Εκπαίδευση 
N: Υγεία και κοινωνική µέριµνα 
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O: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
P: Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΕΠ 

ΓΙΑ ΤΟ 2003, 2004 ΚΑΙ 2005 
 

ΤΟΜΕΑΣ  2003 2004 2005 

£εκ. 723,6 762,6 804,2 ∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας και 
επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες % 14,7% 14,8% 14,8% 

£εκ. 645,5 671,3 698,2 Εµπόριο, επιδιόρθωση 
αυτοκινήτων και ειδών 
προσωπικής ή οικιακής 
χρήσης % 13,1% 13,0% 12,9% 

£εκ. 571,4 611,9 656,4 Μεταφορές, αποθήκευση 
και επικοινωνίες 

% 11,5% 11,8% 12,1% 

 
 
Ο τοµέας της ∆ιαχείρισης ακίνητης περιουσίας και 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων είναι ο µεγαλύτερος και διατηρεί 
το µερίδιο του στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στο 14,8% τόσο για 
το 2004 όσο και για το 2005. Ο δεύτερος µεγαλύτερος τοµέας 
αναµένεται να είναι το Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και 
ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης µε µικρή µείωση του 
µεριδίου του. Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι Μεταφορές, 
αποθήκευση και επικοινωνίες που αναµένεται να σηµειώσουν 
σηµαντική αύξηση στο µερίδιο τους το οποίο θα φτάσει στο 11,8% το 
2004 και στο 12,1% το 2005. 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 6 παρουσιάζονται τα µερίδια του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος για τους 16 τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας 
για τα χρόνια 2003, 2004 και 2005. Οι αναλυτικές ποσοστιαίες 
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κατανοµές του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε σταθερές τιµές 
του 1995, για τους 27 τοµείς για το 2003, το 2004 και το 2005 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2 στο Παράρτηµα 3. 
 
Οι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που θα έχουν µεταβολές στα 
µερίδια του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ανάµεσα στο 2004 
και το 2003 είναι: 
 

• Ξενοδοχεία και εστιατόρια (+0,4%). 

• Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες (+0,3%). 

• Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό (+0,1%). 

• ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες (+0,1%). 

• Μεταποιητικές βιοµηχανίες (-0,3%). 

• ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα (-0,2%). 

• Γεωργία, θήρα και δασοκοµία (-0,1%). 

• Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής 
ή οικιακής χρήσης (-0,1%). 

• Εκπαίδευση (-0,1%). 

• Υγεία και κοινωνική µέριµνα (-0,1%). 
 
Οι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που θα έχουν µεταβολές στα 
µερίδια του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ανάµεσα στο 2005 
και το 2004 είναι: 
 

• Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες (+0,3%). 

• Ξενοδοχεία και εστιατόρια (+0,2%). 

• Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (+0,1%). 

• Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (+0,1%). 

• Μεταποιητικές βιοµηχανίες (-0,3%). 

• ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα (-0,2%). 
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• Γεωργία, θήρα και δασοκοµία (-0,1%). 

• Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής 
ή οικιακής χρήσης (-0,1%). 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΠ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

4,1% 4,1% 4,2%
3,3% 3,2% 3,2%
4,8% 4,7% 4,7%

8,7% 8,5% 8,3%

14,7% 14,8% 14,8%

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

11,5% 11,8% 12,1%

8,4% 8,8% 9,0%

13,1% 13,0% 12,9%

7,0% 7,0% 7,0%
2,7% 2,8% 2,8%
9,7% 9,4% 9,1%

4,2% 4,1% 4,0%

2003 2004 2005

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

 
A: Γεωργία, θήρα και δασοκοµία 
B: Αλιεία 
C: Ορυχεία και λατοµεία 
D: Μεταποιητικές βιοµηχανίες 
E: Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό 
F: Κατασκευές 
G: Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή οικιακής 

χρήσης 
H: Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
I: Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 
J: Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 
K: ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
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L: ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα 
M: Εκπαίδευση 
N: Υγεία και κοινωνική µέριµνα 
O: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
P: Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 

2.1.3. Προκαθορισµένοι 27 τοµείς 
 
Από µεγαλύτερη ανάλυση και εξέταση των ρυθµών ανάπτυξης στους 
27 τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που χρησιµοποιούνται στη 
µελέτη, εντοπίζονται οι τοµείς µε τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες 
αυξήσεις και µε τις µικρότερες ποσοστιαίες αυξήσεις του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 7 παρουσιάζονται οι έξι τοµείς µε τις µεγαλύτερες 
ποσοστιαίες αυξήσεις του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για το 
2004 και το 2005. 
 
Οι 5 από τους 6 τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας µε τη 
µεγαλύτερη ανάπτυξη το 2004 και το 2005 συγκεντρώνονται στον 
ευρύ τοµέα των Υπηρεσιών. Οι πρώτοι δύο τοµείς σχετίζονται µε 
την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στις τηλεπικοινωνίες και στην 
πληροφορική που ενισχύονται ακόµη περισσότερο µε τη 
φιλελευθεροποίηση του τοµέα των τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο. Οι 
υπόλοιποι τρεις τοµείς των υπηρεσιών αφορούν συγκριτικά πιο 
παραδοσιακές επιχειρηµατικές δραστηριότητες όπως είναι οι Άλλες 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες (νοµικές δραστηριότητες, έρευνες 
αγοράς, αρχιτέκτονες και µηχανικοί, διαφήµιση, παροχή προστασίας, 
καθαρισµός κτιρίων), τα Ξενοδοχεία και εστιατόρια και οι Άλλες 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (οργανώσεις και ψυχαγωγικές, 
πολιτιστικές, αθλητικές και προσωπικές δραστηριότητες). Ο µόνος 
τοµέας µε µεγάλη ανάπτυξη που δεν ανήκει στις Υπηρεσίες είναι ο 
Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό. 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 8 παρουσιάζονται οι επτά τοµείς µε τις µικρότερες 
ποσοστιαίες αυξήσεις του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για το 
2004 και το 2005. 
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Οι 7 τοµείς που αναµένεται να παρουσιάσουν τις µικρότερες 
ποσοστιαίες αυξήσεις του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για 
το 2004 και το 2005 είναι τέσσερις υποτοµείς στη Μεταποίηση 
(Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατασκευή ειδών 
ενδυµασίας και βιοµηχανία δερµατίνων ειδών, Κατασκευή επίπλων 
και άλλες µεταποιητικές βιοµηχανίες, Βιοµηχανία τροφίµων, ποτών 
και καπνοβιοµηχανία και Βιοµηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου, 
παραγωγή προϊόντων από χαρτί, εκδόσεις και εκτυπώσεις), η 
Γεωργία, θήρα και δασοκοµία, το Χρηµατιστήριο και η ∆ηµόσια 
διοίκηση και άµυνα. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 
ΟΙ 6 ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΟ 2004 ΚΑΙ ΤΟ 2005

12,0%

11,7%

8,0%

9,0%

6,5%

6,0%

12,0%

11,7%

8,0%

7,5%

6,0%

6,0%

I64

K72+73

K74

H

E

O

2004 2005

I64: Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες 
K72+73: Πληροφορική, έρευνα και ανάπτυξη 
K74: Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
H: Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
Ε: Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό 
O: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 
ΟΙ 7 ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΟ 2004 ΚΑΙ ΤΟ 2005

0,0%

1,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

0,0%

1,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

D17-19

D36+37

A

D15+16

D20-22

J67

L

2004 2005

 
 
D17-19: Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατασκευή ειδών 

ενδυµασίας και βιοµηχανία δερµάτινων ειδών 
D36+37: Κατασκευή επίπλων και άλλες µεταποιητικές βιοµηχανίες 
Α: Γεωργία, θήρα και δασοκοµία 
D15+16: Βιοµηχανία τροφίµων, ποτών και καπνοβιοµηχανία 
D20-22: Βιοµηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου, παραγωγή προϊόντων 

από χαρτί, εκδόσεις και εκτυπώσεις 
J67: Χρηµατιστήριο 
L: ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα 
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2.2. Παραγωγικότητα 
 
Η παραγωγικότητα5 για το σύνολο της οικονοµίας εκτιµάται ότι θα 
αυξηθεί κατά 3,5% τόσο το 2004 όσο και το 2005. 
 

2.2.1. Ευρείς τοµείς 
 
Οι εκτιµήσεις του ρυθµού µεταβολής της παραγωγικότητας κατά ευρύ 
τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις. 
Ο ρυθµός µεταβολής της παραγωγικότητας αναµένεται να είναι 
αρκετά µικρότερος στους πρωτογενείς τοµείς (+2,1% το 2004 και 
+2,4% το 2005) από ότι στους τριτογενείς τοµείς (+3,6% το 2004 και 
+3,5% το 2005) και τους δευτερογενείς τοµείς (+3,4% και για τα δύο 
χρόνια). Ο ρυθµός µεταβολής της παραγωγικότητας κατά ευρύ τοµέα 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ 

ΕΥΡΕΙΣ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

ΤΟΜΕΙΣ 2003-2004 2004-2005

Πρωτογενείς +2,1% +2,4% 

∆ευτερογενείς +3,4% +3,4% 

Τριτογενείς +3,6% +3,5% 

ΣΥΝΟΛΟ +3,5% +3,5% 

 
Το 2004 προβλέπεται ότι η συνολική παραγωγικότητα θα ανέλθει 
στις £16.287 κατά άτοµο. Μετά από εξέταση της παραγωγικότητας 
κατά τοµέα διαπιστώνεται ότι στους πρωτογενείς τοµείς θα ανέλθει 
στις £9.939 (61,0% ως ποσοστό στη συνολική), στους δευτερογενείς 
τοµείς θα ανέλθει στις £14.893 (91,4% ως ποσοστό στη συνολική) και 

                                                 
5 Η παραγωγικότητα ορίζεται ως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (σε 
σταθερές τιµές) ανά απασχολούµενο. 
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στους τριτογενείς τοµείς θα ανέλθει στις £17.398 (106,8% ως 
ποσοστό στη συνολική). 
 
Το 2005 προβλέπεται ότι η συνολική παραγωγικότητα θα ανέλθει 
στις £16.856 κατά άτοµο. Αυτή διαφοροποιείται στους πρωτογενείς 
τοµείς στις £10.175 (60,4% ως ποσοστό στη συνολική), στους 
δευτερογενείς τοµείς στις £15.399 (91,4% ως ποσοστό στη συνολική) 
και στους τριτογενείς τοµείς στις £18.006 (106,8% ως ποσοστό στη 
συνολική). Από τη σύγκριση των ποσοστών στη συνολική 
παραγωγικότητα κατά τοµέα για το 2004 και το 2005 διαπιστώνεται 
σχετική επιδείνωση στους πρωτογενείς τοµείς. Το µέγεθος της 
παραγωγικότητας κατά ευρύ τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας για 
τα χρόνια 2003, 2004 και 2005 παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραµµα 9. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ (£ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ) 

ΚΑΤΑ ΕΥΡΥ ΤΟΜΕΑ

9.
93

9

10
.1

75

14
.8

93

15
.3

9917
.3

98

18
.0

06

16
.2

87

16
.8

56

2004 2005

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ
ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
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2.2.2. Κύριοι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας 
 
Η ανάλυση του ρυθµού µεταβολής της παραγωγικότητας στους 16 
κύριους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας παρουσιάζει σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τα δεδοµένα για τους ευρείς τοµείς που 
παρουσιάστηκαν πιο πάνω. Στα Σχεδιαγράµµατα 10 και 11 
παρουσιάζεται ο ρυθµός µεταβολής της παραγωγικότητας για τους 16 
κύριους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας για το 2004 και το 2005. 
 
Οι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που αναµένεται να 
παρουσιάσουν τις µεγαλύτερες αυξήσεις στην παραγωγικότητα για 
το 2004 είναι τα Ξενοδοχεία και εστιατόρια (+6,9%), ο Ηλεκτρισµός, 
φυσικό αέριο και νερό (+6,5%) και οι Μεταφορές, αποθήκευση και 
επικοινωνίες (+5,0%). Η παραγωγικότητα στον τοµέα των Ιδιωτικών 
νοικοκυριών που απασχολούν οικιακό προσωπικό µένει στα ίδια 
επίπεδα ενώ οι τοµείς µε τις µικρότερες αυξήσεις στην 
παραγωγικότητα για το 2004 θα είναι η Αλιεία (+0,2%), η ∆ηµόσια 
διοίκηση και άµυνα (+1,5%) και η Γεωργία, θήρα και δασοκοµία 
(+2,0%). 
 
Παρόµοια κατάσταση προβλέπεται για το 2005 µε σχετικές όµως 
διαφοροποιήσεις. Οι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας µε τις 
µεγαλύτερες αυξήσεις στην παραγωγικότητα για το 2005 είναι ο 
Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό (+6,0%), τα Ξενοδοχεία και 
εστιατόρια (+5,4%) και οι Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 
(+5,2%). Η παραγωγικότητα στα Ιδιωτικά νοικοκυριά που 
απασχολούν οικιακό προσωπικό θα παραµείνει πάλι στα ίδια επίπεδα 
ενώ οι τοµείς µε τις µικρότερες αυξήσεις στην παραγωγικότητα για 
το 2005 θα είναι η ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα (+1,5%), η Γεωργία, 
θήρα και δασοκοµία (+2,0%), οι Μεταποιητικές βιοµηχανίες (+2,5%) 
και το Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή 
οικιακής χρήσης (+2,0%). 
 
Αξιοσηµείωτες αλλαγές στην αύξηση της παραγωγικότητας ανάµεσα 
στα 2 χρόνια εντοπίζονται στην Αλιεία (+0,2% το 2004 και +4,0% το 
2005) και στα Ξενοδοχεία και εστιατόρια (+6,9% το 2004 και +5,4% 
το 2005). 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10
ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤO 2004

2,0%
0,2%

4,5%
2,5%

6,5%
3,5%

2,5%
6,9%

5,0%
3,6%

2,8%
1,5%

2,9%
2,8%

3,9%
0,0%

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K
L

M
N
O
P

A: Γεωργία, θήρα και δασοκοµία 
B: Αλιεία 
C: Ορυχεία και λατοµεία 
D: Μεταποιητικές βιοµηχανίες 
E: Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό 
F: Κατασκευές 
G: Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή οικιακής 

χρήσης 
H: Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
I: Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 
J: Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 
K: ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
L: ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα 
M: Εκπαίδευση 
N: Υγεία και κοινωνική µέριµνα 
O: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
P: Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 11
ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤO 2005

2,0%
4,0%

5,0%
2,5%

6,0%
3,7%

2,5%
5,4%

5,2%
4,1%

2,9%
1,5%

2,9%
2,9%

3,9%
0,0%

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K
L

M
N
O
P

A: Γεωργία, θήρα και δασοκοµία 
B: Αλιεία 
C: Ορυχεία και λατοµεία 
D: Μεταποιητικές βιοµηχανίες 
E: Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό 
F: Κατασκευές 
G: Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή οικιακής 

χρήσης 
H: Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
I: Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 
J: Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 
K: ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
L: ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα 
M: Εκπαίδευση 
N: Υγεία και κοινωνική µέριµνα 
O: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
P: Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 
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Τα απόλυτα µεγέθη της παραγωγικότητας για τους 16 τοµείς 
οικονοµικής δραστηριότητας για το 2004 και το 2005 παρουσιάζονται 
στα Σχεδιαγράµµατα 12 και 13. 
 
Από τα στοιχεία αυτά διαπιστώνονται πολύ µεγάλες διαφορές 
ανάµεσα στην παραγωγικότητα των διαφόρων τοµέων οικονοµικής 
δραστηριότητας. Οι διαφορές αυτές σχετίζονται µε το επίπεδο 
ανάπτυξης και τα χαρακτηριστικά του κάθε τοµέα και µε την 
τεχνολογία που χρησιµοποιείται στους τοµείς και έτσι δε σχετίζονται 
απόλυτα µε την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναµικού στον 
κάθε τοµέα. 
 
Οι τοµείς που αναµένεται να έχουν τη µεγαλύτερη παραγωγικότητα 
για το 2004 είναι ο Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό (περίπου 
£102.800 ανά άτοµο), η ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες (£45.900 ανά άτοµο) και τα Ορυχεία 
και λατοµεία (£33.300 ανά άτοµο). 
 
Οι τοµείς µε τη µικρότερη παραγωγικότητα για το 2004 
αναµένεται να είναι τα Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό 
προσωπικό (£3.100 ανά άτοµο), η Γεωργία, θήρα και δασοκοµία 
(£9.200 ανά άτοµο) και το Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και 
ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης (£11.700 ανά άτοµο). 
 
Η σχετική εικόνα αναµένεται να είναι παρόµοια για το 2005 µε 
διαφορές όµως στα µεγέθη. Έτσι, οι τοµείς που αναµένεται να έχουν 
τη µεγαλύτερη παραγωγικότητα για το 2005 είναι ο Ηλεκτρισµός, 
φυσικό αέριο και νερό (περίπου £109.000 ανά άτοµο), η ∆ιαχείριση 
ακίνητης περιουσίας και επιχειρηµατικές δραστηριότητες (£47.200 
ανά άτοµο) και τα Ορυχεία και λατοµεία (£35.000 ανά άτοµο). 
 
Οι τοµείς µε την αναµενόµενη µικρότερη παραγωγικότητα για το 
2005 θα είναι τα Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό 
προσωπικό (£3.100 ανά άτοµο), η Γεωργία, θήρα και δασοκοµία 
(£9.300 ανά άτοµο) και το Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και 
ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης (£12.000 ανά άτοµο). 
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A: Γεωργία, θήρα και δασοκοµία 
B: Αλιεία 
C: Ορυχεία και λατοµεία 
D: Μεταποιητικές βιοµηχανίες 
E: Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό 
F: Κατασκευές 
G: Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή οικιακής 

χρήσης 
H: Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
I: Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 
J: Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 
K: ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
L: ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα 
M: Εκπαίδευση 
N: Υγεία και κοινωνική µέριµνα 
O: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
P: Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 12
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ (£ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ) 

ΓΙΑ ΤΟ 2004

9.165
12.734

33.329
13.025

102.849
12.968
11.736
13.892

27.122
21.705

45.881
18.641

13.510
12.838
13.817

3.111

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K
L

M
N
O
P
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 13
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ (£ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ) 

ΓΙΑ ΤΟ 2005

9.348
13.243

34.995
13.350

109.020
13.442
12.025
14.641

28.521
22.601

47.202
18.920

13.898
13.205
14.359

3.111

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K
L

M
N
O
P

 
 
A: Γεωργία, θήρα και δασοκοµία 
B: Αλιεία 
C: Ορυχεία και λατοµεία 
D: Μεταποιητικές βιοµηχανίες 
E: Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό 
F: Κατασκευές 
G: Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή οικιακής 

χρήσης 
H: Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
I: Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 
J: Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 
K: ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
L: ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα 
M: Εκπαίδευση 
N: Υγεία και κοινωνική µέριµνα 
O: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
P: Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 
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2.2.3. Προκαθορισµένοι 27 τοµείς 
 
Από ανάλυση του µέσου ετήσιου ρυθµού µεταβολής της 
παραγωγικότητας στους 27 προκαθορισµένους τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας διαπιστώνεται ότι οι 5 τοµείς που θα έχουν τις 
µεγαλύτερες αυξήσεις για το 2004 και το 2005 είναι: 
 

• Ξενοδοχεία και εστιατόρια (+6,9% το 2004 και +5,4% το 
2005) 

• Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό (+6,5% το 2004 και 
+6,0% το 2005). 

• Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες (+6,1% και για τα 2 
χρόνια). 

• Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες (+5,0% το 2004 και 
+6,1% το 2005). 

• Πληροφορική, έρευνα και ανάπτυξη (+4,7% το 2004 και 
+5,1% το 2005). 

 
Αντίθετα οι 5 τοµείς που θα έχουν τις µικρότερες αυξήσεις της 
παραγωγικότητας για το 2004 και το 2005 είναι: 
 

• Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 
(0,0% και για τα δύο χρόνια). 

• Αλιεία (+0,2% το 2004 και +4,0% το 2005). 

• ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και εκµίσθωση 
µηχανηµάτων (+1,0% και για τα δύο χρόνια). 

• ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα (+1,5% και για τα δύο 
χρόνια). 

• Κατασκευή επίπλων και άλλες µεταποιητικές βιοµηχανίες 
(+1,8% και για τα δύο χρόνια). 

 
Στον Πίνακα 3.4 στο Παράρτηµα 3 παρουσιάζονται οι ρυθµοί 
µεταβολής της παραγωγικότητας κατά τοµέα οικονοµικής 
δραστηριότητας για το 2004 και το 2005. 



 27 
 

 



 28

3. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προβλεπόµενες αριθµητικές 
διαφοροποιήσεις στην απασχόληση τόσο στους τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας όσο και στα επαγγέλµατα. Η ανάλυση 
επικεντρώνεται στις αριθµητικές διαφορές στην απασχόληση ανάµεσα 
στο 2004 και το 2003 καθώς και ανάµεσα στο 2005 και το 2004. Η 
συνολική µεταβολή στην απασχόληση αναλύεται µε τρόπο που να 
εντοπίζονται οι τοµείς και τα επαγγέλµατα που θα έχουν τις 
µεγαλύτερες επιδράσεις. 
 
Η συνολική απασχόληση για το 2003 αναµένεται να ανέλθει στα 
313.729 άτοµα. Συγκριτικά µε το 2003, το 2004 η συνολική 
απασχόληση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3.687 άτοµα και να 
ανέλθει στα 317.416 άτοµα. Το 2005 προβλέπεται να αυξηθεί 
παραπέρα κατά 3.712 άτοµα και να φτάσει στα 321.128 άτοµα. Η 
συνολική απασχόληση για τα χρόνια 2003, 2004 και 2005 
παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραµµα 14. 
 

 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 14
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 

2003, 2004 ΚΑΙ 2005

313.729

317.416

321.128

312.000

314.000

316.000

318.000

320.000

322.000

324.000

2003 2004 2005
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3.1. Συνεισφορά τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας 
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται και αναλύεται η αριθµητική 
µεταβολή της απασχόλησης στους τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας (ευρείς, κύριοι και προκαθορισµένοι τοµείς) ανάµεσα 
στο 2004 και το 2003 και ανάµεσα στο 2005 και το 2004. Ο 
προβλεπόµενος αριθµός των απασχολουµένων κατά τοµέα 
οικονοµικής δραστηριότητας για τα χρόνια 2003, 2004 και 2005 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.1 στο Παράρτηµα 4. 
 

3.1.1. Ευρείς τοµείς 
 
Η απασχόληση το 2004 αναµένεται να αυξηθεί κατά 3.687 άτοµα 
ενώ το 2005 θα αυξηθεί παραπέρα κατά 3.712 άτοµα. Από αυτές 
τις αυξήσεις στην απασχόληση, που συνιστούν τις νέες θέσεις 
εργασίας, η συντριπτική πλειονότητα προέρχεται από τους τριτογενείς 
τοµείς. Το 2004 οι τριτογενείς τοµείς θα προσθέσουν 3.547 νέες 
θέσεις εργασίας στο σύνολο των 3.687 θέσεων, δηλαδή το 96,2%. Οι 
πρωτογενείς και δευτερογενείς τοµείς θα έχουν 50 νέες θέσεις (1,4% 
του συνόλου) και 90 νέες θέσεις (2,4% του συνόλου) αντίστοιχα. 
 
Το 2005 οι νέες θέσεις στους τριτογενείς τοµείς θα παραµείνουν στα 
ίδια περίπου επίπεδα (αύξηση απασχόλησης κατά 3.537 άτοµα ή 
95,3% του συνόλου). Οι πρωτογενείς τοµείς θα επιδείξουν 
στασιµότητα στην απασχόληση ενώ οι δευτερογενείς τοµείς θα έχουν 
αύξηση στην απασχόληση κατά 175 άτοµα (4,7% του συνόλου). Στο 
Σχεδιάγραµµα 15 παρουσιάζεται η αριθµητική µεταβολή της 
απασχόλησης κατά ευρύ τοµέα για το 2004 και το 2005. 
 

3.1.2. Κύριοι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας 
 
Η συνεισφορά των κύριων τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας στην 
αύξηση της απασχόλησης τόσο για το 2004 όσο και για το 2005 
ποικίλλει αφού εντοπίζονται τοµείς µε σηµαντική συνεισφορά, τοµείς 
µε µικρή µόνο συνεισφορά και τοµείς που επηρεάζουν αρνητικά τη 
µεταβολή της απασχόλησης. Η µεταβολή της απασχόλησης κατά 
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κύριο τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας για το 2004 και το 2005, 
παρουσιάζεται στα Σχεδιαγράµµατα 16 και 17 αντίστοιχα. 
 

2003-2004
2004-2005

50 90

3.547
3.687

0 175

3.537
3.712

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 15 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑ ΕΥΡΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ
ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

 
 
Από τα στοιχεία για το 2004 που παρουσιάζονται στο Σχεδιάγραµµα 
16, διαπιστώνεται ότι µόνο οι Μεταποιητικές βιοµηχανίες θα έχουν 
αρνητική επίδραση στη µεταβολή της απασχόλησης αφού η 
απασχόληση τους µειώνεται κατά 186 άτοµα (αντιστοιχεί στο -5,0% 
της συνολικής µεταβολής). 
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Οι τοµείς που αναµένεται να έχουν τις µεγαλύτερες επιδράσεις στη 
συνολική αύξηση της απασχόλησης είναι το Εµπόριο, επιδιόρθωση 
αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης (+845 άτοµα ή 
+22,9% της συνολικής µεταβολής), τα Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
(+642 άτοµα ή +17,4% της συνολικής µεταβολής), οι Μεταφορές, 
αποθήκευση και επικοινωνίες (+442 άτοµα ή +12,0% της συνολικής 
µεταβολής) και η ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες (+405 άτοµα ή +11,0% της συνολικής µεταβολής). 
Σταθερή απασχόληση ανάµεσα στο 2003 και το 2004 θα έχει η 
Γεωργία, θήρα και δασοκοµία, τα Ορυχεία και λατοµεία και ο 
Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό. 
 
Από τα στοιχεία για τη µεταβολή της απασχόλησης κατά κύριο 
τοµέα για το 2005 που παρουσιάζονται στο Σχεδιάγραµµα 17 
διαπιστώνεται ότι οι Μεταποιητικές βιοµηχανίες θα έχουν την ίδια 
µείωση στην απασχόληση τους κατά 187 άτοµα ή -5,0% της 
συνολικής µεταβολής. 
 
Οι τοµείς που θα έχουν τις µεγαλύτερες επιδράσεις στη συνολική 
µεταβολή της απασχόλησης για το 2005 είναι το Εµπόριο, 
επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 
(+858 άτοµα ή +23,1% της συνολικής µεταβολής), τα Ξενοδοχεία και 
εστιατόρια (+654 άτοµα ή +17,6% της συνολικής µεταβολής), οι 
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες (+451 άτοµα ή +12,1% της 
συνολικής µεταβολής), η ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες (+416 άτοµα ή +11,2% της 
συνολικής µεταβολής) και οι Κατασκευές (+362 άτοµα ή +9,8% της 
συνολικής απασχόλησης. 
 
Συγκρίνοντας τα δύο χρόνια διαπιστώνεται ότι η µεταβολή της 
απασχόλησης παραµένει στα ίδια περίπου επίπεδα. Οι περισσότερες 
νέες θέσεις εργασίας δηµιουργούνται στους τριτογενείς τοµείς. 
Εντούτοις εντοπίζονται κάποιες αξιόλογες διαφορές: 
 

• Κατασκευές: Η αύξηση των +276 ατόµων το 2004 
µεγαλώνει σε αύξηση +362 ατόµων το 2005. 
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• Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί: Η αύξηση των +151 
ατόµων το 2004 µοιράζεται στο ½ και γίνεται αύξηση +74 
ατόµων το 2005. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 16
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤO 2004
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A
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N
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P

A: Γεωργία, θήρα και δασοκοµία 
B: Αλιεία 
C: Ορυχεία και λατοµεία 
D: Μεταποιητικές βιοµηχανίες 
E: Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό 
F: Κατασκευές 
G: Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή οικιακής 

χρήσης 
H: Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
I: Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 
J: Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 
K: ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
L: ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα 
M: Εκπαίδευση 
N: Υγεία και κοινωνική µέριµνα 
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O: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
P: Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 17
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟ 2005
0
0
0

-187
0

362
858

654
451

74
416

118
182

131
310

343

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K
L

M
N
O
P

A: Γεωργία, θήρα και δασοκοµία 
B: Αλιεία 
C: Ορυχεία και λατοµεία 
D: Μεταποιητικές βιοµηχανίες 
E: Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό 
F: Κατασκευές 
G: Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή οικιακής 

χρήσης 
H: Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
I: Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 
J: Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 
K: ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
L: ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα 
M: Εκπαίδευση 
N: Υγεία και κοινωνική µέριµνα 
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O: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
P: Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 
 
 

3.1.3. Προκαθορισµένοι 27 τοµείς 
 
Από την ανάλυση της αριθµητικής µεταβολής για τους 27 τοµείς 
οικονοµικής δραστηριότητας για το 2004 και το 2005 εντοπίζονται οι 
δέκα τοµείς που θα έχουν τις µεγαλύτερες αριθµητικές αυξήσεις για 
τον κάθε χρόνο. Οι τοµείς αυτοί παρουσιάζονται στο Σχεδιάγραµµα 
18 για το 2004 και στο Σχεδιάγραµµα 19 για το 2005. 
 
Οι τρεις τοµείς που αναµένεται να δηµιουργήσουν τις περισσότερες 
νέες θέσεις εργασίας το 2004 είναι: 
 

• Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής 
ή οικιακής χρήσης: Αναµένεται αύξηση κατά +845 άτοµα 
(22,9% του συνολικού αριθµού). 

• Ξενοδοχεία και εστιατόρια: Αναµένεται αύξηση κατά +642 
άτοµα (17,4% του συνολικού αριθµού). 

• Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό: 
Αναµένεται αύξηση κατά +334 άτοµα (9,1% του 
συνολικού αριθµού). 

 
Οι τρεις τοµείς που αναµένεται να δηµιουργήσουν τις περισσότερες 
νέες θέσεις εργασίας το 2005 είναι: 
 

• Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής 
ή οικιακής χρήσης: Αναµένεται αύξηση κατά +858 άτοµα 
(23,1% του συνολικού αριθµού). 

• Ξενοδοχεία και εστιατόρια: Αναµένεται αύξηση κατά +654 
άτοµα (17,6% του συνολικού αριθµού). 

• Κατασκευές: Αναµένεται αύξηση κατά +362 άτοµα (9,8% 
του συνολικού αριθµού). 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 18
ΟΙ 10 ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟ 2004
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I64

K74
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J65

N
 

 
G: Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή 

οικιακής χρήσης 
Η: Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
P: Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 
O: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
F: Κατασκευές 
I64: Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες 
K74: Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
M: Εκπαίδευση 
J65: Τράπεζες 
N: Υγεία και κοινωνική µέριµνα 



 36

Μειώσεις στην απασχόληση θα παρουσιαστούν µόνο σε υποτοµείς 
των Μεταποιητικών βιοµηχανιών. Οι µειώσεις για το 2004 
εντοπίζονται στους ακόλουθους 3 υποτοµείς: 
 

• Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατασκευή ειδών 
ενδυµασίας και βιοµηχανία δερµάτινων ειδών: Αναµένεται 
µείωση κατά -93 άτοµα. 

• Παραγωγή βασικών µετάλλων, κατασκευή µεταλλικών 
προϊόντων, µηχανηµάτων, ηλεκτρικού εξοπλισµού και 
εξοπλισµού µεταφορών: Αναµένεται µείωση κατά -62 
άτοµα. 

• Κατασκευή επίπλων και άλλες µεταποιητικές βιοµηχανίες: 
Αναµένεται µείωση κατά -31 άτοµα. 

 
Οι µειώσεις για το 2005 εντοπίζονται στους ακόλουθους 5 
υποτοµείς: 
 

• Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατασκευή ειδών 
ενδυµασίας και βιοµηχανία δερµάτινων ειδών: Αναµένεται 
µείωση κατά -60 άτοµα. 

• Παραγωγή βασικών µετάλλων, κατασκευή µεταλλικών 
προϊόντων, µηχανηµάτων, ηλεκτρικού εξοπλισµού και 
εξοπλισµού µεταφορών: Αναµένεται µείωση κατά -49 
άτοµα. 

• Κατασκευή επίπλων και άλλες µεταποιητικές βιοµηχανίες: 
Αναµένεται µείωση κατά -31 άτοµα. 

• ∆ιυλιστήριο, παραγωγή χηµικών προϊόντων και κατασκευή 
προϊόντων από ελαστικό: Αναµένεται µείωση κατά -29 
άτοµα. 

• Βιοµηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου, παραγωγή 
προϊόντων από χαρτί, εκδόσεις και εκτυπώσεις: 
Αναµένεται µείωση κατά -18 άτοµα. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 19
ΟΙ 10 ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟ 2005
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G: Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή 

οικιακής χρήσης 
Η: Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
F: Κατασκευές 
P: Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 
O: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
I64: Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες 
K74: Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
M: Εκπαίδευση 
N: Υγεία και κοινωνική µέριµνα  
Ι60-62: Μεταφορές 
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3.2. Συνεισφορά επαγγελµατικών κατηγοριών και 
επαγγελµάτων 

 
Στο υποκεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται και αναλύεται η αριθµητική 
µεταβολή της απασχόλησης στις 9 επαγγελµατικές κατηγορίες καθώς 
και στα 36 επαγγέλµατα για το 2004 και το 2005. Ο προβλεπόµενος 
αριθµός των απασχολουµένων κατά επάγγελµα για το 2003, το 2004 
και το 2005 παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.2 στο Παράρτηµα 4. 
 

3.2.1. Κύριες επαγγελµατικές κατηγορίες 
 
Η απασχόληση θα αυξηθεί κατά 3.687 άτοµα το 2004 και παραπέρα 
κατά 3.712 άτοµα το 2005. Στο Σχεδιάγραµµα 20 παρουσιάζεται ο 
προβλεπόµενος αριθµός των απασχολουµένων κατά επαγγελµατική 
κατηγορία για το 2003, το 2004 και το 2005 ενώ στο Σχεδιάγραµµα 
21 παρουσιάζεται η µεταβολή στην απασχόληση ανάµεσα στο 2004 
και το 2003 καθώς και ανάµεσα στο 2005 και το 2004. 
 
Από τα στοιχεία για το 2004 που παρουσιάζονται στο Σχεδιάγραµµα 
21, διαπιστώνεται ότι οι επαγγελµατικές κατηγορίες που θα 
σηµειώσουν τις µεγαλύτερες αυξήσεις στην απασχόληση και θα 
έχουν τις µεγαλύτερες επιδράσεις στη συνολική αύξηση της 
απασχόλησης είναι: 
 

• Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης: Αύξηση κατά +1.544 
άτοµα (41,9% της συνολικής µεταβολής). 

• Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές : Αύξηση κατά +1.241 
άτοµα (33,7% της συνολικής µεταβολής). 

• Πτυχιούχοι και άλλοι ειδικοί: Αύξηση κατά +968 άτοµα 
(26,3% της συνολικής µεταβολής). 

• ∆ιευθυντές: Αύξηση κατά +884 άτοµα (24,0% της 
συνολικής µεταβολής). 

 
Αντίθετα, η απασχόληση το 2004 αναµένεται να µειωθεί στους: 
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• Γραφείς, δακτυλογράφους, ταµίες και παρόµοιους: Μείωση 
κατά -707 άτοµα (–19,2% της συνολικής µεταβολής). 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 20 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ 
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1: ∆ιευθυντές 
2: Πτυχιούχοι και άλλοι ειδικοί 
3: Τεχνικοί βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόµοιοι 
4: Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταµίες και παρόµοιοι 
5: Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές 
6: Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες 
7: Τεχνίτες και παρόµοιοι εργάτες 
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8: Χειριστές µηχανηµάτων και εργαλείων και συναρµολογητές 
9: Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης 

• Τεχνίτες και παρόµοιους εργάτες: Μείωση κατά -488 
άτοµα (–13,2% της συνολικής µεταβολής). 

 
Όπως φαίνεται στο Σχεδιάγραµµα 21, το 2005 η κατάσταση 
αναµένεται να είναι περίπου η ίδια µε τις 4 κατηγορίες που 
αναφέρθηκαν πιο πάνω να παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες αυξήσεις 
στην απασχόληση και να επηρεάζουν τη συνολική µεταβολή της. Οι 
κατηγορίες αυτές είναι κατά σειρά: 
 

• Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης: Αύξηση κατά +1.540 
άτοµα (41,5% της συνολικής µεταβολής). 

• Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές : Αύξηση κατά +1.199 
άτοµα (32,3% της συνολικής µεταβολής). 

• Πτυχιούχοι και άλλοι ειδικοί: Αύξηση κατά +994 άτοµα 
(26,8% της συνολικής µεταβολής). 

• ∆ιευθυντές: Αύξηση κατά +923 άτοµα (24,9% της 
συνολικής µεταβολής). 

 
Οι κατηγορίες που θα έχουν µείωση στην απασχόληση το 2005 
είναι: 
 

• Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταµίες και παρόµοιοι: Μείωση 
κατά -811 άτοµα (–21,8% της συνολικής µεταβολής). 

• Τεχνίτες και παρόµοιοι εργάτες: Μείωση κατά -451 άτοµα 
(–12,1% της συνολικής µεταβολής). 

 
Στις 8 από τις 9 επαγγελµατικές κατηγορίες η µεταβολή στην 
απασχόληση ακολουθεί την ίδια περίπου τάση για το 2004 και το 
2005. Εξαίρεση αποτελούν οι Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς 
όπου η αύξηση κατά +62 άτοµα το 2004 τριπλασιάζεται σε αύξηση 
+199 ατόµων το 2005. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 21 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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1: ∆ιευθυντές 
2: Πτυχιούχοι και άλλοι ειδικοί 
3: Τεχνικοί βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόµοιοι 
4: Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταµίες και παρόµοιοι 
5: Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές 
6: Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες 
7: Τεχνίτες και παρόµοιοι εργάτες 
8: Χειριστές µηχανηµάτων και εργαλείων και συναρµολογητές 
9: Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης 
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3.2.2. Προκαθορισµένα 36 επαγγέλµατα 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 22 παρουσιάζονται τα δέκα επαγγέλµατα µε τις 
µεγαλύτερες αριθµητικές αυξήσεις της απασχόλησης για το 2004 
και το 2005. Επισηµαίνεται ότι τα 10 αυτά επαγγέλµατα είναι τα ίδια 
και για τα δύο χρόνια. 
 
Στα δέκα αυτά επαγγέλµατα περιλαµβάνονται: 
 

• Οι Εργάτες στο εµπόριο και υπηρεσίες. 

• ∆ύο επαγγέλµατα της επαγγελµατικής κατηγορίας των 
Υπαλλήλων υπηρεσιών και πωλητών: 

 Πωλητές, διαφηµιστές εµπορευµάτων και µανεκέν. 

 Αστυνοµικοί, πυροσβέστες, δεσµοφύλακες και 
παρόµοιοι. 

• Οι Γενικοί διευθυντές και διευθυντές τµηµάτων. 

• Τέσσερα επαγγέλµατα της κατηγορίας των Πτυχιούχων 
και άλλων ειδικών: 

 Λογιστές και άλλοι ειδικοί. 

 ∆ιδακτικό προσωπικό. 

 Ειδικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 Άλλοι ειδικοί. 

• Οι Τεχνικοί βοηθοί φυσικών επιστηµών και µηχανικής. 

• Οι Οδηγοί, µηχανοδηγοί, χειριστές γεωργικών 
µηχανηµάτων, υπαξιωµατικοί και ναύτες πλοίων. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 22 
ΤΑ 10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1.504

1.132

973

342

287

229

221

170

156

142

1.524

1.131

950

339

275

219

215

187

124

129

91

52

12

241

516

23

31

213

83

240

2004 2005

 
91: Εργάτες στο εµπόριο και υπηρεσίες 
52: Πωλητές, διαφηµιστές εµπορευµάτων και µανεκέν 
12: Γενικοί διευθυντές και διευθυντές τµηµάτων 
241: Λογιστές και άλλοι ειδικοί 
516: Αστυνοµικοί, πυροσβέστες, δεσµοφύλακες και παρόµοιοι 
23: ∆ιδακτικό προσωπικό 
31: Τεχνικοί βοηθοί φυσικών επιστηµών και µηχανικής 
213: Ειδικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών 
83: Οδηγοί, µηχανοδηγοί, χειριστές γεωργικών µηχανηµάτων, 

υπαξιωµατικοί και ναύτες πλοίων 
240: Άλλοι ειδικοί 
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Στο Σχεδιάγραµµα 23 παρουσιάζονται τα δέκα επαγγέλµατα µε τις 
µεγαλύτερες αριθµητικές µειώσεις της απασχόλησης για το 2004. 
 
Στα δέκα αυτά επαγγέλµατα περιλαµβάνονται: 
 

• Τα δύο επαγγέλµατα της επαγγελµατικής κατηγορίας των 
Γραφέων, δακτυλογράφων, ταµιών και παρόµοιων: 

 Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης, 
δακτυλογράφοι και παρόµοιοι γραφείς. 

 Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού. 

• Όλα τα επαγγέλµατα της επαγγελµατικής κατηγορίας των 
Τεχνιτών και παρόµοιων εργατών: 

 Τεχνίτες µετάλλου και µηχανηµάτων. 

 Μεταλλωρύχοι, λατόµοι και τεχνίτες οικοδοµών. 

 Χρυσοχόοι, αγγειοπλάστες, κεραµοποιοί, τεχνίτες 
χειροτεχνίας, τυπογράφοι και παρόµοιοι. 

 Τεχνίτες τροφίµων, καπνού, επίπλων, ραπτικής, 
δέρµατος και υποδηµάτων. 

• Οι Γενικοί διευθυντές µικρών επιχειρήσεων. 

• Οι Τεχνικοί βοηθοί βιολογίας, γεωπονίας, υγείας και 
παρόµοιοι. 

• Οι Χειριστές ακινήτων µηχανηµάτων παραγωγής και 
συναρµολογητές. 

• Οι Συνοδοί ταξιδιών και ξεναγοί. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 23 
ΤΑ 10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2004

-419

-288

-218

-153

-99

-81

-69

-62

-61

-56

41

42

72

71

13

32

82

511

73

74
 

 
41: Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης, δακτυλογράφοι και 

παρόµοιοι γραφείς 
42: Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού 
72: Τεχνίτες µετάλλου και µηχανηµάτων 
71: Μεταλλωρύχοι, λατόµοι και τεχνίτες οικοδοµών 
13: Γενικοί διευθυντές µικρών επιχειρήσεων 
32: Τεχνικοί βοηθοί βιολογίας, γεωπονίας, υγείας και παρόµοιοι 
82: Χειριστές ακινήτων µηχανηµάτων παραγωγής και συναρµολογητές 
511: Συνοδοί ταξιδιών και ξεναγοί 
73: Χρυσοχόοι, αγγειοπλάστες, κεραµοποιοί, τεχνίτες χειροτεχνίας, 

τυπογράφοι και παρόµοιοι 
74: Τεχνίτες τροφίµων, καπνού, επίπλων, ραπτικής, δέρµατος και 

υποδηµάτων 
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Στο Σχεδιάγραµµα 24 παρουσιάζονται τα δέκα επαγγέλµατα µε τις 
µεγαλύτερες αριθµητικές µειώσεις της απασχόλησης για το 2005. 
 
Στα δέκα αυτά επαγγέλµατα περιλαµβάνονται: 
 

• Τα δύο επαγγέλµατα της επαγγελµατικής κατηγορίας των 
Γραφέων, δακτυλογράφων, ταµιών και παρόµοιων: 

 Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης, 
δακτυλογράφοι και παρόµοιοι γραφείς. 

 Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού. 

• Τα τρία από τα τέσσερα επαγγέλµατα της επαγγελµατικής 
κατηγορίας των Τεχνιτών και παρόµοιων εργατών: 

 Τεχνίτες µετάλλου και µηχανηµάτων. 

 Μεταλλωρύχοι, λατόµοι και τεχνίτες οικοδοµών. 

 Τεχνίτες τροφίµων, καπνού, επίπλων, ραπτικής, 
δέρµατος και υποδηµάτων. 

• Οι Τεχνικοί βοηθοί βιολογίας, γεωπονίας, υγείας και 
παρόµοιοι. 

• Τα δύο από τα πέντε επαγγέλµατα της επαγγελµατικής 
κατηγορίας των Υπαλλήλων υπηρεσιών: 

 Μάγειροι, σερβιτόροι, µπάρµαν και οικονόµοι. 

 Συνοδοί ταξιδιών και ξεναγοί. 

• Οι Χειριστές ακινήτων µηχανηµάτων παραγωγής και 
συναρµολογητές. 

• Οι Εργάτες µεταλλείων και λατοµείων, οικοδοµών, 
βιοµηχανίας και µεταφορών. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24 
ΤΑ 10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2005

-490

-321

-228

-129

-75

-72

-72

-62

-61

-52

41

42

72

71

32

512

74

82

511

93
 

 
41: Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης, δακτυλογράφοι και 

παρόµοιοι γραφείς 
42: Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού 
72: Τεχνίτες µετάλλου και µηχανηµάτων 
71: Μεταλλωρύχοι, λατόµοι και τεχνίτες οικοδοµών 
32: Τεχνικοί βοηθοί βιολογίας, γεωπονίας, υγείας και παρόµοιοι 
512: Μάγειροι, σερβιτόροι, µπάρµαν και οικονόµοι 
74: Τεχνίτες τροφίµων, καπνού, επίπλων, ραπτικής, δέρµατος και 

υποδηµάτων 
82: Χειριστές ακινήτων µηχανηµάτων παραγωγής και συναρµολογητές 
511: Συνοδοί ταξιδιών και ξεναγοί 
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93: Εργάτες µεταλλείων και λατοµείων, οικοδοµών, βιοµηχανίας και 
µεταφορών 
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4. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η προβλεπόµενη κατανοµή της 
απασχόλησης τόσο στους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας όσο και 
στα επαγγέλµατα για το 2004 και το 2005. 
 

4.1. Μερίδια τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας και 
προβλεπόµενες διαφοροποιήσεις 

 
Στο υποκεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται τα µερίδια 
απασχόλησης των τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας (ευρείς, 
κύριοι και προκαθορισµένοι τοµείς) για το 2003, το 2004 και το 2005. 
 

4.1.1. Ευρείς τοµείς 
 
Ο αριθµός των απασχολουµένων κατά ευρύ τοµέα για τα χρόνια 2003, 
2004 και 2005 παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. Η εξάρτηση της 
κυπριακής οικονοµίας από τους τριτογενείς τοµείς είναι εµφανής. Η 
απασχόληση στους τριτογενείς τοµείς αναµένεται να ανέλθει στα 
226.004 άτοµα (71,2% του συνόλου) το 2004 και στα 229.541 άτοµα 
(71,5% του συνόλου) το 2005. 
 
Οι διαφορετικοί ρυθµοί µεταβολής της απασχόλησης έχουν ως 
αποτέλεσµα µικρές αλλαγές στην ποσοστιαία κατανοµή των 
απασχολουµένων. Συγκεκριµένα, το 2004 προβλέπεται ότι το µερίδιο 
των πρωτογενών τοµέων θα µείνει σταθερό ενώ των 
δευτερογενών τοµέων θα µειωθεί κατά 0,3 εκατοστιαίες µονάδες 
µε ανάλογη αύξηση του µεριδίου των τριτογενών τοµέων. Το 2005 
αναµένεται ότι τα µερίδια τόσο των πρωτογενών όσο και των 
δευτερογενών τοµέων θα µειωθούν κατά 0,1 και 0,2 εκατοστιαίες 
µονάδες αντίστοιχα, µε ανάλογη αύξηση του µεριδίου των 
τριτογενών τοµέων. Στο Σχεδιάγραµµα 25 παρουσιάζονται τα 
µερίδια των ευρέων τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας στην 
απασχόληση για τα χρόνια 2003, 2004 και 2005. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΕΙΣ ΤΟΜΕΙΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
  

ΤΟΜΕΙΣ 2003 2004 2005 
Πρωτογενείς 24.900 24.950 24.950 
∆ευτερογενείς 66.372 66.462 66.637 
Τριτογενείς 222.457 226.004 229.541 
ΣΥΝΟΛΟ 313.729 317.416 321.128 

 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 25 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑ ΕΥΡΥ ΤΟΜΕΑ

7,9% 7,9% 7,8%

21,2% 20,9% 20,7%

70,9% 71,2% 71,5%

2003 2004 2005

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΙΣ

 

4.1.2. Κύριοι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας 
 
Από την κατανοµή της απασχόλησης στους 16 κύριους τοµείς 
οικονοµικής δραστηριότητας εντοπίζονται και παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 4 οι πέντε τοµείς που αναµένεται να απασχολούν τα 
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περισσότερα άτοµα τόσο το 2004 όσο και το 2005. Τα αναλυτικά 
στοιχεία για τον προβλεπόµενο αριθµό των απασχολουµένων κατά 
τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας για το 2003, το 2004 και το 2005 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1 στο Παράρτηµα 4. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2003, 2004 ΚΑΙ 2005 
 

ΤΟΜΕΑΣ  2003 2004 2005 

Αρ. 56.358 57.203 58.061 Εµπόριο, επιδιόρθωση 
αυτοκινήτων και ειδών 
προσωπικής ή οικιακής 
χρήσης % 18,0% 18,0% 18,1% 

Αρ. 37.399 37.213 37.026 Μεταποιητικές 
βιοµηχανίες 

% 11,9% 11,7% 11,5% 

Αρ. 32.076 32.718 33.372 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 

% 10,2% 10,3% 10,4% 

Αρ. 27.573 27.849 28.211 Κατασκευές 

% 8,8% 8,8% 8,8% 

Αρ. 23.432 23.549 23.667 ∆ηµόσια διοίκηση και 
άµυνα % 7,5% 7,4% 7,4% 

 
Ο µεγαλύτερος τοµέας είναι το Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων 
και ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης µε σταθερό περίπου 
µερίδιο πάνω στη συνολική απασχόληση. Ο δεύτερος µεγαλύτερος 
τοµέας είναι οι Μεταποιητικές βιοµηχανίες παρόλο που το µερίδιο 
του αναµένεται να µειωθεί κατά 0,2 ποσοστιαίες µονάδες τόσο το 
2004 όσο και το 2005. Τα Ξενοδοχεία και εστιατόρια παραµένουν 
στην τρίτη θέση από πλευράς αριθµού απασχολουµένων και το 
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µερίδιο τους αναµένεται να αυξηθεί κατά 0,1 ποσοστιαία µονάδα τόσο 
το 2004 όσο και το 2005. Στην τέταρτη και πέµπτη θέση βρίσκονται οι 
Κατασκευές και η ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα αντίστοιχα µε 
σταθερά µερίδια στην απασχόληση. 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 26 παρουσιάζονται τα µερίδια απασχόλησης για 
τους 16 τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας για τα χρόνια 2003, 2004 
και 2005. 
 
Οι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που θα έχουν µεταβολές στα 
µερίδια απασχόλησης τους ανάµεσα στο 2004 και το 2003 είναι: 
 

• Ξενοδοχεία και εστιατόρια (+0,1%). 

• Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες (+0,1%). 

• ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες (+0,1%). 

• Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (+0,1%). 

• Μεταποιητικές βιοµηχανίες (-0,2%). 

• Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό (-0,1%). 

• ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα (-0,1%). 
 
Οι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που θα έχουν µεταβολές στα 
µερίδια απασχόλησης τους ανάµεσα στο 2005 και το 2004 είναι: 
 

• Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής 
ή οικιακής χρήσης (+0,1%). 

• Ξενοδοχεία και εστιατόρια (+0,1%). 

• Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες (+0,1%). 

• Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 
(+0,1%). 

• Μεταποιητικές βιοµηχανίες (-0,2%). 

• Γεωργία, θήρα και δασοκοµία (-0,1%). 
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• Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (-0,1%). 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 26
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

3,6% 3,6% 3,7%
4,8% 4,9% 4,9%
4,1% 4,1% 4,1%
5,7% 5,7% 5,7%

7,5% 7,4% 7,4%
5,2% 5,3% 5,3%
4,8% 4,8% 4,7%
7,0% 7,1% 7,2%

10,2% 10,3% 10,4%

18,0% 18,0% 18,1%

8,8% 8,8% 8,8%

11,9% 11,7% 11,5%

7,3% 7,3% 7,2%

2003 2004 2005

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

 
A: Γεωργία, θήρα και δασοκοµία 
B: Αλιεία 
C: Ορυχεία και λατοµεία 
D: Μεταποιητικές βιοµηχανίες 
E: Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό 
F: Κατασκευές 
G: Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή οικιακής 

χρήσης 
H: Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
I: Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 
J: Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 
K: ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
L: ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα 
M: Εκπαίδευση 
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N: Υγεία και κοινωνική µέριµνα 
O: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
P: Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 

4.1.3. Προκαθορισµένοι 27 τοµείς 
 
Οι αναλυτικές κατανοµές της απασχόλησης για τους 27 
προκαθορισµένους τοµείς για τα χρόνια 2003, 2004 και 2005 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1 στο Παράρτηµα 5. 
 
Οι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που θα έχουν µεταβολές στα 
µερίδια απασχόλησης τους ανάµεσα στο 2004 και το 2003 είναι: 
 

• Ξενοδοχεία και εστιατόρια (+0,1%). 

• Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες (+0,1%). 

• Τράπεζες (+0,1%). 

• Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες (+0,1%). 

• Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (+0,1%). 

• ∆ιυλιστήριο, παραγωγή χηµικών προϊόντων και κατασκευή 
προϊόντων από ελαστικό (-0,1%). 

• Παραγωγή βασικών µετάλλων, κατασκευή µεταλλικών 
προϊόντων, µηχανηµάτων, ηλεκτρικού εξοπλισµού και 
εξοπλισµού µεταφορών (-0,1%). 

• Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό (-0,1%). 

• Χρηµατιστήριο (-0,1%). 

• ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα (-0,1%). 
 
Οι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που θα έχουν µεταβολές στα 
µερίδια απασχόλησης τους ανάµεσα στο 2005 και το 2004 είναι: 
 

• Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής 
ή οικιακής χρήσης (+0,1%). 

• Ξενοδοχεία και εστιατόρια (+0,1%). 
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• Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες (+0,1%). 

• Χρηµατιστήριο (+0,1%). 

• Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 
(+0,1%). 

• Γεωργία, θήρα και δασοκοµία (-0,1%). 

• Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατασκευή ειδών 
ενδυµασίας και βιοµηχανία δερµατίνων ειδών (-0,1%). 

• Κατασκευή επίπλων και άλλες µεταποιητικές βιοµηχανίες  
(-0,1%). 

• Τράπεζες (-0,1%). 

• Ασφάλειες (-0,1%). 
 
 

4.2. Μερίδια επαγγελµατικών κατηγοριών και επαγγελµάτων 
και προβλεπόµενες διαφοροποιήσεις 

 
Στο υποκεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται τα µερίδια 
απασχόλησης των 9 επαγγελµατικών κατηγοριών καθώς και των 36 
επαγγελµάτων για το 2004 και το 2005. 
 

4.2.1. Κύριες επαγγελµατικές κατηγορίες 
 
Από εξέταση της δοµής της απασχόλησης κατά επαγγελµατική 
κατηγορία για το 2004 και το 2005 διαπιστώνονται αρκετές 
αλλαγές. Εντοπίζονται επαγγελµατικές κατηγορίες που αυξάνουν 
σηµαντικά το µερίδιο της απασχόλησης τους, άλλες επαγγελµατικές 
κατηγορίες διατηρούν περίπου σταθερό το µερίδιο τους ενώ υπάρχουν 
και επαγγελµατικές κατηγορίες µε σηµαντικές µειώσεις του µεριδίου 
απασχόλησης τους. Στο Σχεδιάγραµµα 27 παρουσιάζονται τα µερίδια 
απασχόλησης στις 9 επαγγελµατικές κατηγορίες για τα χρόνια 2003, 
2004 και 2005. 
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Οι επαγγελµατικές κατηγορίες, κατά σειρά µεγέθους 
απασχόλησης, αναµένεται να είναι: 
 

• Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές: Η απασχόληση θα 
ανέλθει στα 59.527 άτοµα το 2004 και στα 60.726 άτοµα 
το 2005. 

• Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης: Η απασχόληση θα 
ανέλθει στα 59.095 άτοµα το 2004 και στα 60.635 άτοµα 
το 2005. 

• Πτυχιούχοι και άλλοι ειδικοί: Η απασχόληση θα ανέλθει 
στα 39.465 άτοµα το 2004 και στα 40.459 άτοµα το 2005. 

• Τεχνίτες και παρόµοιοι εργάτες: Η απασχόληση θα ανέλθει 
στα 40.192 άτοµα το 2004 και στα 39.741 άτοµα το 2005. 

• Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς: Η απασχόληση θα 
ανέλθει στα 32.629 άτοµα το 2004 και στα 32.828 άτοµα 
το 2005. 

• Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταµίες και παρόµοιοι: Η 
απασχόληση θα ανέλθει στα 32.935 άτοµα το 2004 και 
στα 32.124 άτοµα το 2005. 

• Χειριστές µηχανηµάτων και εργαλείων και 
συναρµολογητές: Η απασχόληση θα ανέλθει στα 23.951 
άτοµα το 2004 και στα 24.065 άτοµα το 2005. 

• Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες: Η απασχόληση θα 
ανέλθει στα 16.042 άτοµα το 2004 και στα 16.047 άτοµα 
το 2005. 

• ∆ιευθυντές: Η απασχόληση θα ανέλθει στα 13.580 άτοµα 
το 2004 και στα 14.503 άτοµα το 2005. 

 
Οι αριθµοί των απασχολουµένων κατά επάγγελµα για τα χρόνια 2003, 
2004 και 2005 παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.2 στο Παράρτηµα 4 
ενώ η ποσοστιαία κατανοµή τους παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.2 στο 
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Παράρτηµα 5. Στο Σχεδιάγραµµα 28 παρουσιάζονται οι µεταβολές 
στην κατανοµή της απασχόλησης κατά επαγγελµατική κατηγορία για 
το 2004 και το 2005. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 27 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

18,4% 18,6% 18,8%

7,6% 7,5% 7,5%

12,9% 12,7% 12,4%

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

18,6% 18,6% 18,9%

10,7% 10,4% 10,0%

10,4% 10,4% 10,2%

12,3% 12,4% 12,7%

4,0% 4,3% 4,5%

2003 2004 2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1: ∆ιευθυντές 
2: Πτυχιούχοι και άλλοι ειδικοί 
3: Τεχνικοί βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόµοιοι 
4: Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταµίες και παρόµοιοι 
5: Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές 
6: Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες 
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7: Τεχνίτες και παρόµοιοι εργάτες 
8: Χειριστές µηχανηµάτων και εργαλείων και συναρµολογητές 
9: Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης 
 
Οι επαγγελµατικές κατηγορίες που θα σηµειώσουν µεταβολές στα 
µερίδια απασχόλησης τους ανάµεσα στο 2004 και το 2003 είναι: 
 

• ∆ιευθυντές (+0,3 ποσοστιαίες µονάδες). 

• Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης (+0,2 ποσοστιαίες 
µονάδες). 

• Πτυχιούχοι και άλλοι ειδικοί (+0,1 ποσοστιαία µονάδα). 

• Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταµίες και παρόµοιοι (-0,3 
ποσοστιαίες µονάδες). 

• Τεχνίτες και παρόµοιοι εργάτες (-0,2 ποσοστιαίες 
µονάδες). 

• Χειριστές µηχανηµάτων και εργαλείων και συναρµολογητές 
(-0,1 ποσοστιαία µονάδα). 

 
Οι επαγγελµατικές κατηγορίες που θα σηµειώσουν µεταβολές στα 
µερίδια απασχόλησης τους ανάµεσα στο 2005 και το 2004 είναι: 
 

• Πτυχιούχοι και άλλοι ειδικοί (+0,3 ποσοστιαίες µονάδες). 

• Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές (+0,3 ποσοστιαίες 
µονάδες). 

• ∆ιευθυντές (+0,2 ποσοστιαίες µονάδες). 

• Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης (+0,2 ποσοστιαίες 
µονάδες). 

• Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταµίες και παρόµοιοι (-0,4 
ποσοστιαίες µονάδες). 

• Τεχνίτες και παρόµοιοι εργάτες (-0,3 ποσοστιαίες 
µονάδες). 
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• Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς (-0,2 ποσοστιαίες 
µονάδες) 

• Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες (-0,1 ποσοστιαία 
µονάδα). 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 28 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
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1: ∆ιευθυντές 
2: Πτυχιούχοι και άλλοι ειδικοί 
3: Τεχνικοί βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόµοιοι 
4: Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταµίες και παρόµοιοι 
5: Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές 
6: Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες 
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7: Τεχνίτες και παρόµοιοι εργάτες 
8: Χειριστές µηχανηµάτων και εργαλείων και συναρµολογητές 
9: Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης  
 
Συνοπτικά εντοπίζονται οι ακόλουθες τάσεις αναφορικά µε τη 
µεταβολή των µεριδίων απασχόλησης για το 2004 και το 2005: 
 

• Οι επαγγελµατικές κατηγορίες που συνήθως απαιτούν 
ανώτερου επιπέδου προσόντα όπως είναι οι Πτυχιούχοι 
και άλλοι ειδικοί και οι ∆ιευθυντές θα αυξήσουν τα 
µερίδια απασχόλησης τους και για τα 2 χρόνια. 

• Αύξηση στα µερίδια απασχόλησης τους αναµένεται 
επίσης για τα Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης όπου τα 
προσόντα που απαιτούνται είναι συνήθως χαµηλού 
επιπέδου. 

• Τα µερίδια απασχόλησης των Υπαλλήλων υπηρεσιών και 
πωλητών θα αυξηθούν σηµαντικά µέσα στο 2005. 

• Οι Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταµίες και παρόµοιοι και οι 
Τεχνίτες και παρόµοιοι εργάτες αναµένεται να έχουν 
µειώσεις στα µερίδια απασχόλησης τους και για τα 2 
χρόνια. 

 

4.2.2. Προκαθορισµένα 36 επαγγέλµατα 
 
Στο µέρος αυτό αναλύεται η κατανοµή της απασχόλησης στα 36 
επαγγέλµατα. Όπως ήδη αναφέρθηκε ο αριθµός των απασχολουµένων 
κατά επάγγελµα για τα χρόνια 2003, 2004 και 2005 παρουσιάζεται 
στον Πίνακα 4.2 στο Παράρτηµα 4. Πρόσθετα στον Πίνακα 5.2 στο 
Παράρτηµα 5 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή των 
απασχολουµένων κατά επάγγελµα και χρόνο. Από τα στοιχεία αυτά 
εντοπίζονται τα δέκα επαγγέλµατα µε τη µεγαλύτερη απασχόληση 
τα οποία παρουσιάζονται στο Σχεδιάγραµµα 29. 
 
Στα δέκα επαγγέλµατα µε τη µεγαλύτερη απασχόληση εντοπίζονται 
επαγγέλµατα από όλες τις επαγγελµατικές κατηγορίες, τα οποία 
καλύπτουν το 66% της συνολικής απασχόλησης. Τα επαγγέλµατα µε 
το µεγαλύτερο κατά σειρά αριθµό απασχολουµένων είναι οι 
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Εργάτες στο εµπόριο και υπηρεσίες (στους οποίους δεν απαιτείται 
µεγάλη εξειδίκευση), οι Πωλητές, διαφηµιστές εµπορευµάτων και 
µανεκέν (συνήθως απόφοιτοι µέσης παιδείας) και οι Άλλοι σχετικοί 
ειδικοί και βοηθοί οικονοµικών, εµπορικών, κοινωνικών και άλλων 
υπηρεσιών (απόφοιτοι µέσης παιδείας µε ή χωρίς σχετική 
µεταλυκειακή µόρφωση). 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 29 
ΤΑ 10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

38.741

29.916

24.959

22.516

19.615

16.042

15.767

15.466

14.936

12.989

40.265

31.047

25.048

22.026

19.486

16.047

15.986

15.394

15.060

12.937

91

52

34

41

71

6

23

512

83

93

2004 2005

 
 
91: Εργάτες στο εµπόριο και υπηρεσίες 
52: Πωλητές, διαφηµιστές εµπορευµάτων και µανεκέν 
34: Άλλοι σχετικοί ειδικοί και βοηθοί οικονοµικών, εµπορικών, 

κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών 
41: Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης, δακτυλογράφοι και 

παρόµοιοι γραφείς 
71: Μεταλλωρύχοι, λατόµοι και τεχνίτες οικοδοµών 
6: Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες 
23: ∆ιδακτικό προσωπικό 
512: Μάγειροι, σερβιτόροι, µπάρµαν και οικονόµοι 



 62

83: Οδηγοί, µηχανοδηγοί, χειριστές γεωργικών µηχανηµάτων, 
υπαξιωµατικοί και ναύτες πλοίων 

93: Εργάτες µεταλλείων και λατοµείων, οικοδοµών, βιοµηχανίας και 
µεταφορών 

 
 
Από τη σύγκριση ανάµεσα στις ποσοστιαίες κατανοµές της 
απασχόλησης στα 36 επαγγέλµατα για το 2004 και το 2005 
εντοπίζονται τα επαγγέλµατα που θα σηµειώσουν τις µεγαλύτερες 
αυξήσεις και τις µεγαλύτερες µειώσεις στα µερίδια απασχόλησης 
τους. 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 30 φαίνονται τα τέσσερα επαγγέλµατα µε τις 
µεγαλύτερες µεταβολές6 στα µερίδια απασχόλησης τους για το 
2004. Στο Σχεδιάγραµµα 31 παρουσιάζονται τα πέντε επαγγέλµατα 
µε τις µεγαλύτερες µεταβολές στα µερίδια απασχόλησης τους για 
το 2005. 

                                                 
6 Αναφέρονται οι µεταβολές µεγαλύτερες από το ένα δέκατο της 
εκατοστιαίας µονάδας. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 30 
ΤΑ 4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ 2004

0,3%

0,3%

0,2%

-0,2%

12

91

52

41

 
 
12: Γενικοί διευθυντές και διευθυντές τµηµάτων 
91: Εργάτες στο εµπόριο και υπηρεσίες 
52: Πωλητές, διαφηµιστές εµπορευµάτων και µανεκέν 
41: Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης, δακτυλογράφοι και 

παρόµοιοι γραφείς 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 31 
ΤΑ 5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ 2005
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12: Γενικοί διευθυντές και διευθυντές τµηµάτων 
91: Εργάτες στο εµπόριο και υπηρεσίες 
52: Πωλητές, διαφηµιστές εµπορευµάτων και µανεκέν 
41: Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης, δακτυλογράφοι και 

παρόµοιοι γραφείς 
42: Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού 
 
 
Οι συνολικές επιπτώσεις των µεταβολών των µεριδίων απασχόλησης 
των 36 επαγγελµάτων πάνω στις επαγγελµατικές κατηγορίες για το 
2004 είναι: 
 

• Στην επαγγελµατική κατηγορία των ∆ιευθυντών (+0,3%) 
η αύξηση οφείλεται αποκλειστικά στους Γενικούς 
∆ιευθυντές και διευθυντές τµηµάτων (+0,3%). 

• Στους Πτυχιούχους και άλλους ειδικούς (+0,1%) η 
αύξηση οφείλεται αποκλειστικά στους Ειδικούς 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (+0,1%). 
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• Στους Τεχνικούς βοηθούς, ειδικούς γραφείς και 
παρόµοιους (0,0%) δεν υπάρχει µεταβολή επειδή 
αναµένεται αύξηση στους Τεχνικούς βοηθούς φυσικών 
επιστηµών και µηχανικής (+0,1%) και µείωση στους 
Άλλους σχετικούς ειδικούς και βοηθούς οικονοµικών, 
εµπορικών, κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών (-0,1%). 

• Οι Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης, 
δακτυλογράφοι και παρόµοιοι γραφείς (-0,2%) και οι 
Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού (-0,1%) αναµένεται να 
µειώσουν το µερίδιο απασχόλησης τους. Ως συνέπεια 
αναµένεται να µειωθεί το µερίδιο απασχόλησης της 
επαγγελµατικής κατηγορίας των Γραφέων, 
δακτυλογράφων, ταµιών και παρόµοιων (-0,3%). 

• Στην επαγγελµατική κατηγορία των Υπαλλήλων 
υπηρεσιών και πωλητών (0,0%) δεν αναµένεται 
µεταβολή αφού η αύξηση στους Πωλητές, διαφηµιστές 
εµπορευµάτων και µανεκέν (+0,2%) εξουδετερώνεται από 
µειώσεις στους Συνοδούς ταξιδιών και ξεναγούς (-0,1%) 
και στους Βρεφοκόµους και φροντιστές σε ιδρύµατα, 
ιατρεία και σπίτια (-0,1%). 

• Στους Τεχνίτες και παρόµοιους εργάτες (-0,2%) η 
µείωση στο µερίδιο απασχόλησης οφείλεται σε µειώσεις 
στους Μεταλλωρύχους, λατόµους και τεχνίτες οικοδοµών 
(-0,1%)  και  στους Τεχνίτες µετάλλου και µηχανηµάτων 
(-0,1%). 

• Η µείωση στους Χειριστές µηχανηµάτων και εργαλείων 
και συναρµολογητές (-0,1%) οφείλεται αποκλειστικά 
στους Χειριστές ακινήτων µηχανηµάτων παραγωγής και 
συναρµολογητές (-0,1%). 

• Στα Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης (+0,2%) θετική 
επίδραση εντοπίζεται στους Εργάτες στο εµπόριο και 
υπηρεσίες (+0,3%) ενώ αρνητική επίδραση έχουν οι 
Εργάτες µεταλλείων και λατοµείων, οικοδοµών, 
βιοµηχανίας και µεταφορών (-0,1%). 
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Αντίστοιχα, οι συνολικές επιπτώσεις των µεταβολών των µεριδίων 
απασχόλησης των 36 επαγγελµάτων πάνω στις επαγγελµατικές 
κατηγορίες για το 2005 είναι: 
 

• Στην επαγγελµατική κατηγορία των ∆ιευθυντών (+0,2%) 
θετική επίδραση έχουν οι Γενικοί ∆ιευθυντές και 
διευθυντές τµηµάτων (+0,3%) και αρνητική οι Γενικοί 
διευθυντές µικρών επιχειρήσεων (-0,1%). 

• Στους Πτυχιούχους και άλλους ειδικούς (+0,3%) η 
αύξηση οφείλεται στους Μαθηµατικούς και 
στατιστικολόγους (+0,1%), στους Λογιστές και άλλους 
ειδικούς (+0,1%) και στους Άλλους ειδικούς (+0,1%). 

• Η µείωση στο µερίδιο των Τεχνικών βοηθών, ειδικών 
γραφέων και παρόµοιων (-0,2%) είναι αποτέλεσµα 
µειώσεων στους Τεχνικούς βοηθούς βιολογίας, γεωπονίας, 
υγείας και παρόµοιους (-0,1%) και στους Άλλους 
σχετικούς ειδικούς και βοηθούς οικονοµικών, εµπορικών, 
κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών (-0,1%). 

• Όπως και το 2004, οι Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών, 
αποθήκης, δακτυλογράφοι και παρόµοιοι γραφείς (-0,2%) 
και οι Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού (-0,2%) αναµένεται 
να µειώσουν το µερίδιο απασχόλησης τους. Ως συνέπεια 
αναµένεται να µειωθεί το µερίδιο απασχόλησης της 
επαγγελµατικής κατηγορίας των Γραφέων, 
δακτυλογράφων, ταµιών και παρόµοιων (-0,4%). 

• Στην επαγγελµατική κατηγορία των Υπαλλήλων 
υπηρεσιών και πωλητών (+0,3%) θετικές επιδράσεις 
έχουν οι Πωλητές, διαφηµιστές εµπορευµάτων και 
µανεκέν (+0,3%) και οι Αστυνοµικοί, πυροσβέστες, 
δεσµοφύλακες και παρόµοιοι (+0,1%) ενώ αρνητική 
επίδραση αναµένεται από τους Μάγειρους, σερβιτόρους, 
µπάρµαν και οικονόµους (-0,1%). 

• Στα 3 από τα 4 επαγγέλµατα της κατηγορίας των 
Τεχνιτών και παρόµοιων εργατών (-0,3%) αναµένονται 
µειώσεις στο µερίδιο απασχόλησης, δηλαδή στους 
Μεταλλωρύχους,   λατόµους   και   τεχνίτες   οικοδοµών  
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(-0,1%),   στους  Τεχνίτες  µετάλλου  και  µηχανηµάτων  
(-0,1%) και στους Τεχνίτες τροφίµων, καπνού, επίπλων, 
ραπτικής, δέρµατος και υποδηµάτων (-0,1%). 

• Η στασιµότητα στους Χειριστές µηχανηµάτων και 
εργαλείων και συναρµολογητές (0,0%) οφείλεται σε 
αύξηση στους Χειριστές µηχανηµάτων (+0,1%) και σε 
µείωση στους Χειριστές ακινήτων µηχανηµάτων 
παραγωγής και συναρµολογητές (-0,1%). 

• Τέλος στα Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης (+0,2%) 
θετική επίδραση εντοπίζεται στους Εργάτες στο εµπόριο 
και υπηρεσίες (+0,3%) ενώ αρνητική επίδραση έχουν οι 
Εργάτες µεταλλείων και λατοµείων, οικοδοµών, 
βιοµηχανίας και µεταφορών (-0,1%). 
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5. ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προβλεπόµενοι ρυθµοί 
µεταβολής της απασχόλησης στους τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας. Εξετάζονται οι ποσοστιαίες µεταβολές τόσο για το 
2004 όσο και για το 2005 και εντοπίζονται οι σηµαντικότερες 
διαφορές. 
 
Η συνολική απασχόληση αναµένεται να ανέλθει στα 317.416 άτοµα 
το 2004 και στα 321.128 άτοµα το 2005, δηλαδή παρουσιάζεται 
αύξηση κατά 1,2% και για τα δύο χρόνια. 
 

5.1. Ευρείς τοµείς 
 
Από την ανάλυση των προβλέψεων κατά ευρύ τοµέα οικονοµικής 
δραστηριότητας διαπιστώνεται ότι οι νέες θέσεις εργασίας θα 
συνεχίσουν ουσιαστικά να δηµιουργούνται στους τριτογενείς 
τοµείς παρά στους άλλους δύο ευρείς τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας. Το σηµαντικά µεγαλύτερο µέγεθος των τριτογενών 
τοµέων έχει ως αποτέλεσµα να επηρεάζουν σε µεγαλύτερο βαθµό τη 
συνολική µεταβολή της απασχόλησης. 
 
Το 2004 οι πρωτογενείς τοµείς θα παρουσιάσουν αύξηση της 
απασχόλησης κατά 0,2%, οι δευτερογενείς τοµείς θα έχουν αύξηση 
κατά 0,1% ενώ οι τριτογενείς τοµείς θα αυξήσουν την απασχόληση 
τους κατά 1,6%. 
 
Παρόµοια εικόνα αναµένεται για το 2005 όπου η απασχόληση θα 
παραµείνει στα ίδια επίπεδα στους πρωτογενείς τοµείς, θα αυξηθεί 
κατά 0,3% στους δευτερογενείς τοµείς και θα έχει την ίδια σηµαντική 
αύξηση (1,6%) όπως το 2004 στους τριτογενείς τοµείς. 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 32 παρουσιάζεται ο ρυθµός µεταβολής της 
απασχόλησης για το 2004 και το 2005 κατά ευρύ τοµέα οικονοµικής 
δραστηριότητας. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 32 
ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΕΙΣ ΤΟΜΕΙΣ

0,
2%

0,
1%

1,
6%

1,
2%

0,
0%

0,
3%

1,
6%

1,
2%

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

2004 2005

 
 

5.2. Κύριοι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας 
 
Η µεταβολή της απασχόλησης στους 16 κύριους τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας για το 2004 και το 2005 παρουσιάζει σηµαντικές 
διακυµάνσεις. Ο ρυθµός µεταβολής της απασχόλησης στους τοµείς 
οικονοµικής δραστηριότητας για το 2004 και το 2005 παρουσιάζεται 
στον Πίνακα 6.1 στο Παράρτηµα 6. Στα Σχεδιαγράµµατα 33 και 34 
παρουσιάζεται ο ρυθµός µεταβολής της απασχόλησης για τους 16 
κύριους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας για το 2004 και το 2005. 
 



 70

Ο µόνος τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας που αναµένεται να 
παρουσιάσει µείωση στην απασχόληση τόσο το 2004 όσο και το 
2005 είναι οι Μεταποιητικές βιοµηχανίες (-0,5%). 
Η απασχόληση θα παραµείνει στα ίδια επίπεδα τόσο το 2004 όσο 
και το 2005 στους τοµείς της Γεωργίας, θήρας και δασοκοµίας, των 
Ορυχείων και λατοµείων και του Ηλεκτρισµού, φυσικού αερίου και 
νερού. 
 
Οι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που αναµένεται να 
παρουσιάσουν τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις της 
απασχόλησης για το 2004 είναι: 
 

• Αλιεία (+3,8%). 

• Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 
(+3,0%). 

• ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες (+2,5%). 

• Ξενοδοχεία και εστιατόρια (+2,0%). 

• Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες (+2,0%). 

• Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (+2,0%). 
 
Οι ίδιοι τοµείς των υπηρεσιών θα έχουν τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες 
αυξήσεις της απασχόλησης για το 2005, ενώ στο µικρό τοµέα της 
Αλιείας η απασχόληση θα παραµείνει σταθερή. Όπως φαίνεται στο 
Σχεδιάγραµµα 34, οι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που 
αναµένεται να παρουσιάσουν τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις 
της απασχόλησης για το 2005 είναι: 
 

• Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 
(+3,0%). 

• ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες (+2,5%). 

• Ξενοδοχεία και εστιατόρια (+2,0%). 

• Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες (+2,0%). 
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• Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (+2,0%). 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 33
ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟ 2004
0,0%

3,8%
0,0%

-0,5%
0,0%

1,0%
1,5%

2,0%
2,0%

1,0%
2,5%

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

2,0%
3,0%

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K
L

M
N
O
P

A: Γεωργία, θήρα και δασοκοµία 
B: Αλιεία 
C: Ορυχεία και λατοµεία 
D: Μεταποιητικές βιοµηχανίες 
E: Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό 
F: Κατασκευές 
G: Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή οικιακής 

χρήσης 
H: Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
I: Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 
J: Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 
K: ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
L: ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα 
M: Εκπαίδευση 
N: Υγεία και κοινωνική µέριµνα 
O: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
P: Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 34
ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟ 2005
0,0%
0,0%
0,0%

-0,5%
0,0%

1,3%
1,5%

2,0%
2,0%

0,5%
2,5%

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

2,0%
3,0%

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K
L

M
N
O
P

A: Γεωργία, θήρα και δασοκοµία 
B: Αλιεία 
C: Ορυχεία και λατοµεία 
D: Μεταποιητικές βιοµηχανίες 
E: Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό 
F: Κατασκευές 
G: Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή οικιακής 

χρήσης 
H: Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
I: Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 
J: Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 
K: ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
L: ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα 
M: Εκπαίδευση 
N: Υγεία και κοινωνική µέριµνα 
O: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
P: Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 
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5.3. Προκαθορισµένοι 27 τοµείς 
 
Από την εξέταση του ρυθµού µεταβολής της απασχόλησης στους 27 
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας για το 2004 και το 2005 
διαπιστώνεται ότι οι πρώτοι δύο τοµείς, από πλευράς αυξήσεων, 
σχετίζονται µε την ανάπτυξη της Πληροφορικής και των 
Τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο. 
 
Οι τοµείς µε τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις τόσο για το 
2004 όσο και για το 2005 είναι η Πληροφορική, έρευνα και ανάπτυξη 
(+6,7% το 2004 και +6,3% το 2005), τα Ταχυδροµεία και 
τηλεπικοινωνίες (+6,6% το 2004 και +5,6% το 2005), η ∆ιαχείριση 
ακίνητης περιουσίας και εκµίσθωση µηχανηµάτων (+3,0% και για τα 
δύο χρόνια) και τα Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό 
προσωπικό (+3,0% και για τα δύο χρόνια). Η Αλιεία (+3,8% το 2004 
και 0,0% το 2005) θα παρουσιάσει σηµαντική ποσοστιαία αύξηση 
µόνο το 2004 παρόλο που η αριθµητική αύξηση είναι πολύ 
περιορισµένη. 
 
Οι τοµείς µε τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις της απασχόλησης 
για το 2004 και το 2005 παρουσιάζονται στα Σχεδιαγράµµατα 35 και 
37 αντίστοιχα. 
 
Οι τοµείς που θα παρουσιάσουν µείωση στην απασχόληση τους 
τόσο το 2004 όσο και το 2005 είναι αποκλειστικά υποτοµείς των 
Μεταποιητικών βιοµηχανιών. Από αυτούς σηµαντικά µεγαλύτερη 
µείωση θα παρουσιάσει η Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, 
κατασκευή ειδών ενδυµασίας και βιοµηχανία δερµάτινων ειδών (-2,0% 
και για τα δύο χρόνια) ενώ αρκετά σηµαντικές µειώσεις θα έχει η 
Παραγωγή βασικών µετάλλων, κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, 
µηχανηµάτων,  ηλεκτρικού  εξοπλισµού  και  εξοπλισµού  µεταφορών  
(-1,0% το 2004 και –0,8% το 2005) και η Κατασκευή επίπλων και 
άλλες µεταποιητικές βιοµηχανίες (-0,8% και για τα δύο χρόνια). 
 
Οι τοµείς µε ποσοστιαίες µειώσεις της απασχόλησης για το 2004 και 
το 2005 παρουσιάζονται στα Σχεδιαγράµµατα 36 και 38 αντίστοιχα. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 35 
ΟΙ 5 ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2004

6,7%

6,6%

3,8%

3,0%

3,0%

Κ72+73

Ι64

Β

Κ70+71

P
 

K72+73: Πληροφορική, έρευνα και ανάπτυξη 
I64: Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες 
Β: Αλιεία 
Κ70+71: ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και εκµίσθωση µηχανηµάτων 
P: Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 36 
ΟΙ 3 ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2004

-2,0%

-1,0%

-0,8%

D17-19

D27-35

D36+37

 
D17-19: Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατασκευή ειδών 

ενδυµασίας και βιοµηχανία δερµάτινων ειδών 
D27-35: Παραγωγή βασικών µετάλλων, κατασκευή µεταλλικών 

προϊόντων, µηχανηµάτων, ηλεκτρικού εξοπλισµού και 
εξοπλισµού µεταφορών 

D36+37: Κατασκευή επίπλων και άλλες µεταποιητικές βιοµηχανίες 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 37 
ΟΙ 4 ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2005

6,3%

5,6%

3,0%

3,0%

Κ72+73

Ι64

Κ70+71

P
 

K72+73: Πληροφορική, έρευνα και ανάπτυξη 
I64: Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες 
Κ70+71: ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και εκµίσθωση µηχανηµάτων 
P: Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 38 
ΟΙ 5 ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2005

-2,0%

-0,8%

-0,8%

-0,5%

-0,3%

D17-19

D27-35

D36+37

D23-26

D20-22
 

D17-19: Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατασκευή ειδών 
ενδυµασίας και βιοµηχανία δερµάτινων ειδών 

D27-35: Παραγωγή βασικών µετάλλων, κατασκευή µεταλλικών 
προϊόντων, µηχανηµάτων, ηλεκτρικού εξοπλισµού και 
εξοπλισµού µεταφορών 

D36+37: Κατασκευή επίπλων και άλλες µεταποιητικές βιοµηχανίες 
D23-26: ∆ιυλιστήριο, παραγωγή χηµικών προϊόντων και κατασκευή 

προϊόντων από ελαστικό 
D20-22: Βιοµηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου, παραγωγή προϊόντων 

από χαρτί, εκδόσεις και εκτυπώσεις 
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6. ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προβλεπόµενοι ρυθµοί 
µεταβολής της απασχόλησης στις επαγγελµατικές κατηγορίες και τα 
επαγγέλµατα. Εξετάζονται οι ποσοστιαίες µεταβολές τόσο για το 2004 
όσο και για το 2005 και εντοπίζονται οι σηµαντικότερες διαφορές. 
 
Η απασχόληση προβλέπεται να ανέλθει στα 317.416 άτοµα το 2004 
και στα 321.128 άτοµα το 2005. Ο ρυθµός αύξησης της απασχόλησης 
και για τα δύο χρόνια αναµένεται να είναι 1,2%. 
 

6.1. Κύριες επαγγελµατικές κατηγορίες 
 
Από την εξέταση του ρυθµού µεταβολής της απασχόλησης στις 9 
επαγγελµατικές κατηγορίες, για το 2004 και το 2005 
διαπιστώνονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις. Ο ρυθµός µεταβολής 
της απασχόλησης για τις 9 επαγγελµατικές κατηγορίες για το 2004 και 
το 2005 παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραµµα 39. 
 
Οι επαγγελµατικές κατηγορίες που αναµένεται να παρουσιάσουν, 
µεγαλύτερους από το µέσο όρο (+1,2%), ρυθµούς αύξησης της 
απασχόλησης τους τόσο για το 2004 όσο και για το 2005 είναι: 
 

• ∆ιευθυντές (+7,0% το 2004 και +6,8% το 2005). 

• Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης (+2,7% το 2004 και 
+2,6% το 2005). 

• Πτυχιούχοι και άλλοι ειδικοί (+2,5% και για τα δύο 
χρόνια). 

• Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές (+2,1% το 2004 και 
+2,0% το 2005). 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 39 
ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

7,0%

2,5%

0,2%

-2,1%

2,1%

0,2%

-1,2%

0,6%

2,7%

6,8%

2,5%

0,6%

-2,5%

2,0%

0,0%

-1,1%

0,5%

2,6%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2004 2005

1: ∆ιευθυντές 
2: Πτυχιούχοι και άλλοι ειδικοί 
3: Τεχνικοί βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόµοιοι 
4: Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταµίες και παρόµοιοι 
5: Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές 
6: Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες 
7: Τεχνίτες και παρόµοιοι εργάτες 
8: Χειριστές µηχανηµάτων και εργαλείων και συναρµολογητές 
9: Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης 
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Τρεις επαγγελµατικές κατηγορίες θα έχουν µικρές µόνο αυξήσεις. Οι 
κατηγορίες αυτές είναι: 
 

• Χειριστές µηχανηµάτων και εργαλείων και συναρµολογητές 
(+0,6% το 2004 και +0,5% το 2005). 

• Τεχνικοί βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόµοιοι (+0,2% το 
2004 και +0,6% το 2005). 

• Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες (+0,2% το 2004 και 
0,0% το 2005). 

 
Οι επαγγελµατικές κατηγορίες που θα παρουσιάσουν µειώσεις 
στην απασχόληση τους τόσο για το 2004 όσο και για το 2005 είναι: 
 

• Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταµίες και παρόµοιοι (-2,1% το 
2004 και -2,5% το 2005). 

• Τεχνίτες και παρόµοιοι εργάτες (-1,2% το 2004 και –1,1% 
το 2005). 

 

6.2. Προκαθορισµένα 36 επαγγέλµατα 
 
Οι ρυθµοί µεταβολής της απασχόλησης στα 36 επαγγέλµατα τόσο 
για το 2004 όσο και για το 2005 παρουσιάζουν σηµαντικό εύρος 
αποκλίσεων. Οι ρυθµοί µεταβολής της απασχόλησης στα 
επαγγέλµατα για το 2004 και το 2005 παρουσιάζονται στον Πίνακα 
7.1 στο Παράρτηµα 7. 
 
Τα δέκα επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις 
της απασχόλησης για το 2004 και το 2005 παρουσιάζονται στα 
Σχεδιαγράµµατα 40 και 42 αντίστοιχα. 
 
Από τα σχεδιαγράµµατα αυτά διαπιστώνεται ότι τα ίδια δέκα 
επαγγέλµατα θα έχουν τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις και στα 
δύο χρόνια. Εντοπίζονται όµως µικρές διαφοροποιήσεις όσον αφορά 
τα ποσοστά αύξησης και τη σχετική σειρά των επαγγελµάτων το 2004 
και το 2005. Στα δέκα αυτά επαγγέλµατα για το 2004 και το 2005 
περιλαµβάνονται: 
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• Τέσσερα επαγγέλµατα της κατηγορίας των Πτυχιούχων 

και άλλων ειδικών: 

 Ειδικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών (+10,0% και για 
τα δύο χρόνια). 

 Μαθηµατικοί και στατιστικολόγοι (+10,4% το 2004 
και +9,5% το 2005). 

 Λογιστές και άλλοι ειδικοί (+8,0% το 2004 και 
+7,3% το 2005). 

 Φυσικοί, χηµικοί, µετεωρολόγοι, γεωλόγοι και 
παρόµοιοι ειδικοί (+5,9% το 2004 και +5,4% το 
2005). 

• Οι Γενικοί διευθυντές και διευθυντές τµηµάτων (+9,3% το 
2004 και +8,3% το 2005). 

• Οι Εργάτες στο εµπόριο και υπηρεσίες (+4,0% το 2004 και 
+3,9% το 2005). 

• ∆ύο επαγγέλµατα της επαγγελµατικής κατηγορίας των 
Υπαλλήλων υπηρεσιών και πωλητών: 

 Πωλητές, διαφηµιστές εµπορευµάτων και µανεκέν 
(+3,9% το 2004 και +3,8% το 2005). 

 Αστυνοµικοί, πυροσβέστες, δεσµοφύλακες και 
παρόµοιοι (+3,7% το 2004 και +3,4% το 2005). 

• Οι Χειριστές µηχανηµάτων (+4,2% το 2004 και +3,7% το 
2005). 

• Οι Τεχνικοί βοηθοί φυσικών επιστηµών και µηχανικής 
(+3,9% το 2004 και +3,6% το 2005). 

 
Τα δέκα επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες µειώσεις 
της απασχόλησης για το 2004 και το 2005 παρουσιάζονται στα 
Σχεδιαγράµµατα 41 και 43 αντίστοιχα. 
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Από τα σχεδιαγράµµατα αυτά διαπιστώνεται ότι παρόµοια εικόνα 
αναµένεται αναφορικά µε τα επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες 
ποσοστιαίες µειώσεις για το 2004 και το 2005. Τα ίδια 10 
επαγγέλµατα εντοπίζονται και στα δύο χρόνια παρόλο που τα 
ποσοστά µείωσης και η σχετική σειρά τους διαφοροποιούνται. Στα 
δέκα αυτά επαγγέλµατα περιλαµβάνονται: 
 

• Το Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό  (-12,6% το 2004 και -
10,1% το 2005). 

• Τρία από τα πέντε επαγγέλµατα της επαγγελµατικής 
κατηγορίας των Υπαλλήλων υπηρεσιών και πωλητών: 

 Συνοδοί  ταξιδιών  και  ξεναγοί  (-7,6% το 2004 και 
-8,1% το 2005). 

 Βρεφοκόµοι και φροντιστές σε ιδρύµατα, ιατρεία και 
σπίτια (-2,3% το 2004 και -2,2% το 2005). 

 Κοµµώτριες, κουρείς, αισθητικοί και παρόµοιοι 
υπάλληλοι (-1,0% το 2004 και -1,1% το 2005). 

• Οι Τεχνικοί βοηθοί βιολογίας, γεωπονίας, υγείας και 
παρόµοιοι (-5,3% το 2004 και -5,1% το 2005). 

• Τα δύο επαγγέλµατα της επαγγελµατικής κατηγορίας των 
Γραφέων, δακτυλογράφων, ταµιών και παρόµοιων: 

 Γραφείς  εξυπηρέτησης  κοινού  (-2,7%  το 2004  και 
-3,1% το 2005). 

 Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης, 
δακτυλογράφοι και παρόµοιοι γραφείς (-1,8% το 
2004 και -2,2% το 2005). 

• Οι Γενικοί διευθυντές µικρών επιχειρήσεων (-5,3% το 
2004 και -2,1% το 2005). 

• ∆ύο επαγγέλµατα της επαγγελµατικής κατηγορίας των 
Τεχνιτών και παρόµοιων εργατών: 

 Τεχνίτες µετάλλου και µηχανηµάτων (-1,8% το 2004 
και -1,9% το 2005). 
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 Χρυσοχόοι, αγγειοπλάστες, κεραµοποιοί, τεχνίτες 
χειροτεχνίας, τυπογράφοι και παρόµοιοι (-3,1% το 
2004 και -1,1% το 2005). 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 40 
ΤΑ 10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2004

10,4%

10,0%

9,3%

8,0%

5,9%

4,2%

4,0%

3,9%

3,9%

3,7%

212

213

12

241

211

81

91

52

31

516
 

212: Μαθηµατικοί και στατιστικολόγοι 
213: Ειδικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών 
12: Γενικοί διευθυντές και διευθυντές τµηµάτων 
241: Λογιστές και άλλοι ειδικοί 
211: Φυσικοί, χηµικοί, µετεωρολόγοι, γεωλόγοι και παρόµοιοι ειδικοί 
81: Χειριστές µηχανηµάτων 
91: Εργάτες στο εµπόριο και υπηρεσίες 
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52: Πωλητές, διαφηµιστές εµπορευµάτων και µανεκέν 
31: Τεχνικοί βοηθοί φυσικών επιστηµών και µηχανικής 
516: Αστυνοµικοί, πυροσβέστες, δεσµοφύλακες και παρόµοιοι 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 41 
ΤΑ 10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2004

-12,6%

-7,6%

-5,3%

-5,3%

-3,1%

-2,7%

-2,3%

-1,8%

-1,8%

-1,0%

33

511

13

32

73

42

513

41

72

514
 

33: Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό 
511: Συνοδοί ταξιδιών και ξεναγοί 
13: Γενικοί διευθυντές µικρών επιχειρήσεων 
32: Τεχνικοί βοηθοί βιολογίας, γεωπονίας, υγείας και παρόµοιοι 
73: Χρυσοχόοι, αγγειοπλάστες, κεραµοποιοί, τεχνίτες χειροτεχνίας, 

τυπογράφοι και παρόµοιοι 
42: Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού 
513: Βρεφοκόµοι και φροντιστές σε ιδρύµατα, ιατρεία και σπίτια 
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41: Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης, δακτυλογράφοι και 
παρόµοιοι γραφείς 

72: Τεχνίτες µετάλλου και µηχανηµάτων 
514: Κοµµώτριες, κουρείς, αισθητικοί και παρόµοιοι υπάλληλοι 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 42 
ΤΑ 10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2005

10,0%

9,5%

8,3%

7,3%

5,4%

3,9%

3,8%

3,7%

3,6%

3,4%

213

212

12

241

211

91

52

81

31

516
 

213: Ειδικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών 
212: Μαθηµατικοί και στατιστικολόγοι 
12: Γενικοί διευθυντές και διευθυντές τµηµάτων 
241: Λογιστές και άλλοι ειδικοί 
211: Φυσικοί, χηµικοί, µετεωρολόγοι, γεωλόγοι και παρόµοιοι ειδικοί 
91: Εργάτες στο εµπόριο και υπηρεσίες 
52: Πωλητές, διαφηµιστές εµπορευµάτων και µανεκέν 
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81: Χειριστές µηχανηµάτων 
31: Τεχνικοί βοηθοί φυσικών επιστηµών και µηχανικής 
516: Αστυνοµικοί, πυροσβέστες, δεσµοφύλακες και παρόµοιοι 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 43 
ΤΑ 10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2005

-10,1%

-8,1%

-5,1%

-3,1%

-2,2%

-2,2%

-2,1%

-1,9%

-1,1%

-1,1%

33

511

32

42

41

513

13

72

73

514
 

33: Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό 
511: Συνοδοί ταξιδιών και ξεναγοί 
32: Τεχνικοί βοηθοί βιολογίας, γεωπονίας, υγείας και παρόµοιοι 
42: Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού 
41: Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης, δακτυλογράφοι και 

παρόµοιοι γραφείς 
513: Βρεφοκόµοι και φροντιστές σε ιδρύµατα, ιατρεία και σπίτια 
13: Γενικοί διευθυντές µικρών επιχειρήσεων 
72: Τεχνίτες µετάλλου και µηχανηµάτων 
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73: Χρυσοχόοι, αγγειοπλάστες, κεραµοποιοί, τεχνίτες χειροτεχνίας, 
τυπογράφοι και παρόµοιοι 

514: Κοµµώτριες, κουρείς, αισθητικοί και παρόµοιοι υπάλληλοι 

6.3. Συγκριτική παράθεση επαγγελµάτων 
 
Μετά από σύγκριση των δέκα επαγγελµάτων µε τις µεγαλύτερες 
ποσοστιαίες µεταβολές της απασχόλησης µε τα δέκα επαγγέλµατα µε 
τις µεγαλύτερες αριθµητικές µεταβολές της απασχόλησης 
εντοπίζονται τα επαγγέλµατα που έχουν σηµαντικές µεταβολές 
στην απασχόληση τους, τόσο ποσοστιαίες όσο και αριθµητικές. Τα 
συµπεράσµατα από τη σύγκριση αυτή παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
 
Τα επαγγέλµατα µε σηµαντικές ποσοστιαίες και αριθµητικές 
αυξήσεις στην απασχόληση τους για το 2004 είναι: 
 

• Ειδικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών (+10,0% ή +170 
άτοµα). 

• Γενικοί διευθυντές και διευθυντές τµηµάτων (+9,3% ή 
+973 άτοµα). 

• Λογιστές και άλλοι ειδικοί (+8,0% ή +342 άτοµα). 

• Εργάτες στο εµπόριο και υπηρεσίες (+4,0% ή +1.504 
άτοµα). 

• Πωλητές, διαφηµιστές εµπορευµάτων και µανεκέν (+3,9% 
ή +1.132 άτοµα). 

• Τεχνικοί βοηθοί φυσικών επιστηµών και µηχανικής (+3,9% 
ή +221 άτοµα). 

• Αστυνοµικοί, πυροσβέστες, δεσµοφύλακες και παρόµοιοι 
(+3,7% ή +287 άτοµα). 

 
Τα επαγγέλµατα µε σηµαντικές ποσοστιαίες και αριθµητικές 
µειώσεις στην απασχόληση τους για το 2004 είναι: 
 

• Συνοδοί ταξιδιών και ξεναγοί (-7,6% ή -62 άτοµα). 

• Γενικοί διευθυντές µικρών επιχειρήσεων (-5,3% ή -99 
άτοµα). 
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• Τεχνικοί βοηθοί βιολογίας, γεωπονίας, υγείας και 
παρόµοιοι (-5,3% ή -81 άτοµα). 

• Χρυσοχόοι, αγγειοπλάστες, κεραµοποιοί, τεχνίτες 
χειροτεχνίας, τυπογράφοι και παρόµοιοι (-3,1% ή -61 
άτοµα). 

• Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού (-2,7% ή -288 άτοµα). 

• Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης, δακτυλογράφοι 
και παρόµοιοι γραφείς (-1,8% ή -419 άτοµα). 

• Τεχνίτες µετάλλου και µηχανηµάτων (-1,8% ή -218 άτοµα). 
 
Τα επαγγέλµατα µε σηµαντικές ποσοστιαίες και αριθµητικές 
αυξήσεις στην απασχόληση τους για το 2005 είναι: 
 

• Ειδικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών (+10,0% ή +187 
άτοµα). 

• Γενικοί διευθυντές και διευθυντές τµηµάτων (+8,3% ή 
+950 άτοµα). 

• Λογιστές και άλλοι ειδικοί (+7,3% ή +339 άτοµα). 

• Εργάτες στο εµπόριο και υπηρεσίες (+3,9% ή +1.524 
άτοµα). 

• Πωλητές, διαφηµιστές εµπορευµάτων και µανεκέν (+3,8% 
ή +1.131 άτοµα). 

• Τεχνικοί βοηθοί φυσικών επιστηµών και µηχανικής (+3,6% 
ή +215 άτοµα). 

• Αστυνοµικοί, πυροσβέστες, δεσµοφύλακες και παρόµοιοι 
(+3,4% ή +275 άτοµα). 

 
Τα επαγγέλµατα µε σηµαντικές ποσοστιαίες και αριθµητικές 
µειώσεις στην απασχόληση τους για το 2005 είναι: 
 

• Συνοδοί ταξιδιών και ξεναγοί (-8,1% ή -61 άτοµα). 

• Τεχνικοί βοηθοί βιολογίας, γεωπονίας, υγείας και 
παρόµοιοι (-5,1% ή -75 άτοµα). 
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• Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού (-3,1% ή -321 άτοµα). 

• Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης, δακτυλογράφοι 
και παρόµοιοι γραφείς (-2,2% ή -490 άτοµα). 

• Τεχνίτες µετάλλου και µηχανηµάτων (-1,9% ή -228 άτοµα). 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

 
Η µελέτη παρέχει βραχυχρόνιες προβλέψεις για την απασχόληση και 
εµπλουτίζει το ερευνητικό έργο της ΑνΑ∆ σε σχέση µε την εξέταση 
και πρόβλεψη της κατάστασης της απασχόλησης στην κυπριακή 
αγορά εργασίας. Παράλληλα ενισχύει το γνωσιολογικό απόθεµα της 
Κύπρου µε πληροφορίες και δεδοµένα. Οι προβλέψεις απασχόλησης 
για το 2004 και το 2005 θα αξιοποιηθούν από την ΑνΑ∆ στον 
προγραµµατισµό και υλοποίηση κατάλληλων δραστηριοτήτων 
κατάρτισης και άλλων ενεργειών. Η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων 
της µελέτης εκτιµάται ότι θα είναι σηµαντική και από άλλες 
υπηρεσίες και φορείς, από άτοµα που ασχολούνται µε τα θέµατα του 
προγραµµατισµού του ανθρώπινου δυναµικού και την επαγγελµατική 
καθοδήγηση των νέων, από τους γονείς, τους φοιτητές και µαθητές 
και τέλος από το ευρύ κοινό. 
 
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. 
 

7.1. ∆ιαπιστώσεις και συµπεράσµατα 
 
7.1.1. Συµπεράσµατα για τη µεταβολή του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος σε τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας 

 
i. Ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης σε πραγµατικούς όρους 

αναµένεται να ανέλθει στο 4,7% τόσο για το 2004 όσο και 
για το 2005. Αυτός είναι αισθητά µεγαλύτερος από τα 
προηγούµενα δύο χρόνια που υπολογίστηκε στο 2,2% και στο 
2,3% αντίστοιχα. 

ii. Τόσο για το 2004 όσο και για το 2005 οι τριτογενείς τοµείς 
οικονοµικής δραστηριότητας αναµένεται να συνεχίσουν να 
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παρουσιάζουν το µεγαλύτερο ρυθµό ανάπτυξης (+5,2% το 
2004 και +5,1% το 2005) συγκριτικά µε τους πρωτογενείς 
τοµείς (+2,3% το 2004 και +2,4% το 2005) και τους 
δευτερογενείς τοµείς (+3,5% το 2004 και +3,7% το 2005). Ως 
αποτέλεσµα το µερίδιο των τριτογενών τοµέων στο 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν θα ανέλθει στο 76,0% το 2004 
και στο 76,4% το 2005. 

iii. Από τους 27 τοµείς εκείνοι που αναµένεται να παρουσιάσουν 
τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος τόσο για το 2004 όσο και για το 2005 
είναι τα Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες (+12,0% και για τα 
δύο χρόνια), η Πληροφορική, έρευνα και ανάπτυξη (+11,7% 
και για τα δύο χρόνια), οι Άλλες επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες (+8,0% και για τα δύο χρόνια) και τα 
Ξενοδοχεία και εστιατόρια (+9,0% το 2004 και +7,5% το 
2005). 

iv. Οι τοµείς που αναµένεται να παρουσιάσουν τις µικρότερες 
ποσοστιαίες αυξήσεις του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος για το 2004 και το 2005 είναι τέσσερις υποτοµείς 
στις Μεταποιητικές βιοµηχανίες (Παραγωγή κλωστοϋφαντουρ-
γικών υλών, κατασκευή ειδών ενδυµασίας και βιοµηχανία 
δερµατίνων ειδών, Κατασκευή επίπλων και άλλες µεταποιητικές 
βιοµηχανίες, Βιοµηχανία τροφίµων, ποτών και 
καπνοβιοµηχανία και Βιοµηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου, 
παραγωγή προϊόντων από χαρτί, εκδόσεις και εκτυπώσεις), η 
Γεωργία, θήρα και δασοκοµία, το Χρηµατιστήριο και η ∆ηµόσια 
διοίκηση και άµυνα. 

 
7.1.2. Συµπεράσµατα για τη µεταβολή της Παραγωγικότητας 

σε τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας 
 

i. Η παραγωγικότητα αναµένεται να αυξηθεί κατά 3,5% τόσο 
το 2004 όσο και το 2005. Ο ρυθµός αυτός παρουσιάζει 
διαφοροποιήσεις κατά ευρύ τοµέα οικονοµικής 
δραστηριότητας και αναµένεται να είναι αρκετά µικρότερος 
στους πρωτογενείς τοµείς (+2,1% το 2004 και +2,4% το 
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2005) από ότι στους τριτογενείς τοµείς (+3,6% το 2004 και 
+3,5% το 2005) και τους δευτερογενείς τοµείς (+3,4% και για 
τα δύο χρόνια). 

ii. Οι τρεις τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που θα 
παρουσιάσουν τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις στην 
παραγωγικότητα είναι τα Ξενοδοχεία και εστιατόρια (+6,9% το 
2004 και +5,4% το 2005), ο Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και 
νερό (+6,5% το 2004 και +6,0% το 2005) και οι Άλλες 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες (+6,1% και για τα δύο χρόνια). 

iii. Αντίθετα, οι τρεις τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που θα 
έχουν τις µικρότερες ποσοστιαίες αυξήσεις στην 
παραγωγικότητα είναι τα Ιδιωτικά νοικοκυριά που 
απασχολούν οικιακό προσωπικό (0,0% και για τα δύο χρόνια), 
η Αλιεία (+0,2% το 2004 και +4,0% το 2005) και η ∆ιαχείριση 
ακίνητης περιουσίας και εκµίσθωση µηχανηµάτων (+1,0% και 
για τα δύο χρόνια). 

 
7.1.3. Συµπεράσµατα για την αριθµητική µεταβολή της 

απασχόλησης σε τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας 
 

i. Η απασχόληση το 2004 αναµένεται να αυξηθεί κατά 3.687 
άτοµα και να ανέλθει στα 317.416 άτοµα. Το 2005 
προβλέπεται να αυξηθεί παραπέρα κατά 3.712 άτοµα και να 
φτάσει στα 321.128 άτοµα. 

ii. Η συντριπτική πλειονότητα των νέων θέσεων εργασίας θα 
προέρχεται από τους τριτογενείς τοµείς σε αντίθεση µε τους 
άλλους δύο ευρείς τοµείς. Το 2004 οι τριτογενείς τοµείς θα 
προσθέσουν 3.547 νέες θέσεις εργασίας στο σύνολο των 3.687 
θέσεων, δηλαδή το 96,2%. Οι πρωτογενείς και δευτερογενείς 
τοµείς θα έχουν 50 και 90 νέες θέσεις εργασίας αντίστοιχα. Το 
2005 οι νέες θέσεις εργασίας στους τριτογενείς τοµείς 
αναµένεται να είναι 3.537 (95,3% του συνόλου). Οι 
πρωτογενείς τοµείς θα επιδείξουν στασιµότητα στην 
απασχόληση ενώ οι δευτερογενείς τοµείς θα έχουν αύξηση 
στην απασχόληση κατά 175 άτοµα. 
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iii. Οι τοµείς µε τις µεγαλύτερες θετικές επιδράσεις στην 
αύξηση της απασχόλησης το 2004 είναι το Εµπόριο, 
επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή οικιακής 
χρήσης (+845 άτοµα ή +22,9%), τα Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
(+642 άτοµα ή +17,4%) και τα Ιδιωτικά νοικοκυριά που 
απασχολούν οικιακό προσωπικό (+334 άτοµα ή +9,1%). 
Μειώσεις στην απασχόληση το 2004 θα παρουσιαστούν 
µόνο στους τρεις υποτοµείς των Μεταποιητικών βιοµηχανιών, 
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατασκευή ειδών 
ενδυµασίας και βιοµηχανία δερµάτινων ειδών (-93 άτοµα), 
Παραγωγή βασικών µετάλλων, κατασκευή µεταλλικών 
προϊόντων, µηχανηµάτων, ηλεκτρικού εξοπλισµού και 
εξοπλισµού µεταφορών (-62 άτοµα) και Κατασκευή επίπλων 
και άλλες µεταποιητικές βιοµηχανίες (-31 άτοµα). 

iv. Οι τοµείς µε τις µεγαλύτερες θετικές επιδράσεις στην 
αύξηση της απασχόλησης το 2005 είναι το Εµπόριο, 
επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή οικιακής 
χρήσης (+858 άτοµα ή +23,1%), τα Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
(+654 άτοµα ή +17,6%) και οι Κατασκευές (+362 άτοµα ή 
+9,8%). Μειώσεις στην απασχόληση το 2005 θα 
παρουσιαστούν στους 5 από τους 6 υποτοµείς των 
Μεταποιητικών βιοµηχανιών και οι µεγαλύτερες µειώσεις θα 
είναι στην Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατασκευή 
ειδών ενδυµασίας και βιοµηχανία δερµάτινων ειδών (-60 
άτοµα) και στην Παραγωγή βασικών µετάλλων, κατασκευή 
µεταλλικών προϊόντων, µηχανηµάτων, ηλεκτρικού εξοπλισµού 
και εξοπλισµού µεταφορών (-49 άτοµα). 

 
7.1.4. Συµπεράσµατα για την αριθµητική µεταβολή της 

απασχόλησης σε επαγγελµατικές κατηγορίες και 
επαγγέλµατα 

 
i. Οι επαγγελµατικές κατηγορίες που θα έχουν τις περισσότερες 

νέες θέσεις εργασίας είναι τα Επαγγέλµατα µικρής 
εξειδίκευσης (+1.544 άτοµα το 2004 και +1.540 άτοµα το 
2005), οι Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές (+1.241 άτοµα το 
2004 και +1.199 άτοµα το 2005), οι Πτυχιούχοι και άλλοι 



 92

ειδικοί (+968 άτοµα το 2004 και +994 άτοµα το 2005) και οι 
∆ιευθυντές (+884 άτοµα το 2004 και +923 άτοµα το 2005). 

ii. Οι θέσεις εργασίας αναµένεται να µειωθούν σε δύο 
επαγγελµατικές κατηγορίες, στους Γραφείς, δακτυλογράφους, 
ταµίες και παρόµοιους (-707 άτοµα το 2004 και -811 άτοµα το 
2005) και στους Τεχνίτες και παρόµοιους εργάτες (-488 άτοµα 
το 2004 και -451 άτοµα το 2005). 

iii. Από τα 36 επαγγέλµατα, τα 5 που θα έχουν τις µεγαλύτερες 
αριθµητικές αυξήσεις στην απασχόληση τόσο το 2004 όσο 
και το 2005 είναι οι Εργάτες στο εµπόριο και υπηρεσίες 
(+1.504 άτοµα το 2004 και +1.524 άτοµα το 2005), οι 
Πωλητές, διαφηµιστές εµπορευµάτων και µανεκέν (+1.132 
άτοµα το 2004 και +1.131 άτοµα το 2005), οι Γενικοί 
διευθυντές και διευθυντές τµηµάτων (+973 άτοµα το 2004 και 
+950 άτοµα το 2005), οι Λογιστές και άλλοι ειδικοί (+342 
άτοµα το 2004 και +339 άτοµα το 2005) και οι Αστυνοµικοί, 
πυροσβέστες, δεσµοφύλακες και παρόµοιοι (+287 άτοµα το 
2004 και +275 άτοµα το 2005). 

iv. Τα 5 επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες αριθµητικές 
µειώσεις στην απασχόληση το 2004 είναι οι Γραφείς 
λογιστηρίου, τραπεζών,  αποθήκης,  δακτυλογράφοι και 
παρόµοιοι γραφείς  (-419 άτοµα), οι Γραφείς εξυπηρέτησης 
κοινού (-288 άτοµα) οι Τεχνίτες µετάλλου και µηχανηµάτων (-
218 άτοµα), οι Μεταλλωρύχοι, λατόµοι και τεχνίτες οικοδοµών 
(-153 άτοµα) και οι Γενικοί διευθυντές µικρών επιχειρήσεων (-
99 άτοµα). 

v. Τα 5 επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες αριθµητικές 
µειώσεις στην απασχόληση το 2005 είναι οι Γραφείς 
λογιστηρίου, τραπεζών,  αποθήκης,  δακτυλογράφοι και 
παρόµοιοι γραφείς  (-490 άτοµα), οι Γραφείς εξυπηρέτησης 
κοινού (-321 άτοµα), οι Τεχνίτες µετάλλου και µηχανηµάτων (-
228 άτοµα), οι Μεταλλωρύχοι, λατόµοι και τεχνίτες οικοδοµών 
(-129 άτοµα) και οι Τεχνικοί βοηθοί βιολογίας, γεωπονίας, 
υγείας και παρόµοιοι (-75 άτοµα). 
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7.1.5. Συµπεράσµατα για την κατανοµή της απασχόλησης και 
τις προβλεπόµενες διαφοροποιήσεις στους τοµείς 
οικονοµικής δραστηριότητας 

 
i. Η ποσοστιαία κατανοµή της απασχόλησης για το 2004 και 

το 2005 φανερώνει τη µεγάλη σηµασία των τριτογενών 
τοµέων. Το µερίδιο των τριτογενών τοµέων στην απασχόληση 
αναµένεται να είναι 71,2% το 2004 και 71,5% το 2005. Το 
µερίδιο των δευτερογενών τοµέων συνεχίζει να µειώνεται και 
θα είναι 20,9% το 2004 και 20,7% το 2005. Οι πρωτογενείς 
τοµείς έχουν περίπου σταθερό µερίδιο απασχόλησης, 7,9% το 
2004 και 7,8% το 2005. 

ii. Οι 5 µεγαλύτεροι τοµείς θα είναι το Εµπόριο, επιδιόρθωση 
αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης (18,0% 
το 2004 και 18,1% το 2005), οι Μεταποιητικές βιοµηχανίες 
(11,7% το 2004 και 11,5% το 2005), τα Ξενοδοχεία και 
εστιατόρια (10,3% το 2004 και 10,4% το 2005), οι Κατασκευές 
(8,8% και για τα δύο χρόνια) και η Γεωργία, θήρα και 
δασοκοµία (7,4% και για τα δύο χρόνια). 

iii. Από τους 27 τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας εκείνοι που 
θα παρουσιάσουν οφέλη στα µερίδια απασχόλησης τους για 
το 2004 είναι τα Ξενοδοχεία και εστιατόρια, τα Ταχυδροµεία 
και Τηλεπικοινωνίες, οι Τράπεζες, οι Άλλες επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες και οι Άλλες δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών. Απώλειες στα µερίδια απασχόλησης τους για το 
2004 θα έχουν το ∆ιυλιστήριο, παραγωγή χηµικών προϊόντων 
και κατασκευή προϊόντων από ελαστικό, η Παραγωγή βασικών 
µετάλλων, κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µηχανηµάτων, 
ηλεκτρικού εξοπλισµού και εξοπλισµού µεταφορών, ο 
Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό, το Χρηµατιστήριο και η 
∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα. 

iv. Οι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που αναµένεται να 
παρουσιάσουν οφέλη στα µερίδια απασχόλησης τους για το 
2005 είναι το Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών 
προσωπικής ή οικιακής χρήσης, τα Ξενοδοχεία και εστιατόρια, 
τα Ταχυδροµεία και Τηλεπικοινωνίες, το Χρηµατιστήριο 
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(ανακτώντας την απώλεια του 2004), και τα Ιδιωτικά 
νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό. Απώλειες 
στα µερίδια απασχόλησης τους για το 2005 θα έχουν η 
Γεωργία, θήρα και δασοκοµία, η Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατασκευή ειδών ενδυµασίας και 
βιοµηχανία δερµατίνων ειδών, η Κατασκευή επίπλων και άλλες 
µεταποιητικές βιοµηχανίες, οι Τράπεζες και οι Ασφάλειες. 

 
7.1.6. Συµπεράσµατα για την κατανοµή της απασχόλησης και 

τις προβλεπόµενες διαφοροποιήσεις στις επαγγελµατικές 
κατηγορίες και τα επαγγέλµατα 

 
i. Οι µεγαλύτερες επαγγελµατικές κατηγορίες αναµένεται να 

είναι οι Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές (18,6% το 2004 και 
18,9% το 2005), τα Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης (18,6% 
το 2004 και 18,8% το 2005), οι Πτυχιούχοι και άλλοι ειδικοί 
(12,4% το 2004 και 12,7% το 2005) και οι Τεχνίτες και 
παρόµοιοι εργάτες (12,7% το 2004 και 12,4% το 2005). Οι 
µικρότερες επαγγελµατικές κατηγορίες θα είναι οι Γεωργοί, 
κτηνοτρόφοι και ψαράδες (5,1% το 2004 και 5,0% το 2005) και 
οι ∆ιευθυντές (4,3% το 2004 και 4,5% το 2005). 

ii. Αύξηση στα µερίδια απασχόλησης τους θα έχουν οι 
επαγγελµατικές κατηγορίες που συνήθως απαιτούν 
ανώτερου επιπέδου προσόντα όπως είναι οι ∆ιευθυντές 
(+0,3% το 2004 και +0,2% το 2005 και οι Πτυχιούχοι και 
άλλοι ειδικοί (+0,1% το 2004 και +0,3% το 2005). Παρόµοια 
όµως αύξηση προβλέπεται για τα Επαγγέλµατα µικρής 
εξειδίκευσης στα οποία τα προσόντα που απαιτούνται είναι 
χαµηλού επιπέδου (+0,2% και για τα δύο χρόνια). Τέλος, το 
µερίδιο απασχόλησης των Υπαλλήλων υπηρεσιών και πωλητών 
θα αυξηθεί µέσα στο 2005 (+0,3%). 

iii. Αναµένεται ότι θα συνεχίσει η συρρίκνωση του µεριδίου 
απασχόλησης τόσο στα Γραφειακά επαγγέλµατα (-0,3% το 
2004  και  -0,4% το 2005)  όσο και στα Τεχνικά επαγγέλµατα  
(-0,2% το 2004 και -0,3% το 2005). 
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iv. Τα πέντε επαγγέλµατα µε το µεγαλύτερο αριθµό 
απασχολουµένων είναι οι Εργάτες στο εµπόριο και υπηρεσίες 
(38.741 άτοµα το 2004 και 40.265 άτοµα το 2005), οι 
Πωλητές, διαφηµιστές εµπορευµάτων και µανεκέν (29.916 
άτοµα το 2004 και 31.047 άτοµα το 2005), οι Άλλοι σχετικοί 
ειδικοί και βοηθοί οικονοµικών, εµπορικών, κοινωνικών και 
άλλων υπηρεσιών (24.959 άτοµα το 2004 και 25.048 άτοµα το 
2005), οι Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης, 
δακτυλογράφοι και παρόµοιοι γραφείς (22.516 άτοµα το 2004 
και 22.026 άτοµα το 2005) και οι Μεταλλωρύχοι, λατόµοι και 
τεχνίτες οικοδοµών (19.615 άτοµα το 2004 και 19.486 άτοµα 
το 2005). 

v. Τα τέσσερα επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες µεταβολές 
στα µερίδια απασχόλησης τους για το 2004 είναι οι Γενικοί 
διευθυντές και διευθυντές τµηµάτων (+0,3%), οι Εργάτες στο 
εµπόριο και υπηρεσίες (+0,3%), οι Πωλητές, διαφηµιστές 
εµπορευµάτων και µανεκέν (+0,2%) και οι Γραφείς 
λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης, δακτυλογράφοι και 
παρόµοιοι γραφείς (-0,2%). 

vi. Τα πέντε επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες µεταβολές στα 
µερίδια απασχόλησης τους για το 2005 είναι οι Γενικοί 
διευθυντές και διευθυντές τµηµάτων (+0,3%), οι Εργάτες στο 
εµπόριο και υπηρεσίες (+0,3%), οι Πωλητές, διαφηµιστές 
εµπορευµάτων και µανεκέν (+0,3%), οι Γραφείς λογιστηρίου, 
τραπεζών, αποθήκης,  δακτυλογράφοι και παρόµοιοι  γραφείς  
(-0,2%) και οι Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού (-0,2%). 

 
7.1.7. Συµπεράσµατα για την απασχόληση και τις 

προβλεπόµενες διαφοροποιήσεις κατά τοµέα οικονοµικής 
δραστηριότητας 

 
i. Η συνολική απασχόληση αναµένεται να αυξηθεί κατά 1,2% 

τόσο το 2004 όσο και το 2005. Το σηµαντικά µεγαλύτερο 
µέγεθος των τριτογενών τοµέων έχει ως αποτέλεσµα να 
επηρεάζουν σε µεγαλύτερο βαθµό τη συνολική µεταβολή της 
απασχόλησης. 
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ii. Το 2004 οι πρωτογενείς τοµείς θα παρουσιάσουν αύξηση της 
απασχόλησης κατά 0,2%, οι δευτερογενείς τοµείς θα έχουν 
αύξηση κατά 0,1% ενώ οι τριτογενείς τοµείς θα αυξήσουν την 
απασχόληση τους κατά 1,6%. Παρόµοια εικόνα αναµένεται 
για το 2005 όπου η απασχόληση θα παραµείνει στα ίδια 
επίπεδα στους πρωτογενείς τοµείς, θα αυξηθεί κατά 0,3% 
στους δευτερογενείς τοµείς και θα έχει την ίδια σηµαντική 
αύξηση (+1,6%) στους τριτογενείς τοµείς. 

iii. Το 2004 οι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που 
αναµένεται να παρουσιάσουν τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες 
αυξήσεις της απασχόλησης είναι η Αλιεία (+3,8%), τα 
Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 
(+3,0%) και η ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες (+2,5%). Η απασχόληση θα 
µειωθεί στις Μεταποιητικές βιοµηχανίες (-0,5%) και θα 
παραµείνει σταθερή στη Γεωργία, θήρα και δασοκοµία, στα 
Ορυχεία και λατοµεία και στον Ηλεκτρισµό, φυσικό αέριο και 
νερό. 

iv. Παρόµοια κατάσταση αναµένεται για το 2005 όπου οι τοµείς 
οικονοµικής δραστηριότητας που αναµένεται να 
παρουσιάσουν τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις της 
απασχόλησης είναι τα Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν 
οικιακό προσωπικό (+3,0%) και η ∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας και επιχειρηµατικές δραστηριότητες (+2,5%). Η 
απασχόληση  θα  µειωθεί  στις  Μεταποιητικές  βιοµηχανίες  
(-0,5%) και θα παραµείνει σταθερή στη Γεωργία, θήρα και 
δασοκοµία, στα Ορυχεία και λατοµεία και στον Ηλεκτρισµό, 
φυσικό αέριο και νερό. 

v. Από τους 27 τοµείς εκείνοι µε τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες 
αυξήσεις της απασχόλησης τόσο για το 2004 όσο και για το 
2005 είναι η Πληροφορική, έρευνα και ανάπτυξη (+6,7% το 
2004 και +6,3% το 2005), τα Ταχυδροµεία και Τηλεπικοινωνίες 
(+6,6% το 2004 και +5,6% το 2005), η ∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας και εκµίσθωση µηχανηµάτων (+3,0% και για τα δύο 
χρόνια) και τα Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό 
προσωπικό (+3,0% και για τα δύο χρόνια). 



 97 
 

vi. Οι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που θα παρουσιάσουν 
ποσοστιαίες µειώσεις στην απασχόληση τόσο το 2004 όσο 
και το 2005 είναι αποκλειστικά υποτοµείς των Μεταποιητικών 
βιοµηχανιών. Από αυτούς σηµαντικά µεγαλύτερη µείωση θα 
παρουσιάσει η Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, 
κατασκευή ειδών ενδυµασίας και βιοµηχανία δερµατίνων ειδών 
(-2,0% και για τα δύο χρόνια) ενώ αρκετά σηµαντικές  
µειώσεις θα έχει η Παραγωγή βασικών µετάλλων, κατασκευή 
µεταλλικών προϊόντων, µηχανηµάτων, ηλεκτρικού εξοπλισµού 
και εξοπλισµού µεταφορών (-1,0% το 2004 και -0,8% το 2005) 
και η Κατασκευή   επίπλων  και  άλλες  µεταποιητικές  
βιοµηχανίες   (-0,8% και για τα δύο χρόνια). 

 
7.1.8. Συµπεράσµατα για την απασχόληση και τις 

προβλεπόµενες διαφοροποιήσεις κατά επαγγελµατική 
κατηγορία και επάγγελµα 

 
i. Οι επαγγελµατικές κατηγορίες που αναµένεται να 

παρουσιάσουν, µεγαλύτερους από το µέσο όρο, ρυθµούς 
αύξησης της απασχόλησης τους τόσο για το 2004 όσο και 
για το 2005 είναι οι ∆ιευθυντές (+7,0% το 2004 και +6,8% το 
2005), τα Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης (+2,7% το 2004 
και +2,6% το 2005), οι Πτυχιούχοι και άλλοι ειδικοί (+2,5% 
και για τα δύο χρόνια) και οι Υπάλληλοι υπηρεσιών και 
πωλητές (+2,1% το 2004 και +2,0% το 2005). 

ii. Οι τρεις επαγγελµατικές κατηγορίες που θα έχουν µικρές 
µόνο αυξήσεις είναι οι Χειριστές µηχανηµάτων και εργαλείων 
και συναρµολογητές (+0,6% το 2004 και +0,5% το 2005), οι 
Τεχνικοί βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόµοιοι (+0,2% το 2004 
και +0,6% το 2005) και οι Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες 
(+0,2% το 2004 και 0,0% το 2005). 

iii. Οι επαγγελµατικές κατηγορίες που θα παρουσιάσουν µειώσεις 
στην απασχόληση τους είναι οι Γραφείς, δακτυλογράφοι, 
ταµίες και παρόµοιοι (-2,1% το 2004 και -2,5% το 2005) και οι 
Τεχνίτες και παρόµοιοι εργάτες (-1,2% το 2004 και -1,1% το 
2005). 
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iv. Τα πέντε επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες 
αυξήσεις της απασχόλησης τόσο για το 2004 όσο και για το 
2005 είναι οι Ειδικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών (+10,0% και 
για τα δύο χρόνια), οι Μαθηµατικοί και στατιστικολόγοι 
(+10,4% το 2004 και +9,5% το 2005), οι Γενικοί διευθυντές 
και διευθυντές τµηµάτων (+9,3% το 2004 και +8,3% το 2005), 
οι Λογιστές και άλλοι ειδικοί (+8,0% το 2004 και +7,3% το 
2005) και οι Φυσικοί, χηµικοί, µετεωρολόγοι, γεωλόγοι και 
παρόµοιοι ειδικοί (+5,9% το 2004 και +5,4% το 2005). 

v. Τα πέντε επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες 
µειώσεις της απασχόλησης για το 2004 είναι το Βοηθητικό 
διδακτικό προσωπικό (-12,6%), οι Συνοδοί ταξιδιών και 
ξεναγοί (-7,6%), οι Γενικοί  διευθυντές  µικρών επιχειρήσεων  
(-5,3%), οι Τεχνικοί βοηθοί βιολογίας, γεωπονίας, υγείας και 
παρόµοιοι (-5,3%) και οι Χρυσοχόοι, αγγειοπλάστες, 
κεραµοποιοί, τεχνίτες χειροτεχνίας, τυπογράφοι και παρόµοιοι 
(-3,1%). 

vi. Τα πέντε επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες 
µειώσεις της απασχόλησης για το 2005 είναι το Βοηθητικό 
διδακτικό προσωπικό (-10,1%), οι Συνοδοί ταξιδιών και 
ξεναγοί (-8,1%), οι Τεχνικοί βοηθοί βιολογίας, γεωπονίας, 
υγείας και παρόµοιοι (-5,1%), οι Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού 
(-3,1%) και οι Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης, 
δακτυλογράφοι και παρόµοιοι γραφείς (-2,2%). 

vii. Μετά από σύγκριση των καταλόγων µε τα δέκα επαγγέλµατα 
µε τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις και τις µεγαλύτερες 
αριθµητικές αυξήσεις εντοπίζονται τα πέντε επαγγέλµατα 
που αναµένεται να αυξήσουν σηµαντικά, τόσο ποσοστιαία 
όσο και αριθµητικά, την απασχόληση τους τόσο το 2004 
όσο και το 2005. Αυτά είναι οι Ειδικοί ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (+170 άτοµα το 2004 και +187 άτοµα το 2005), 
οι Γενικοί διευθυντές και διευθυντές τµηµάτων (+973 άτοµα το 
2004 και +950 άτοµα το 2005), οι Λογιστές και άλλοι ειδικοί 
(+342 άτοµα το 2004 και +339 άτοµα το 2005), οι Εργάτες στο 
εµπόριο και υπηρεσίες (+1.504 άτοµα το 2004 και +1.524 
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άτοµα το 2005) και οι Πωλητές, διαφηµιστές εµπορευµάτων και 
µανεκέν (+1.132 άτοµα το 2004 και +1.131 άτοµα το 2005). 

viii. Στην περίπτωση των επαγγελµάτων µε τις µεγαλύτερες 
αριθµητικές και ποσοστιαίες µειώσεις της απασχόλησης τα 
πέντε επαγγέλµατα που αναµένεται να µειώσουν 
σηµαντικά την απασχόληση τους, τόσο ποσοστιαία όσο και 
αριθµητικά, τόσο το 2004 όσο και το 2005 είναι οι Συνοδοί 
ταξιδιών και ξεναγοί (-62 άτοµα το 2004 και -61 άτοµα το 
2005), οι Τεχνικοί βοηθοί βιολογίας, γεωπονίας, υγείας και 
παρόµοιοι (-81 άτοµα το 2004 και -75 άτοµα το 2005), οι 
Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού (-288 άτοµα το 2004 και -321 
άτοµα το 2005), οι Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης, 
δακτυλογράφοι και παρόµοιοι γραφείς (-419 άτοµα το 2004 και 
-490 άτοµα το 2005) και οι Τεχνίτες µετάλλου και 
µηχανηµάτων (-218 άτοµα το 2004 και -228 άτοµα το 2005). 

7.2. Πορίσµατα 
 

i. Ο µεγαλύτερος ρυθµός ανάπτυξης των τριτογενών τοµέων για 
το 2004 και το 2005 έχει ως συνέπεια τη µεγέθυνση της 
εξάρτησης της κυπριακής οικονοµίας από τους τοµείς των 
Υπηρεσιών. Το µερίδιο τους στο Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν προβλέπεται να ανέλθει στο 76,0% το 2004 και στο 
76,4% το 2005 ενώ το µερίδιο τους στην Απασχόληση 
αναµένεται να φτάσει στο 71,2% το 2004 και στο 71,5% το 
2005. 

ii. Η παραγωγικότητα προβλέπεται µεγαλύτερη στους τριτογενείς 
τοµείς και αναµένεται να διευρυνθεί ακόµη περισσότερο η 
διαφορά. Αυτό καθιστά επιτακτικό το θέµα της βελτίωσης 
της παραγωγικότητας στους πρωτογενείς και 
δευτερογενείς τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. 

iii. Προβλέπονται περίπου 3.700 νέες θέσεις εργασίας τόσο για 
το 2004 όσο και για το 2005. Στη συντριπτική πλειονότητα 
τους (96%) δηµιουργούνται στους τριτογενείς τοµείς. Οι 
τοµείς που θα έχουν τις περισσότερες νέες θέσεις είναι το 
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Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή 
οικιακής χρήσης και τα Ξενοδοχεία και εστιατόρια. Απώλειες 
θέσεων εργασίας αναµένεται να έχουν µόνο οι Μεταποιητικές 
βιοµηχανίες και για τα δύο χρόνια. 

iv. Η παγκόσµια ανάπτυξη της πληροφορικής και των 
τηλεπικοινωνιών αντικατοπτρίζεται και στους τοµείς µε τη 
µεγαλύτερη ποσοστιαία ανάπτυξη στην Κύπρο τόσο το 
2004 όσο και το 2005. Αυτοί είναι η Πληροφορική, έρευνα και 
ανάπτυξη, τα Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες και η 
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και εκµίσθωση µηχανηµάτων. 
Οι τοµείς αυτοί θα χρειαστούν την ανάλογη υποστήριξη µε το 
κατάλληλο προσωπικό. 

v. Η µείωση στην απασχόληση στις Μεταποιητικές 
βιοµηχανίες σηµαίνει ότι θα πρέπει να δοθούν τα 
κατάλληλα εφόδια (γνώσεις και δεξιότητες) στα άτοµα που 
θα αποχωρήσουν από τις βιοµηχανίες αυτές για να εισέλθουν 
σε άλλα επαγγέλµατα και τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. 
Με τον τρόπο αυτό θα µειωθεί ο αριθµός των ατόµων που 
αποχωρούν µόνιµα από την αγορά εργασίας ή που 
εγγράφονται άνεργοι. 

vi. Τα Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης (όπου τα προσόντα που 
απαιτούνται είναι χαµηλού επιπέδου), οι Υπάλληλοι υπηρεσιών 
και πωλητές (µε προσόντα συνήθως δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης), οι Πτυχιούχοι και άλλοι ειδικοί και οι ∆ιευθυντές 
(δύο κατηγορίες που απαιτούν ανώτερου επιπέδου προσόντα) 
δηµιουργούν τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας, 
αυξάνουν την απασχόληση τους και τα µερίδια τους στη 
συνολική απασχόληση. Η απασχόληση αναµένεται να 
µειωθεί στα Γραφειακά και στα Τεχνικά επαγγέλµατα. 

vii. Τα τρία επαγγέλµατα µε το µεγαλύτερο αριθµό 
απασχολουµένων είναι οι ανειδίκευτοι Εργάτες στο εµπόριο 
και υπηρεσίες (12,2% το 2004 και 12,5% το 2005), οι 
Πωλητές, διαφηµιστές και µανεκέν (9,4% το 2004 και 9,7% το 
2005) και οι Άλλοι σχετικοί ειδικοί και βοηθοί οικονοµικών, 



 101 
 

εµπορικών, κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών (7,9% το 2004 
και 7,8% το 2005). 

viii. Τα τρία επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες και 
αριθµητικές αυξήσεις είναι οι Ειδικοί ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, οι Γενικοί διευθυντές και διευθυντές τµηµάτων 
και οι Λογιστές και άλλοι ειδικοί. Απαιτούνται προσόντα 
ανώτερου επιπέδου στα επαγγέλµατα αυτά και για την κάλυψη 
των αναγκών αυτών είναι καθοριστικός ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού συστήµατος µέσα από την προσφορά του 
ανάλογου αριθµού θέσεων στα ανώτερα και ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 

ix. Τα τρία επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες και 
αριθµητικές µειώσεις είναι οι Συνοδοί ταξιδιών και ξεναγοί, 
οι Τεχνικοί βοηθοί βιολογίας, γεωπονίας, υγείας και παρόµοιοι 
και οι Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού. Η συρρίκνωση του όγκου 
των απασχολουµένων στα Γραφειακά επαγγέλµατα, στα 
Τεχνικά επαγγέλµατα και σε κάποια επαγγέλµατα του 
τουριστικού τοµέα θα έχει συνέπειες στις κατευθύνσεις που 
προσφέρει το εκπαιδευτικό σύστηµα και στην επανεκπαίδευση 
των ατόµων που θα αποχωρήσουν από τα επαγγέλµατα αυτά. 

 

7.3. Εισηγήσεις 
 
Η παροχή βραχυχρόνιων προβλέψεων για την απασχόληση στα 
διάφορα επαγγέλµατα και τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας της 
κυπριακής οικονοµίας ενισχύει την πληροφόρηση για την 
προβλεπόµενη εικόνα της αγοράς εργασίας. Τα αποτελέσµατα της 
µελέτης αναµένεται ότι θα τύχουν ευρείας αξιοποίησης από διάφορες 
υπηρεσίες και φορείς που ασχολούνται µε τα θέµατα της ανάπτυξης 
της κυπριακής οικονοµίας και αγοράς εργασίας, του 
προγραµµατισµού του ανθρώπινου δυναµικού και της επαγγελµατικής 
καθοδήγησης των νέων, των εργαζοµένων και των ανέργων. 
 
Οι εισηγήσεις, που προέρχονται µέσα από την κριτική εξέταση των 
αποτελεσµάτων της µελέτης, αποσκοπούν στην προγραµµατισµένη 
αντιµετώπιση της µελλοντικής κατάστασης στην αγορά εργασίας. 
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Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι ο εντοπισµός των γενικών και 
ειδικών επιπτώσεων µε εξειδικευµένη παράθεση εισηγήσεων σε 
θέµατα που εντάσσονται στον τοµέα αρµοδιότητας της ΑνΑ∆ ή σε 
θέµατα που η ΑνΑ∆ είναι δυνατό να προωθήσει το χειρισµό τους σε 
συνεργασία µε άλλους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες. 
 

7.3.1. Επιπτώσεις στη στρατηγική ανάπτυξης των ανθρώπινων 
πόρων 

 
Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της Κύπρου αποτελεί το 
βασικότερο εχέγγυο για τη διασφάλιση της επιτυχίας της Κύπρου 
µέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η παροχή τόσο 
µακροχρόνιων όσο και βραχυχρόνιων προβλέψεων για την 
απασχόληση στους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας και στα 
επαγγέλµατα της κυπριακής αγοράς εργασίας, δίνει τη δυνατότητα για 
έγκαιρη αναθεώρηση και ευέλικτο αναπροσανατολισµό της 
στρατηγικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού της Κύπρου. 
 
Mε βάση τα πορίσµατα της µελέτης που αναφέρθηκαν πιο πάνω, θα 
πρέπει να τροχιοδροµηθούν ενέργειες για αντιµετώπιση των 
επιπτώσεων που αναµένεται να προκύψουν από τις µεταβολές και 
διαφοροποιήσεις στην απασχόληση τόσο σε τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας όσο και σε επαγγέλµατα. Προς το στόχο αυτό 
επιβεβαιώνεται ότι είναι απαραίτητη η διαµόρφωση και εφαρµογή 
µιας ολοκληρωµένης ενιαίας στρατηγικής για την ανάπτυξη των 
ανθρώπινων πόρων της Κύπρου. Πυρήνα της στρατηγικής αυτής θα 
πρέπει να αποτελούν προτάσεις για έγκαιρες και αποτελεσµατικές 
µεταβολές στις πολιτικές απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, οι οποίες από τη φύση τους διέπονται από την αρχή της 
συµπληρωµατικότητας. 
 
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητος ο συντονισµός ανάµεσα στους 
φορείς που έχουν ευθύνη για τη διαµόρφωση των πολιτικών 
εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης. Ως βασικότεροι 
εµπλεκόµενοι φορείς εντοπίζονται οι ακόλουθοι: 
 

• Γραφείο Προγραµµατισµού. 
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• Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. 

• Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

• Υπουργείο Οικονοµικών. 

• Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού. 

• Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού. 

• Εργοδοτικές οργανώσεις και σύνδεσµοι. 

• Συντεχνιακές οργανώσεις. 
 
Η προώθηση ενεργειών και δραστηριοτήτων στα πλαίσια της 
στρατηγικής για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων της Κύπρου 
διαλαµβάνει την εµπλοκή πολλών υπηρεσιών και φορέων ανάλογα µε 
το θέµα. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη του καλύτερου δυνατού 
πλαισίου συνεργασίας έτσι ώστε οι παρεµβάσεις των υπηρεσιών και 
φορέων να έχουν τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα και το λιγότερο 
δυνατό κόστος (οικονοµικό και ανθρώπινο). 
 

7.3.2. Επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό σύστηµα 
 
Οι προβλέψεις για την απασχόληση στους τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας και τα επαγγέλµατα για το 2004 και το 2005, σε 
συνδυασµό µε τις µακροχρόνιες προβλέψεις µέχρι το 2010, 
καθορίζουν την ανάγκη για αναπροσαρµογή του εκπαιδευτικού 
συστήµατος της Κύπρου. Οι ραγδαίες διαφοροποιήσεις τόσο στην 
απασχόληση σε τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας και σε 
επαγγέλµατα όσο και στο περιεχόµενο των επαγγελµάτων έχουν 
σοβαρές συνέπειες στο εκπαιδευτικό σύστηµα. 
 
Το εκπαιδευτικό σύστηµα, το οποίο συνδυάζει γενική και 
επαγγελµατική εκπαίδευση, θα πρέπει να ανταποκρίνεται έγκαιρα και 
αποτελεσµατικά στις κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις. Ιδιαίτερα 
αυτές που σχετίζονται µε τη ραγδαία επικράτηση της κοινωνίας της 
πληροφορίας και της γνώσης. 
 
Βασικό γνώρισµα του εκπαιδευτικού συστήµατος θα πρέπει να είναι ο 
εφοδιασµός των µαθητών, αυτών δηλαδή που θα καταστούν µετέπειτα 
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εργαζόµενοι, µε τις ικανότητες για ταχεία προσαρµογή σε ραγδαία 
µεταβαλλόµενες συνθήκες. Οι συνθήκες αυτές σχετίζονται µε τις 
τεχνολογικές αλλαγές και την εξέλιξη των γνώσεων σε όλα τα θέµατα. 
Οι µαθητές θα πρέπει να αποκτήσουν ικανότητες σχετικές µε την 
ανάλυση και την επίλυση προβληµάτων, µε την ανάπτυξη 
πρωτοβουλίας, µε την καλλιέργεια δηµιουργικότητας και µε τη 
διαχείριση και αξιοποίηση µεγάλου όγκου πληροφοριών. Η 
προώθηση της αναγκαιότητας της δια βίου µάθησης θα πρέπει να 
καλλιεργείται πρωταρχικά µέσα στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 
 
Η αναγκαιότητα της δια βίου µάθησης επιτάσσει την περαιτέρω 
ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας αλλά και της σύνδεσης 
ανάµεσα στις διάφορες µορφές εκπαίδευσης και στην κατάρτιση. 
Η βασική εκπαίδευση, η γενική εκπαίδευση, η επαγγελµατική 
εκπαίδευση και η κατάρτιση θα πρέπει να στοχεύουν στη διαµόρφωση 
ενός πλαισίου, µιας δυναµικής και µιας νοοτροπίας που να ευνοεί τη 
δια βίου µάθηση. 
 
Οι αλλαγές στα επίπεδα απασχόλησης των διαφόρων επαγγελµάτων 
όπου συνήθως εντοπίζονται άτοµα µε µόρφωση δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης πρέπει να εξεταστούν από το εκπαιδευτικό σύστηµα µε 
στόχο να γίνουν οι ανάλογες αναγκαίες διαφοροποιήσεις. Οι αλλαγές 
αυτές αναµένεται να επικεντρώνονται στους ακόλουθους τοµείς: 
 

• Προσθήκη νέων κλάδων σπουδών σε επαγγέλµατα που 
δεν περιλαµβάνονται µέχρι τώρα στους κλάδους της 
εκπαίδευσης και τα οποία αναµένεται να σηµειώσουν 
σηµαντική αύξηση στην απασχόληση τους. 

• Μεταβολή (αύξηση ή µείωση) στον αριθµό των 
µαθητών στους διάφορους κλάδους σπουδών ώστε να 
συµβαδίζουν µε τις προβλέψεις για την απασχόληση στα 
επαγγέλµατα που αντιστοιχούν στους κλάδους αυτούς. 

• ∆ιαφοροποιήσεις στο περιεχόµενο των αναλυτικών 
προγραµµάτων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
των τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας και των 
επαγγελµάτων της κυπριακής αγοράς εργασίας. 
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• Ενσωµάτωση στα αναλυτικά προγράµµατα βασικών 
πτυχών της νέας τεχνολογίας, όπως είναι η πληροφορική 
και οι τηλεπικοινωνίες, µε στόχο την απόκτηση των 
απαραίτητων δεξιοτήτων αλλά και την προώθηση της 
ηλεκτρονικής µάθησης. 

 
Ειδικότερα σε σχέση µε την Τεχνική και Επαγγελµατική 
Εκπαίδευση θεωρείται απαραίτητη η ταχεία προώθηση του στόχου 
για βελτίωση και ενίσχυση της. Ο στόχος αυτός διαλαµβάνει τη 
στήριξη καινοτόµων µέτρων µε έµφαση στην αξιοποίηση σύγχρονων 
µεθόδων και τεχνολογιών. Πρόσθετα κρίνεται αναγκαία η προώθηση 
της προγραµµατιζόµενης αναδιάρθρωσης του Συστήµατος 
Μαθητείας. 
 
Τα επαγγέλµατα που δηµιουργούν τις περισσότερες νέες θέσεις 
εργασίας είναι εκείνα στα οποία απαιτούνται συνήθως προσόντα 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπως είναι οι Πτυχιούχοι και άλλοι 
ειδικοί και οι ∆ιευθυντές. Συγκεκριµένα, τα επαγγέλµατα που θα 
παρουσιάσουν τις µεγαλύτερες αυξήσεις στην απασχόληση τους είναι: 
 

• Γενικοί διευθυντές και διευθυντές τµηµάτων 

• Λογιστές και άλλοι ειδικοί 

• ∆ιδακτικό προσωπικό 

• Τεχνικοί βοηθοί φυσικών επιστηµών και µηχανικής 

• Ειδικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών 

• Άλλοι ειδικοί 
 
Οι προκλήσεις που δηµιουργούνται αφορούν στην παροχή των 
ανάλογων θέσεων στο Πανεπιστήµιο Κύπρου και στα ιδιωτικά 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας. Οι ραγδαίες µεταβολές στις απαιτήσεις της 
οικονοµίας και αγοράς εργασίας δεν αφήνουν περιθώρια για 
εφησυχασµό και για µόνο σταδιακές και αργές αναπροσαρµογές των 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Τόσο οι αριθµοί των σπουδαστών 
στους διάφορους κλάδους σπουδών όσο και το περιεχόµενο των 
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προγραµµάτων πρέπει να διαφοροποιούνται ώστε να 
ανταποκρίνονται στις νέες µεταβαλλόµενες συνθήκες. 
 
Βασικό µέτρο είναι η ενίσχυση και αναβάθµιση των δηµοσίων 
ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Έτσι θα βελτιωθεί η πρόσβαση 
στην ανώτερη εκπαίδευση στην Κύπρο, θα προσελκυσθούν ξένοι 
φοιτητές και θα καθιερωθεί η Κύπρος ως περιφερειακό κέντρο 
εκπαίδευσης. 
Στην περίπτωση της Κύπρου µεγάλο ποσοστό αποφοίτων 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αποκτά τα ανάλογα προσόντα µετά από 
φοίτηση σε σχολές στο εξωτερικό. Η επιλογή του κλάδου σπουδών 
αποτελεί επιλογή και αποκλειστικό προνόµιο των ατόµων αυτών. Γι’ 
αυτό αποκτά µεγάλη σηµασία η επαγγελµατική αγωγή. 
 
Η δραστηριότητα της συµβουλευτικής και επαγγελµατικής αγωγής 
των νέων είναι αναγκαίο όπως ενισχυθεί και βελτιωθεί σε όλες τις 
βαθµίδες της εκπαίδευσης (δηµοτικό, γυµνάσιο, τεχνική και 
επαγγελµατική, λύκειο, κολέγιο, πανεπιστήµιο). Οι µαθητές και 
φοιτητές θα πρέπει να έχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, που σε 
συνδυασµό µε τα ατοµικά χαρακτηριστικά, τις ακαδηµαϊκές επιδόσεις 
και τις προσωπικές προτιµήσεις, θα τους βοηθήσουν στην κατάλληλη 
επιλογή των κλάδων σπουδών και των επαγγελµάτων. 
 

7.3.3. Επιπτώσεις στη στρατηγική απασχόλησης 
 
Η γενική εικόνα της αγοράς εργασίας στην Κύπρο συγκρίνεται 
αρκετά ευνοϊκά µε τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η εικόνα χαρακτηρίζεται από σχεδόν πλήρη απασχόληση 
και ψηλά ποσοστά συµµετοχής τόσο των ανδρών όσο και των 
γυναικών. Αυτό ήταν αποτέλεσµα της ικανοποιητικής ανάπτυξης της 
οικονοµίας και της ραγδαίας προόδου των τριτογενών τοµέων 
οικονοµικής δραστηριότητας, οι οποίοι είναι συνήθως τοµείς έντασης 
εργασίας. Φυσικά υπάρχουν προοπτικές για βελτίωση όλων των 
δεικτών που σχετίζονται µε την αγορά εργασίας, όπως είναι τα 
ποσοστά συµµετοχής και τα ποσοστά ανεργίας, κατά φύλο, ηλικία και 
επίπεδο µόρφωσης. Εξάλλου σχετικές βελτιώσεις προδιαγράφονται 
από τις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση που καθορίζει η 
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Ευρωπαϊκή Ένωση όπου υπάρχουν τόσο ποιοτικοί όσο και ποσοτικοί 
στόχοι. 
 
Οι προβλέψεις που περιέχονται στη µελέτη προδιαγράφουν αλλαγές 
στην αγορά εργασίας. Αυτές χαρακτηρίζονται από µεταβολές στα 
επίπεδα απασχόλησης σε τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας και σε 
επαγγέλµατα. Οι προβλέψεις αυτές σε συνδυασµό µε τις 
κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση καθορίζουν το 
πλαίσιο µέσα στο οποίο πρέπει να κινηθεί η στρατηγική 
απασχόλησης στην Κύπρο. Η στρατηγική απασχόλησης θα πρέπει να 
χαρακτηρίζεται από µια εγγενή ευελιξία για αναπροσανατολισµό 
στη βάση των αναµενόµενων εξελίξεων και των πραγµατικών 
επιδόσεων της κυπριακής αγοράς εργασίας. 
 

7.3.4. Επιπτώσεις στη στρατηγική κατάρτισης 
 
Η πρόοδος που έχει επιτελεστεί στον τοµέα της κατάρτισης είναι 
πολύ µεγάλη. Αυτό οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό στη λειτουργία 
της ΑνΑ∆. Οι επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει σε αρκετό βαθµό, 
την αναγκαιότητα για κατάρτιση των εργοδοτουµένων τους και τα 
οφέλη που θα έχουν µέσα από µια πολιτική επένδυσης στην 
αξιοποίηση, την ανάπτυξη και την κατάρτιση των ανθρώπινων πόρων 
τους. Εντούτοις διαπιστώνονται σηµαντικές προοπτικές για 
βελτίωση, ιδιαίτερα αναφορικά µε τον προγραµµατισµό και τη 
διεύθυνση της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, τη διαθέσιµη 
υποδοµή κατάρτισης και την αξιοποίηση νέων µεθόδων και 
τεχνολογιών κατάρτισης. 
 
Με βάση τις προβλέψεις της µελέτης, διαπιστώνεται ότι η 
στρατηγική κατάρτισης θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη 
ευελιξία ώστε να ανταποκριθεί στις µεταβαλλόµενες συνθήκες. 
Κύριος στόχος είναι η παροχή στο ανθρώπινο δυναµικό των γνώσεων, 
δεξιοτήτων και νοοτροπίας που χρειάζεται η κυπριακή αγορά 
εργασίας αλλά και ευρύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικά στοιχεία 
της στρατηγικής κατάρτισης της Κύπρου θα πρέπει να είναι τα 
ακόλουθα: 
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• Ενίσχυση της συνεργασίας ανάµεσα στο Εκπαιδευτικό 
Σύστηµα σε όλες τις βαθµίδες του, και στο Σύστηµα 
Κατάρτισης. Στήριξη των δεσµών ανάµεσα στις 
αλληλοσυµπληρώµενες στρατηγικές εκπαίδευσης, 
απασχόλησης και κατάρτισης. 

• Περαιτέρω ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για την 
αναγκαιότητα για συνεχή αναβάθµιση του προσωπικού 
τους µέσα από την παροχή κατάλληλων δραστηριοτήτων 
κατάρτισης και ανάπτυξης. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό στην περίπτωση των Μικροεπιχειρήσεων όπου 
τα περιθώρια βελτίωσης είναι µεγάλα. 

• Εξασφάλιση καθολικής και συνεχούς πρόσβασης του 
ανθρώπινου δυναµικού στη µάθηση για την απόκτηση και 
την ανανέωση των γνώσεων του. ∆ηµιουργία του 
πλαισίου, της συνείδησης και της κουλτούρας που να 
ευνοεί τη συµµετοχή στη δια βίου µάθηση. 

• Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στο 
σύστηµα κατάρτισης για όλο το ανθρώπινο δυναµικό και 
ιδιαίτερα για τις οµάδες που απειλούνται µε κοινωνικό 
αποκλεισµό. 

• Ενδυνάµωση της διαθέσιµης υποδοµής για παροχή 
κατάρτισης και αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 
προσφέρουν οι νέες µέθοδοι και τεχνολογίες κατάρτισης. 

 
Η ΑνΑ∆ είναι ο κύριος πρωταγωνιστής στον τοµέα της ανάπτυξης 
και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού στην Κύπρο. Η λειτουργία 
της είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου 
συστήµατος για την κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναµικού της Κύπρου. Τα πορίσµατα της µελέτης δηµιουργούν 
σηµαντικές προκλήσεις στο πεδίο δραστηριοποίησης της ΑνΑ∆. Η 
ΑνΑ∆ θα πρέπει να συνεχίσει να επιδεικνύει την απαραίτητη ευελιξία 
για αναπροσανατολισµό και διαφοροποιήσεις στην πολιτική και 
δραστηριότητες της. Ενυπάρχουν οι προοπτικές για ενίσχυση και 
εµπλουτισµό των υφιστάµενων και για εισαγωγή νέων 
δραστηριοτήτων και σχεδίων, όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
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7.3.5. Στόχευση σε ραγδαία αναπτυσσόµενους τοµείς και 
επαγγέλµατα και στήριξη παραδοσιακών τοµέων και 
επαγγελµάτων 

 
Οι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας και τα επαγγέλµατα που θα 
αναπτυχθούν µε τους µεγαλύτερους ρυθµούς το 2004 και το 2005 
αναµένεται να παρουσιάσουν αυξηµένες ανάγκες για κατάρτιση τόσο 
των απασχολουµένων τους όσο και νέων ατόµων ώστε να 
ανταποκριθούν µε επιτυχία στις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας 
τους. Με βάση το σκεπτικό αυτό οι τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας7, µαζί µε τα βασικότερα επαγγέλµατα8 τους, που θα 
έχουν σηµαντικές ανάγκες για κατάρτιση είναι οι ακόλουθοι: 
 

• Πληροφορική, έρευνα και ανάπτυξη: 

 Ειδικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών 

 Εργάτες στο εµπόριο και υπηρεσίες 

 Τεχνικοί βοηθοί βιολογίας, γεωπονίας, υγείας και 
παρόµοιοι 

• Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες: 

 Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης, 
δακτυλογράφοι και παρόµοιοι γραφείς 

 Τεχνικοί βοηθοί φυσικών επιστηµών και µηχανικής 

• ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και εκµίσθωση 
µηχανηµάτων: 

 Εργάτες στο εµπόριο και υπηρεσίες 

 Άλλοι σχετικοί ειδικοί και βοηθοί οικονοµικών, 
εµπορικών και κοινωνικών υπηρεσιών 

                                                 
7 Σηµειώνεται ότι στον κατάλογο δεν περιλαµβάνεται ο τοµέας των 
Ιδιωτικών νοικοκυριών που απασχολούν οικιακό προσωπικό επειδή στην 
πλειονότητα αφορούν ξένους εργάτες. 
8 Κριτήριο για συµπερίληψη των επαγγελµάτων αυτών είναι ότι η 
απασχόληση τους θα είναι µεγαλύτερη από το 10% της συνολικής 
απασχόλησης του τοµέα. 
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 Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης, 
δακτυλογράφοι και παρόµοιοι γραφείς 

• Ξενοδοχεία και εστιατόρια: 

 Μάγειροι, σερβιτόροι, µπάρµαν και οικονόµοι 

 Εργάτες στο εµπόριο και υπηρεσίες 

• Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών: 

 Εργάτες στο εµπόριο και υπηρεσίες 

 Κοµµώτριες, κουρείς, αισθητικοί και παρόµοιοι 
υπάλληλοι 

 Άλλοι ειδικοί 

 Άλλοι σχετικοί ειδικοί και βοηθοί οικονοµικών, 
εµπορικών και κοινωνικών υπηρεσιών 

• Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες: 

 Άλλοι σχετικοί ειδικοί και βοηθοί οικονοµικών, 
εµπορικών και κοινωνικών υπηρεσιών 

 Λογιστές και άλλοι ειδικοί 

 Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης, 
δακτυλογράφοι και παρόµοιοι γραφείς 

 Νοµικοί 

• Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών 
προσωπικής ή οικιακής χρήσης: 

 Πωλητές, διαφηµιστές εµπορευµάτων και µανεκέν 
 
Από τον κατάλογο των τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας που 
αναπτύσσονται µε ραγδαίους ρυθµούς απουσιάζουν οι πρωτογενείς 
και δευτερογενείς τοµείς. Έτσι απουσιάζουν και τα σχετικά 
επαγγέλµατα των τοµέων αυτών. Οι πρωτογενείς και δευτερογενείς 
τοµείς θα συνεχίσουν να χρειάζονται υποστήριξη µέσα από τον 
προγραµµατισµό και εφαρµογή δραστηριοτήτων αρχικής και 
συνεχιζόµενης κατάρτισης του προσωπικού τους αλλά θα είναι σε 
περιορισµένο συγκριτικά βαθµό. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για την 
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ανάγκη στήριξης, µέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, 
των παραδοσιακών τοµέων της Μεταποίησης και των Κατασκευών. 
 
Ένας σηµαντικός τρόπος για την υποβοήθηση των επιχειρήσεων, τόσο 
εκείνων που αναπτύσσονται µε γρήγορους ρυθµούς όσο και εκείνων 
που χρειάζονται στήριξη είναι µέσα από την παροχή συµβουλευτικών 
υπηρεσιών µέσα στην κάθε επιχείρηση. Η ΑνΑ∆ εφαρµόζει το Σχέδιο 
Συµβουλευτικών Υπηρεσιών για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. 
Αυτό βοηθά στη βελτίωση της λειτουργίας και αποδοτικότητας των 
επιχειρήσεων µε απασχόληση 5 – 249 άτοµα και στην επαύξηση της 
ανταγωνιστικότητας τους µέσω της ανάπτυξης και πληρέστερης 
αξιοποίησης του ανθρώπινου τους δυναµικού και της επίλυσης 
σηµαντικών ανασταλτικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν. 
 
Στο Σχέδιο αυτό δεν καλύπτονται οι Μικροεπιχειρήσεις 
(απασχόληση 1 – 4 άτοµα) που αποτελούν ένα σηµαντικό ποσοστό 
του συνολικού αριθµού επιχειρήσεων. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση 
ενός νέου Σχεδίου αναµένεται να συµβάλει στην προσπάθεια για 
ενίσχυση και αναβάθµιση των επιχειρήσεων αυτών. Στα πλαίσια του 
Σχεδίου θα προωθούνται ειδικές δραστηριότητες κατάρτισης και 
παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών προς τις Μικροεπιχειρήσεις µε 
στόχο την κατάρτιση / ανάπτυξη και αποδοτικότερη αξιοποίηση του 
ιδιοκτήτη / διευθυντή και του προσωπικού τους καθώς και την 
επίλυση σηµαντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν. 
 

7.3.6. ∆ραστηριότητες αρχικής κατάρτισης 
 
Στη µελέτη γίνονται προβλέψεις για την απασχόληση για το 2004 και 
το 2005 τόσο στους 27 τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας όσο και 
στα 36 επαγγέλµατα. Η σύγκριση της αναµενόµενης απασχόλησης 
µε την απασχόληση του αµέσως προηγούµενου χρόνου, φανερώνει 
τον ελάχιστο αριθµό νέων ατόµων που θα πρέπει να εισέλθουν 
στην αγορά εργασίας για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων9. Αυτό ισχύει τόσο στο επίπεδο του τοµέα οικονοµικής 

                                                 
9 Ο αριθµός αυτός θεωρείται ως ο ελάχιστος επειδή θα χρειαστούν επίσης 
νέα άτοµα για να αντικαταστήσουν τους εργαζόµενους που θα 
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δραστηριότητας όσο και στο επίπεδο της επαγγελµατικής κατηγορίας 
και κατ’ επέκταση στο σύνολο της οικονοµίας. 
 
Από τις προβλέψεις της µελέτης που δυνατό να σχετίζονται µε 
δραστηριότητες αρχικής κατάρτισης επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 
 

• Μεγάλος αριθµός νέων θέσεων εργασίας αναµένεται να 
δηµιουργηθούν σε επαγγέλµατα όπου απαιτούνται 
προσόντα ανώτερου επιπέδου, κυρίως πανεπιστηµίου. Τα 
τρία επαγγέλµατα µε τη µεγαλύτερη ανάπτυξη και 
ταυτόχρονα σηµαντική αριθµητική βάση είναι: 

 Ειδικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 Γενικοί διευθυντές και διευθυντές τµηµάτων. 

 Λογιστές και άλλοι ειδικοί. 

• Τα επαγγέλµατα που θα αυξήσουν σηµαντικά την 
απασχόληση τους και στα οποία θα πρέπει να δοθούν 
πρόσθετες ευκαιρίες για κατάρτιση είναι10: 

 Πωλητές. 

 Υπάλληλοι παροχής ασφάλειας και προστασίας. 

 Οδηγοί, µηχανοδηγοί, χειριστές γεωργικών 
µηχανηµάτων, υπαξιωµατικοί και ναύτες πλοίων. 

• Τα παραδοσιακά Τεχνικά επαγγέλµατα για τα οποία 
προσφέρονται προγράµµατα αρχικής κατάρτισης 
αναµένεται να µειώσουν τον όγκο των απασχολουµένων 
τους, αλλά θα εξακολουθήσουν να έχουν ανάγκες για 
τέτοια προγράµµατα εξαιτίας των αποχωρήσεων ατόµων. 

 
 
Επαγγέλµατα µε µόρφωση τριτοβάθµιας εκπαίδευσης: 
 

                                                                                                                   
αποχωρήσουν µόνιµα από την αγορά εργασίας, για λόγους όπως είναι η 
αφυπηρέτηση, ο θάνατος και η µετανάστευση. 
10 Στα επαγγέλµατα αυτά δεν περιλαµβάνονται εκείνα για τα οποία 
απαιτούνται συνήθως προσόντα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
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Στην περίπτωση των επαγγελµάτων για τα οποία απαιτείται µόρφωση 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης η µέχρι τώρα συνεισφορά της ΑνΑ∆ 
εστιάζεται στη λειτουργία ειδικού σχεδίου µέσα από το οποίο 
ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις να προσλάβουν απόφοιτους 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ενώ οι νεοπροσλαµβανόµενοι 
καταρτίζονται σε σχετικά θέµατα και αποκτούν τις κατάλληλες 
εµπειρίες. 
 
Η αύξηση των απασχολουµένων σε επαγγέλµατα που συνήθως 
απαιτούν προσόντα ανώτερου επιπέδου σηµαίνει ότι θα πρέπει να 
δοθεί αυξηµένη έµφαση στην οργάνωση κατάλληλων 
προγραµµάτων για αυτά τα άτοµα. Θα πρέπει να οργανωθούν και 
υλοποιηθούν κατάλληλα προγράµµατα για ενηµέρωση των νέων 
πτυχιούχων για τις προοπτικές εργοδότησης στην Κύπρο. Παράλληλα, 
τα προγράµµατα στελέχωσης επιχειρήσεων µε νέους πτυχιούχους θα 
πρέπει να συνεχιστούν και να προωθηθεί ο συνεχής εµπλουτισµός του 
περιεχοµένου τους καθώς και η προσαρµογή τους ώστε να καλύπτουν 
µεγαλύτερο αριθµό σχετικών επαγγελµατικών εξειδικεύσεων. 
 
 
Επαγγέλµατα µε µόρφωση δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης: 
 
Στην περίπτωση των επαγγελµάτων για τα οποία απαιτείται µόρφωση 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης η ΑνΑ∆ ακολουθεί µέχρι τώρα µια 
διαφορετική προσέγγιση. Η προσέγγιση αυτή αφορά την εφαρµογή 
προγραµµάτων αρχικής κατάρτισης (µονοεπιχειρησιακά και 
πολυεπιχειρησιακά – ταχύρυθµα), που στόχο έχουν την κάλυψη των 
αναγκών σε ειδικότητες όπου εντοπίζεται ζήτηση εργατικού 
δυναµικού για στελέχωση επιχειρήσεων µε άρτια ειδικευµένο 
ανθρώπινο δυναµικό. 
 
Τα επαγγέλµατα στα οποία προσφέρεται αρχική κατάρτιση 
καθορίζονται στη βάση των αναγκών που προκύπτουν µέσα από 
έρευνες και προβλέψεις που κάνει η ΑνΑ∆, αξιοποιώντας στοιχεία και 
στατιστικά δεδοµένα για την αγορά εργασίας, στα πλαίσια 
συνεργασίας µε αρµόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες, τις εργοδοτικές και 
συνδικαλιστικές οργανώσεις. Στη βάση των αναγκών αυτών, 
προγραµµατίζονται και υλοποιούνται δραστηριότητες αρχικής 
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κατάρτισης που συνδυάζουν ιδρυµατική κατάρτιση και πρακτική 
κατάρτιση σε επιχείρηση. 
 
Με στόχο τον εντοπισµό των συγκεκριµένων ειδικοτήτων για τις 
οποίες θα υπάρχουν ανάγκες για αρχική κατάρτιση µέσα στο 2004 και 
το 2005, έγινε περαιτέρω ανάλυση της προβλεπόµενης 
απασχόλησης για τέσσερα από τα 36 επαγγέλµατα. Τα 
επαγγέλµατα αυτά είναι: 
 

• Μάγειροι, σερβιτόροι, µπάρµαν και οικονόµοι. 

• Μεταλλωρύχοι, λατόµοι και τεχνίτες οικοδοµών. 

• Τεχνίτες µετάλλου και µηχανηµάτων. 

• Τεχνίτες τροφίµων, καπνού, επίπλων, ραπτικής, δέρµατος 
και υποδηµάτων. 

 
Η ανάλυση αφορούσε την εκτίµηση της απασχόλησης στις 
συστατικές ειδικότητες των πιο πάνω επαγγελµάτων για το 2003, 
το 2004 και το 2005, και τον εντοπισµό των µεταβολών στον αριθµό 
των απασχολουµένων. 
 
Πρόσθετα, µε βάση στοιχεία από τις Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 
(για τα χρόνια 2000, 2001 και 2002) της Στατιστικής Υπηρεσίας, 
υπολογίστηκε το ποσοστό αποχώρησης εργατικού δυναµικού από 
την αγορά εργασίας. Το ποσοστό αυτό αξιοποιήθηκε για να 
υπολογιστεί ο αριθµός των αποχωρήσεων από την κάθε ειδικότητα. 
 
Τέλος, αξιοποιήθηκαν οι εκτιµήσεις και πληροφορίες που δόθηκαν 
από τις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις καθώς και 
από τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, στη βάση ετήσιας 
καθιερωµένης διερεύνησης της ΑνΑ∆. Με βάση όλα αυτά τα στοιχεία 
και πληροφορίες προτείνονται για υλοποίηση εντός του 2004 και 
του 2005 προγράµµατα αρχικής κατάρτισης στις ακόλουθες 
ειδικότητες11: 
                                                 
11 Τα αναλυτικά στοιχεία µε τις προβλέψεις απασχόλησης στις ειδικότητες, 
τις προβλέψεις αποχωρήσεων, τις εκτιµήσεις των αρµοδίων κυβερνητικών, 
εργοδοτικών και συνδικαλιστικών φορέων, και άλλες σχετικές 
πληροφορίες, περιέχονται στη µελέτη της ΑνΑ∆ «∆ιερεύνηση Αναγκών για 
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• Σχεδιαστές. 

• Γραφίστες. 

• Γραφειακό / Γραµµατειακό προσωπικό. 

• Λειτουργοί διασκέδασης ξενοδοχείων. 

• Μάγειροι. 

• Τραπεζοκόµοι. 

• Μπάρµαν ξενοδοχείων. 

• Πωλητές λιανικού εµπορίου. 

• Οικοδόµοι. 

• Καλουψιήδες / Σιδεράδες. 

• Υδραυλικοί. 

• Τεχνικοί / Συντηρητές ξενοδοχείων. 

• Ισιωτές / Βαφείς αυτοκινήτων. 

• Μηχανικοί αυτοκινήτων 

• Συγκολλητές. 

• Βοηθοί τεχνικοί πληροφορικής. 

• Αρτοποιοί. 

• Επιπλοποιοί / Ξυλουργοί. 

• Χειριστές γερανών στα λιµάνια. 
 
 
Αξιοποίηση νέων αποφοίτων σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης: 
 
Ο σχεδιασµός και η λειτουργία ενός νέου Σχεδίου12 αναµένεται να 
βοηθήσει στην όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση των νέων 
                                                                                                                   
Εφαρµογή Πολυεπιχειρησιακών Προγραµµάτων Αρχικής Κατάρτισης 
(Ταχύρυθµα) κατά το 2004». 
12 Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων µέσα από την Αξιοποίηση Νέων 
Αποφοίτων Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
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αποφοίτων σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και την πρόληψη 
είτε της αποχώρησης τους από την αγορά εργασίας ή της µετάβασης 
τους στην ανεργία. Στα πλαίσια του σχεδίου αυτού θα οργανώνονται 
προγράµµατα κατάρτισης σε επαγγέλµατα στα οποία παρουσιάζονται 
ελλείψεις εργατικού δυναµικού. Τα προγράµµατα τα οποία θα 
υλοποιούνται σε συνεργασία µε δηµόσια ή / και ιδιωτικά ιδρύµατα 
κατάρτισης, θα περιλαµβάνουν ενηµερωτικό / καθοδηγητικό µέρος, 
κατάλληλη ιδρυµατική και πρακτική κατάρτιση καθώς και απόκτηση 
εργασιακής πείρας. 
 
Με την υλοποίηση του Σχεδίου θα επιτυγχάνεται η επιµόρφωση και η 
αναβάθµιση των γνώσεων και δεξιοτήτων ενός σηµαντικού µέρους 
του ανθρώπινου δυναµικού σε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων για αρκετές 
λειτουργίες των επιχειρήσεων. 
 
 
Αρχική κατάρτιση ανέργων: 
 
Η αποτελεσµατική κάλυψη των αναγκών αρχικής κατάρτισης 
επιλεγµένων οµάδων ανέργων µέσα από το σχεδιασµό και τη 
λειτουργία ενός νέου Σχεδίου13 θα βοηθήσει στη βελτίωση της 
απασχολησιµότητας τους αλλά και στην ικανοποίηση των αναγκών 
των επιχειρήσεων. Με την υλοποίηση του Σχεδίου αυτού θα 
επιτυγχάνεται η επιµόρφωση και η αναβάθµιση των γνώσεων και 
δεξιοτήτων ανέργων σε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων για αρκετές 
λειτουργίες των επιχειρήσεων. Το Σχέδιο αναµένεται να αφορά 
επιλεγµένες οµάδες ανέργων µε προτεραιότητα στις γυναίκες, στους 
νέους άνεργους χωρίς προσόντα ηλικίας 15-24 χρονών, στους 
µακροχρόνια άνεργους και σε οµάδες ανέργων που κινδυνεύουν µε 
κοινωνικό αποκλεισµό. 
 
 
Πρόσβαση των αδρανών γυναικών σε προγράµµατα κατάρτισης: 
 

                                                 
13 Σχέδιο Προώθησης της Κατάρτισης και Απασχολησιµότητας Ανέργων. 
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Ο σχεδιασµός και η λειτουργία ενός νέου Σχεδίου14 θα συµβάλει στο 
στόχο της βελτίωσης της πρόσβασης των γυναικών που 
βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας σε προγράµµατα κατάρτισης 
και της ενθάρρυνσης για ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Μέσα 
από το Σχέδιο αυτό θα επιτυγχάνεται η αποτελεσµατική καθοδήγηση, 
ενηµέρωση και κατάρτιση επιλεγµένων οµάδων αδρανούς γυναικείου 
δυναµικού. Η υλοποίηση του Σχεδίου θα συµβάλει στην επιµόρφωση 
και την αναβάθµιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του αδρανούς 
γυναικείου δυναµικού σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων και επαγγελµάτων. 
Πρόσθετα, αναµένεται ότι θα ενθαρρύνει και θα διευκολύνει το 
αδρανές γυναικείο δυναµικό στην εξεύρεση εργασίας ενώ παράλληλα 
θα του παρέχει και αυξηµένες προοπτικές ανέλιξης. 

7.3.7. ∆ραστηριότητες επανακατάρτισης 
 
Η µείωση των απασχολουµένων στα Γραφειακά και Τεχνικά 
επαγγέλµατα καθώς και σε κάποια Τουριστικά επαγγέλµατα 
υποδεικνύει την ανάγκη για παροχή ευκαιριών επανακατάρτισης 
των ατόµων αυτών. Με τον τρόπο αυτό δεν θα αποχωρήσουν από την 
αγορά εργασίας και θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται σε άλλα επαγγέλµατα. 
 
Η παροχή ευκαιριών για επανακατάρτιση ατόµων σε νέα θέµατα όπως 
η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες, αναµένεται να βοηθήσει στην 
επανένταξη τους στην αγορά εργασίας. Πρόσθετα, η δηµιουργική 
αξιοποίηση των προοπτικών που προσφέρονται από νέες µορφές 
απασχόλησης, όπως η µερική και ευέλικτη απασχόληση και η 
τηλεργασία, είναι δυνατό να συµβάλουν στη διατήρηση της 
απασχολησιµότητας των ατόµων. 
 
Κρίνεται απαραίτητο όπως δηµιουργηθούν οι κατάλληλοι µηχανισµοί 
στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας ώστε να εντοπίζονται τα 
χαρακτηριστικά των ατόµων αυτών και να συνδέονται µε κατάλληλες 
κενές θέσεις εργασίας µέσα από ανάλογα προγράµµατα 
επανακατάρτισης. 
 

                                                 
14 Σχέδιο Προώθησης της Κατάρτισης και Απασχολησιµότητας του 
Αδρανούς Γυναικείου ∆υναµικού. 
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7.3.8. ∆ραστηριότητες συνεχιζόµενης κατάρτισης 
 
Η ανάπτυξη συγκεκριµένων τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας 
και επαγγελµάτων το 2004 και το 2005 θα έχει ως αποτέλεσµα την 
ύπαρξη αυξηµένων αναγκών για κατάρτιση των απασχολουµένων. Οι 
ανάγκες αυτές πηγάζουν τόσο από τα περισσότερα άτοµα που θα 
απασχολούνται στα επαγγέλµατα αυτά όσο και από τις αλλαγές στο 
περιεχόµενο των επαγγελµάτων σε συνδυασµό µε την ανάγκη για 
συνεχή αναβάθµιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόµων. Οι 
εργαζόµενοι αποτελούν το εχέγγυο για την επιτυχία των κυπριακών 
επιχειρήσεων σε ένα συνεχές εντεινόµενο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
Πρόσθετα, η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτείνει 
τον ανταγωνισµό τόσο ανάµεσα στις επιχειρήσεις όσο και ανάµεσα 
στους εργαζόµενους. 
 
Τα επαγγέλµατα15 για τα οποία, µε βάση τα αποτελέσµατα της 
µελέτης αναµένεται να παρουσιαστούν αυξηµένες ανάγκες για 
συνεχή κατάρτιση και για το οποία πρέπει να προωθηθούν 
κατάλληλα προγράµµατα κατάρτισης, καθώς και οι βασικότεροι 
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας16, είναι: 
 

• Γενικοί διευθυντές και διευθυντές τµηµάτων: 

 Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών 
προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 

 Τράπεζες 

• Ειδικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών: 

                                                 
15 Επιλέγονται επαγγέλµατα για τα οποία η απασχόληση θα αυξάνεται µε 
ρυθµό µεγαλύτερο του µέσου όρου και µε περισσότερα από 50 άτοµα. 
Σηµειώνεται ότι δεν περιλαµβάνονται Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης για 
τα οποία η κατάρτιση είναι ειδικής µορφής και περιορισµένης διάρκειας. 
16 Οι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που αναφέρονται είναι εκείνοι που 
θα έχουν ανάπτυξη µεγαλύτερη του µέσου όρου και στους οποίους θα 
απασχολούνται το 2004 και το 2005 περισσότεροι από το 5% των 
απασχολουµένων σε ένα επάγγελµα. Αυτό δε σηµαίνει ότι δε θα υπάρχουν 
ανάγκες κατάρτισης των απασχολουµένων σε άλλους τοµείς. 
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 Πληροφορική, έρευνα και ανάπτυξη 

• Αρχιτέκτονες, µηχανικοί και τοπογράφοι: 

 Κατασκευές 

 Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

• Λογιστές και άλλοι ειδικοί: 

 Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών 
προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

 Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

• Άλλοι ειδικοί: 

 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 

• Τεχνικοί βοηθοί φυσικών επιστηµών και µηχανικής: 

 Κατασκευές 

 Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 

• Πωλητές, διαφηµιστές εµπορευµάτων και µανεκέν: 

 Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών 
προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
 
Η συνέχιση της εφαρµογής από την ΑνΑ∆ δραστηριοτήτων για τη 
συνεχιζόµενη κατάρτιση θα εξακολουθήσει να συνεισφέρει 
ουσιαστικά στην αναβάθµιση του εργατικού δυναµικού της Κύπρου. 
Η εισήγηση είναι όπως συνεχιστούν οι δραστηριότητες 
συνεχιζόµενης κατάρτισης τόσο µε τη µορφή Μονοεπιχειρησιακών 
όσο και Πολυεπιχειρησιακών προγραµµάτων. Θα πρέπει να 
επιδιωχθεί η επικέντρωση των προγραµµάτων αυτών στη βάση 
των προβλέψεων της µελέτης και ο εµπλουτισµός τους στη βάση 
των συνεχώς αναδιαµορφωµένων αναγκών των επιχειρήσεων. 
Ενδεικτικά αναφέρεται η ανάγκη για την ενσωµάτωση βασικών 
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πτυχών της νέας τεχνολογίας αλλά και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
που προσφέρουν οι σύγχρονες µέθοδοι και τεχνολογίες κατάρτισης. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 
Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε στη µελέτη βασίζεται σε 
ανάλογες µεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί και χρησιµοποιηθεί 
σε Ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.  
 
Στη µελέτη γίνονται προβλέψεις για την απασχόληση σε 36 
επαγγέλµατα και 27 τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που 
περικλείουν το σύνολο της κυπριακής οικονοµίας για τα χρόνια 2004 
και 2005. Η αναλυτική διαδικασία για την ετοιµασία των προβλέψεων 
περιγράφεται στη συνέχεια. 

 
 

Ανάλυση των διαχρονικών στοιχείων της αγοράς εργασίας 
 
Αξιοποιήθηκε η εργασία που έχει ήδη γίνει αναφορικά µε τη συλλογή, 
επεξεργασία και ανάλυση όλων των διαθέσιµων στοιχείων για 
παραµέτρους που αφορούν την αγορά εργασίας της Κύπρου. Η 
εργασία αυτή παρουσιάστηκε σε έκδοση της Αρχής Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού µε τίτλο «Οι ∆ιαχρονικές Τάσεις 
Απασχόλησης στην Κύπρο 1980 – 2000». Τα στοιχεία που 
περιέχονται στην έκδοση συµπληρώθηκαν µε οποιεσδήποτε 
αναθεωρήσεις και µε τα πραγµατικά στοιχεία για τα χρόνια 2001 και 
2002. Έτσι συµπληρώθηκε η αναγκαία βάση δεδοµένων για τη 
στήριξη και προώθηση των προβλέψεων απασχόλησης.  
 
 
Επιλογή επαγγελµάτων και τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας 
 
Με στόχο τη σύγκριση των προβλέψεων υιοθετήθηκαν τα ίδια 36 
επαγγέλµατα και οι ίδιοι 27 τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας 
όπως και στη µελέτη «Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 
2000 – 2010». Η επιλογή των επαγγελµάτων και των τοµέων 
οικονοµικής δραστηριότητας έγινε αφού καθορίστηκαν και 
εξετάστηκαν τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

• Το µέγεθος της απασχόλησης στα επαγγέλµατα και τους 
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. 
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• Η εξέλιξη του αριθµού των απασχολουµένων στα 
επαγγέλµατα , όπως εντοπίζεται µέσα από τις Απογραφές 
Επιχειρήσεων του 1995 και του 2000. 

• Η εξέλιξη της απασχόλησης στους τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας, από το 1995 µέχρι το 2000, χρόνια για τα 
οποία εισήχθηκε νέα κωδικοποίηση τοµέων οικονοµικής 
δραστηριότητας, όπως παρουσιάζεται από τα επίσηµα 
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. 

• Η συνάφεια των επαγγελµάτων και των τοµέων 
οικονοµικής δραστηριότητας. Επαγγέλµατα ή τοµείς που 
εξαιτίας της φύσης της εργασίας τους έχουν σηµαντικές 
διαφορές µένουν ξεχωριστά ενώ σε αντίθετη περίπτωση, 
εξετάστηκε η προοπτική για οµαδοποίηση τους. 

• Οι προοπτικές ανάπτυξης των διαφόρων επαγγελµάτων 
και τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας όπως 
προκύπτουν µέσα από την εξέλιξη τους σε άλλες πιο 
ανεπτυγµένες οικονοµίες. 

 
Τα 36 επαγγέλµατα17 και οι 27 τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας 
που χρησιµοποιούνται στη µελέτη µαζί µε τους ανάλογους κωδικούς 
τους παρουσιάζονται στους πιο κάτω πίνακες. Πρόσθετα, στους 
πίνακες αυτούς παρουσιάζονται οι γενικές κατηγορίες τόσο των 
επαγγελµάτων όσο και των τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας. 
Σηµειώνεται ότι σε πολλούς από τους πίνακες στα επόµενα 
Παραρτήµατα χρησιµοποιούνται µόνο οι κωδικοί αριθµοί των 
επαγγελµάτων και των τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας εξαιτίας 
του περιορισµένου διαθέσιµου χώρου. 
 
 
Απασχόληση κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας 
 

                                                 
17 Αναλυτική περιγραφή των συστατικών επαγγελµάτων που 
περιλαµβάνονται σε κάθε ένα από τα 36 επαγγέλµατα φαίνεται στον Πίνακα 
2.1 στο Παράρτηµα 2. 
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Οι προβλέψεις για την απασχόληση κατά τοµέα οικονοµικής 
δραστηριότητας γίνονται από το Γραφείο Προγραµµατισµού. Οι 
προβλέψεις αυτές δόθηκαν για τα χρόνια 2003, 2004 και 2005 και 
αφορούσαν τις ποσοστιαίες µεταβολές του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος και της Απασχόλησης για τους 27 τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας που χρησιµοποιούνται στη µελέτη. Οι προβλέψεις 
αυτές εφαρµόζονται πάνω στα τελευταία διαθέσιµα πραγµατικά 
στοιχεία απασχόλησης που δόθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία. 
Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία αφορούν το 2002. Η διεργασία αυτή 
(προβλέψεις ποσοστιαίων µεταβολών πάνω στην πραγµατική 
απασχόληση του 2002) δίνει εκτιµήσεις για την ετήσια απασχόληση 
στους 27 τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας για τα χρόνια 2003, 
2004 και 2005. 
 

ΤΑ 36 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Α/Α ΚΩ∆. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
1 11 Νοµοθετικοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί 
2 12 Γενικοί διευθυντές και διευθυντές τµηµάτων 
3 13 Γενικοί διευθυντές µικρών επιχειρήσεων 
 1 ∆ιευθυντές 
4 211 Φυσικοί, χηµικοί, µετεωρολόγοι, γεωλόγοι και 

παρόµοιοι ειδικοί 
5 212 Μαθηµατικοί και στατιστικολόγοι 
6 213 Ειδικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών 
7 214 Αρχιτέκτονες, µηχανικοί και τοπογράφοι 
8 22 Βιολόγοι, γεωπόνοι, ιατροί, νοσοκόµοι και παρόµοιοι 
9 23 ∆ιδακτικό προσωπικό 
10 241 Λογιστές και άλλοι ειδικοί 
11 242 Νοµικοί 
12 244 Ειδικοί κοινωνικών, πολιτικών και παρόµοιων 

επιστηµών 
13 240 Άλλοι ειδικοί 
 2 Πτυχιούχοι και άλλοι ειδικοί 
14 31 Τεχνικοί βοηθοί φυσικών επιστηµών και µηχανικής 
15 32 Τεχνικοί βοηθοί βιολογίας, γεωπονίας, υγείας και 

παρόµοιοι 
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Α/Α ΚΩ∆. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
16 33 Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό 
17 34 Άλλοι σχετικοί ειδικοί και βοηθοί οικονοµικών, 

εµπορικών, κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών 
 3 Τεχνικοί βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόµοιοι 
18 41 Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης, 

δακτυλογράφοι και παρόµοιοι γραφείς 
19 42 Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού 
 4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταµίες και παρόµοιοι 

20 511 Συνοδοί ταξιδιών και ξεναγοί 
21 512 Μάγειροι, σερβιτόροι, µπάρµαν και οικονόµοι 
22 513 Βρεφοκόµοι και φροντιστές σε ιδρύµατα, ιατρεία και 

σπίτια 
23 514 Κοµµώτριες, κουρείς, αισθητικοί και παρόµοιοι 

υπάλληλοι 
24 516 Αστυνοµικοί, πυροσβέστες, δεσµοφύλακες και 

παρόµοιοι 
25 52 Πωλητές, διαφηµιστές εµπορευµάτων και µανεκέν 
 5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές 

26 6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες 
27 71 Μεταλλωρύχοι, λατόµοι και τεχνίτες οικοδοµών 
28 72 Τεχνίτες µετάλλου και µηχανηµάτων 
29 73 Χρυσοχόοι, αγγειοπλάστες, κεραµοποιοί, τεχνίτες 

χειροτεχνίας, τυπογράφοι και παρόµοιοι 
30 74 Τεχνίτες τροφίµων, καπνού, επίπλων, ραπτικής, 

δέρµατος και υποδηµάτων  
 7 Τεχνίτες και παρόµοιοι εργάτες 

31 81 Χειριστές µηχανηµάτων 
32 82 Χειριστές ακινήτων µηχανηµάτων παραγωγής και 

συναρµολογητές 
33 83 Οδηγοί, µηχανοδηγοί, χειριστές γεωργικών 

µηχανηµάτων, υπαξιωµατικοί και ναύτες πλοίων 
 8 Χειριστές µηχανηµάτων και εργαλείων και 

συναρµολογητές 
34 91 Εργάτες στο εµπόριο και υπηρεσίες 
35 92 Εργάτες γεωργίας, δασών και αλιείας 
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Α/Α ΚΩ∆. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
36 93 Εργάτες µεταλλείων και λατοµείων, οικοδοµών, 

βιοµηχανίας και µεταφορών 
 9 Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης 

 
ΟΙ 27 ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Α/Α ΚΩ∆. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
1 A Γεωργία, θήρα και δασοκοµία 
2 B Αλιεία 
3 C Ορυχεία και λατοµεία 
4 D15+16 Βιοµηχανία τροφίµων, ποτών και καπνοβιοµηχανία 
5 D17-19 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατασκευή 

ειδών ενδυµασίας και βιοµηχανία δερµάτινων ειδών  
6 D20-22 Βιοµηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου, παραγωγή 

προϊόντων από χαρτί, εκδόσεις και εκτυπώσεις 
7 D23-26 ∆ιυλιστήριο, παραγωγή χηµικών προϊόντων και 

κατασκευή προϊόντων από ελαστικό 
8 D27-35 Παραγωγή βασικών µετάλλων, κατασκευή 

µεταλλικών προϊόντων, µηχανηµάτων, ηλεκτρικού 
εξοπλισµού  και εξοπλισµού µεταφορών 

9 D36+37 Κατασκευή επίπλων και άλλες µεταποιητικές 
βιοµηχανίες 

 D Μεταποιητικές βιοµηχανίες 
10 E Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό 
11 F Κατασκευές 
12 G Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών 

προσωπικής ή οικιακής χρήσης 
13 H Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
14 I60-62 Μεταφορές 
15 I63 Βοηθητικές προς τις µεταφορές δραστηριότητες και 

ταξιδιωτικά γραφεία 
16 I64 Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες 
 Ι Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 
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Α/Α ΚΩ∆. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

17 J65 Τράπεζες 
18 J66 Ασφάλειες 
19 J67 Χρηµατιστήριο 
 J Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 

20 K70+71 ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και εκµίσθωση 
µηχανηµάτων 

21 K72+73 Πληροφορική, έρευνα και ανάπτυξη 
22 K74 Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες  
 Κ ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες 
23 L ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα 
24 M Εκπαίδευση 
25 N Υγεία και κοινωνική µέριµνα 
26 O Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
27 P Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό 

προσωπικό 
 
 
Μήτρες επαγγελµάτων και τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας 
 
Με στόχο την εκτίµηση της δοµής της απασχόλησης για τα χρόνια 
2003, 2004 και 2005, αξιοποιήθηκαν οι µήτρες επαγγελµάτων και 
τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας για τα χρόνια 1995 και 2000. 
Οι µήτρες αυτές περιλαµβάνουν την απασχόληση για τα 36 
επαγγέλµατα και τους 27 τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Στην 
ετοιµασία των µητρών αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία από τις Απογραφές 
Επιχειρήσεων για το 1995 και το 2000. 
 
∆εν υπήρχε η δυνατότητα για δηµιουργία µήτρας επαγγελµάτων και 
τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας για προηγούµενα χρόνια, 
πράγµα που θα βελτίωνε τη διαδικασία πρόβλεψης, εξαιτίας αλλαγών 
που έχει εισαγάγει η Στατιστική Υπηρεσία στις κωδικοποιήσεις. 
Συγκεκριµένα, από το 1995 και µετά η Στατιστική Υπηρεσία 
χρησιµοποιεί για την κωδικοποίηση των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων το Σύστηµα Ταξινόµησης Οικονοµικών 
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∆ραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NACE, Revision 1) στη 
θέση του προηγούµενου ∆ιεθνούς Συστήµατος (ISIC 68). 
 
Πρόσθετη αλλαγή στην κωδικοποίηση έγινε ανάµεσα στις δύο 
Απογραφές Επιχειρήσεων του 1995 και το 2000. Στην τελευταία 
Απογραφή, η Στατιστική Υπηρεσία χρησιµοποίησε για την 
ταξινόµηση των επαγγελµάτων µια νέα κωδικοποίηση που εφαρµόζει 
η Ευρωπαϊκή Ένωση και που βασίζεται στο ∆ιεθνή Κώδικα 
Ταξινόµησης Επαγγελµάτων (ISCO 88). Η κωδικοποίηση αυτή 
ονοµάζεται ISCO 88 (COM). Αντίθετα στην Απογραφή Επιχειρήσεων 
του 1995 είχε χρησιµοποιηθεί το ISCO 88. Από σύγκριση ανάµεσα 
στις δύο ταξινοµήσεις διαπιστώθηκε ότι οι αλλαγές αφορούσαν γύρω 
στα 80 επαγγέλµατα. Ως αποτέλεσµα της σύγκρισης που έγινε 
καθορίστηκε και εφαρµόστηκε διαδικασία για µετατροπή των 
επαγγελµάτων της Απογραφής Επιχειρήσεων 1995 στη βάση του 
ISCO 88 (COM) ώστε να είναι συγκρίσιµα µε τα επαγγέλµατα της 
Απογραφής Επιχειρήσεων του 2000. 
 
Τέλος, επειδή οι Απογραφές Επιχειρήσεων τόσο του 1995 όσο και του 
2000 δεν κάλυπταν τους τοµείς της Γεωργίας, θήρας και δασοκοµίας 
και της Αλιείας και επειδή θεωρήθηκε σκόπιµο να περιληφθούν όλοι 
οι τοµείς στη µελέτη, ακολουθήθηκε µια διαφορετική προσέγγιση. 
Αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία από την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 
του 2000 για να υπολογιστεί η δοµή της απασχόλησης για το 2000. Η 
ίδια δοµή χρησιµοποιήθηκε και για το 1995. Η µέθοδος αυτή είναι 
ικανοποιητική επειδή οι δύο αυτοί τοµείς έχουν σχετικά µικρό αριθµό 
επαγγελµάτων και η απασχόληση στα δύο βασικά επαγγέλµατα τους 
(Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες και Εργάτες γεωργίας, δασών και 
αλιείας) αντιστοιχεί στο 90% και το 87% της συνολικής απασχόλησης 
των δύο τοµέων αντίστοιχα. 
  
Από τις µήτρες που ετοιµάστηκαν υπολογίστηκαν τα µερίδια 
απασχόλησης των 36 επαγγελµάτων στους 27 τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας για τα χρόνια 1995 και 2000. 
 
 
Πρόβλεψη της δοµής της απασχόλησης 
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Με βάση τα µερίδια απασχόλησης των 36 επαγγελµάτων στους 27 
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας για τα χρόνια 1995 και 2000 
έγινε πρόβλεψη των µεριδίων απασχόλησης για τα χρόνια 2003, 2004 
και 2005. Η πρόβλεψη έγινε µε τη χρήση της µεθόδου της γραµµικής 
παλινδρόµησης (linear regression) πάνω στην κάθε µια από τις 972 
κυψέλες (36 x 27) της µήτρας επαγγελµάτων και τοµέων οικονοµικής 
δραστηριότητας. Η χρησιµοποίηση της γραµµικής παλινδρόµησης 
ήταν η µόνη δυνατή επιλογή επειδή υπήρχαν µόνο δύο διαθέσιµες 
διαχρονικές παρατηρήσεις (το 1995 και το 2000). 
 
Εξαιτίας της αξιοποίησης δύο µόνο χρόνων για τις προβλέψεις ήταν 
αναγκαίο να αναπροσαρµοστούν τα µερίδια απασχόλησης σε κυψέλες 
όπου η γραµµική παλινδρόµηση έδινε αρνητικές τιµές. Η 
αναπροσαρµογή αυτή επηρέαζε, σε µικρό ή µεγάλο βαθµό, όλα τα 
µερίδια απασχόλησης σε ένα τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας 
αφού στη συνέχεια διαµορφώνονταν ανάλογα ώστε το άθροισµα τους 
να ισούται µε 100%. 
 
Η τελική κατάληξη ήταν η προβλεπόµενη δοµή της απασχόλησης 
για τα χρόνια 2003, 2004 και 2005, δηλαδή τα µερίδια απασχόλησης 
των 36 επαγγελµάτων στους 27 τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. 
 
 
Πρόβλεψη της απασχόλησης κατά επάγγελµα 
 
Με την αξιοποίηση τόσο των προβλέψεων για την απασχόληση για τα 
χρόνια 2003, 2004 και 2005 για τους 27 τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας όσο και των µητρών µε τα µερίδια απασχόλησης των 
36 επαγγελµάτων στους 27 τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας 
διεξάγεται και ολοκληρώνεται η πρόβλεψη για την απασχόληση 
στα 36 επαγγέλµατα για τα χρόνια 2003, 2004 και 2005. 
 
 
Ηµεροµηνία οριστικοποίησης των προβλέψεων 
 
Η ηµεροµηνία που οριστικοποιήθηκαν οι προβλέψεις είναι η 20η 
Ιουνίου 2003. Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις στα στοιχεία των 
προηγούµενων χρόνων ή στις προοπτικές για την κυπριακή οικονοµία 
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και αγορά εργασίας που έχουν επισυµβεί µετά την ηµεροµηνία αυτή 
δε λήφθηκαν υπόψη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 36 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΚΩ∆. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
11 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ: 
Νοµοθετικοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί 
Ανώτερα στελέχη κοµµάτων 
Ανώτερα στελέχη εργοδοτικών συνδέσµων και συντεχνιών 

12 ΓΕΝΙΚΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 
Γενικοί διευθυντές 
∆ιευθυντές παραγωγής, εργασιών και προγραµµάτων 
∆ιευθυντές οικονοµικών και διοίκησης 
∆ιευθυντές προσωπικού 
∆ιευθυντές πωλήσεων και µάρκετινγκ 
∆ιευθυντές διαφηµίσεων και δηµοσίων σχέσεων 
∆ιευθυντές προµήθειας και διανοµής υλικών 
∆ιευθυντές υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 
∆ιευθυντές έρευνας και ανάπτυξης 
Άλλοι ειδικευµένοι διευθυντές 

13 ΓΕΝΙΚΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: 
∆ιευθυντές επιχειρήσεων µε απασχόληση µέχρι 9 άτοµα 

211 ΦΥΣΙΚΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΙ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ, ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ: 
Φυσικοί και αστρονόµοι 
Μετεωρολόγοι 
Χηµικοί 
Γεωλόγοι και γεωφυσικοί 

212 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΙ: 
Μαθηµατικοί 
Στατιστικολόγοι 

213 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: 
Αναλυτές, σχεδιαστές συστηµάτων και προγραµµατιστές 
Άλλοι ειδικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών 
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ΚΩ∆. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
214 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ: 

Αρχιτέκτονες και πολεοδόµοι 
Πολιτικοί µηχανικοί 
Ηλεκτρολόγοι µηχανικοί 
Μηχανικοί ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνιών 
Μηχανολόγοι µηχανικοί 
Χηµικοί µηχανικοί και τεχνολόγοι τροφίµων και ποτών 
Μηχανικοί ορυχείων και µεταλλουργοί µηχανικοί 
Τοπογράφοι και χαρτογράφοι 
Άλλοι αρχιτέκτονες και µηχανικοί (γ.π. επιµετρητές ποσοτήτων) 

22 ΒΙΟΛΟΓΟΙ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΙΑΤΡΟΙ, ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ: 
Βιολόγοι, βοτανολόγοι, ζωολόγοι, οικολόγοι και παρόµοιοι 
Φαρµακολόγοι και παρόµοιοι 
Γεωπόνοι και παρόµοιοι (γ.π. εδαφολόγοι και δασολόγοι) 
Ιατροί 
Οδοντίατροι 
Κτηνίατροι 
Φαρµακοποιοί 
Άλλοι ειδικοί σε θέµατα υγείας 
∆ιπλωµατούχοι νοσοκόµοι και µαίες 

23 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 
Καθηγητές πανεπιστηµίων, κολεγίων και άλλων ανώτατων 
σχολών 
Καθηγητές µέσης εκπαίδευσης 
∆άσκαλοι δηµοτικών σχολείων και προσχολικής ηλικίας 
Ειδικοί δάσκαλοι (γ.π. για τυφλούς και ανάπηρους) 
Ειδικοί εκπαιδευτικών µεθόδων 
Επιθεωρητές σχολείων 
Άλλοι δάσκαλοι και καθηγητές 

241 ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ: 
Λογιστές 
Ειδικοί για θέµατα καθοδήγησης και επαγγελµατικού 
προσανατολισµού, απασχόλησης και προσωπικού 
Άλλοι ειδικοί για οικονοµικά και εµπορικά θέµατα 

242 ΝΟΜΙΚΟΙ: 
∆ικηγόροι 
∆ικαστές 
Άλλοι ειδικοί νοµικοί (γ.π. ανακριτές, συµβολαιογράφοι, νοµικοί 
σύµβουλοι) 
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ΚΩ∆. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
244 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: 
Οικονοµολόγοι 
Κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι και παρόµοιοι (γ.π. Γεωγράφοι και 
ανθρωπολόγοι) 
Φιλόσοφοι, ιστορικοί και ειδικοί πολιτικών επιστηµών 
Φιλόλογοι, µεταφραστές και διερµηνείς 
Ψυχολόγοι 
Κοινωνικοί λειτουργοί και λειτουργοί ευηµερίας 

240 ΑΛΛΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ: 
Αρχειοφύλακες και έφοροι πινακοθηκών και µουσείων 
Βιβλιοθηκάριοι και παρόµοιοι ειδικοί 
Συγγραφείς, συντάκτες, δηµοσιογράφοι, κριτικοί, κειµενογράφοι 
Γλύπτες, ζωγράφοι, χαλκογράφοι και συντηρητές εικόνων 
Βιολιστές, πιανίστες και παρόµοιοι 
Χορογράφοι και χορευτές µπαλέτου 
Ηθοποιοί και σκηνοθέτες 
Κληρικοί και άλλοι σχετικοί µε τη θρησκεία 

31 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ: 
Τεχνικοί βοηθοί χηµείας και φυσικών επιστηµών 
Τεχνικοί βοηθοί πολιτικής µηχανικής 
Τεχνικοί βοηθοί ηλεκτρολογίας µηχανικής 
Τεχνικοί βοηθοί ηλεκτρονικής µηχανικής και τηλεπικοινωνιών 
Τεχνικοί βοηθοί µηχανολογίας µηχανικής 
Τεχνικοί βοηθοί χηµικής µηχανικής 
Τεχνικοί βοηθοί µηχανικής ορυχείων και µεταλλουργίας 
Σχεδιαστές 
Τεχνικοί βοηθοί ηλεκτρονικών υπολογιστών 
Χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών 
Φωτογράφοι και χειριστές συσκευών ήχου και εικόνας 
Χειριστές συσκευών εκποµπής ραδιοφώνου και τηλεόρασης 
Χειριστές ιατρικών συσκευών και εξοπλισµού 
Άλλοι χειριστές οπτικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
Μηχανικοί πλοίων 
Αξιωµατικοί καταστρώµατος και πλοηγοί 
Πιλότοι και κυβερνήτες αεροσκαφών 
Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας 
Επιθεωρητές κτιρίων και ειδικοί για την πρόληψη πυρκαγιών 
Επιθεωρητές ασφάλειας, υγείας και ποιότητας 
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ΚΩ∆. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
32 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ: 
Τεχνικοί βοηθοί βιολογίας 
Τεχνικοί βοηθοί γεωπονίας, δασολογίας και εδαφολογίας 
Σύµβουλοι για φάρµες και δάση 
Ιατρικοί βοηθοί 
Υγειονόµοι και λειτουργοί περιβάλλοντος 
∆ιαιτολόγοι 
Οπτικοί 
Οδοντιατρικοί βοηθοί 
Φυσιοθεραπευτές, οστεοθεραπευτές, χειροπράκτες και ποδίατροι 
Κτηνιατρικοί βοηθοί 
Βοηθοί φαρµακοποιοί 
Άλλοι τεχνικοί σε θέµατα υγείας (γ.π. λογοθεραπευτές, 
οµοιοπαθητικοί, εργασιοθεραπευτές) 
Βοηθοί νοσοκόµοι και µαίες 

33 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 
Βοηθοί νηπιαγωγοί 
Βοηθοί δάσκαλοι ειδικής εκπαίδευσης 
Άλλοι βοηθοί δάσκαλοι (γ.π. εκπαιδευτές οδηγών και πιλότων) 
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ΚΩ∆. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
34 ΑΛΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 
Χρηµατιστές 
Αντιπρόσωποι και πωλητές ασφαλειών 
Κτηµατοµεσίτες 
Οργανωτές και σύµβουλοι εκδροµών και ταξιδιών 
Παραγγελιοδόχοι και περιοδεύοντες πωλητές 
Αγοραστές εµπορευµάτων και πρώτων υλών 
Εκτιµητές αξιών και ακίνητης περιουσίας και πλειστηριαστές 
Μεσίτες εµπορίου και ναυλώσεων πλοίων 
Εκτελωνιστές και πράκτορες αποστολής εµπορευµάτων 
Γραφείς διοίκησης, αλληλογράφοι και στενογράφοι πρακτικών 
Νοµικοί και ασφαλιστικοί γραφείς 
Βοηθοί λογιστές 
Κυβερνητικοί λειτουργοί φόρων, δασµών και τελωνείων 
Αξιωµατούχοι αστυνοµίας, φυλακών και πυροσβεστικής 
Βοηθοί κοινωνικοί λειτουργοί 
∆ιακοσµητές, σχεδιαστές εµπορικών προϊόντων και καλλιτέχνες 
Αθλητές, προπονητές, γυµναστές και παρόµοιοι 
Κατηχητές, ιεροκήρυκες και ψάλτες 

41 ΓΡΑΦΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΗΣ, 
∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΓΡΑΦΕΙΣ: 
∆ακτυλογράφοι και στενοδακτυλογράφοι 
∆ακτυλογράφοι σε µικροϋπολογιστές 
Ιδιαίτερες γραµµατείς 
Γραφείς λογιστηρίου 
Γραφείς στατιστικής και τραπεζών 
Αποθηκάριοι 
Γραφείς παραγωγής και προγραµµατισµού υλικών 
Γραφείς και επόπτες µεταφορών 
Γραφείς αρχείου και βιβλιοθηκών 
∆ιανοµείς και διαχωριστές ταχυδροµείου 
Κωδικοποιοί και διορθωτές τυπογραφικών δοκιµίων 
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ΚΩ∆. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
42 ΓΡΑΦΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ: 

Ταµίες λογιστηρίου και καταστηµάτων 
Ταµίες τραπεζών και ταχυδροµείου 
Πράκτορες στοιχηµάτων και κρουπιέρηδες καζίνου 
Εισπράκτορες λογαριασµών και χρεών 
Γραφείς ταξιδιωτικών γραφείων 
Υπάλληλοι υποδοχής και παροχής πληροφοριών 
Τηλεφωνητές τηλεφωνικών κέντρων 

511 ΣΥΝΟ∆ΟΙ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΟΙ: 
Αεροσυνοδοί, καµαρότοι και οικονόµοι πλοίων 
Συνοδοί και ξεναγοί τουριστών και επισκεπτών 

512 ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΜΠΑΡΜΑΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΙ: 
Οικονόµοι, ελεγκτές τροφίµων και ποτών και άλλοι επόπτες 
προσωπικού παροχής υπηρεσιών 
Μάγειροι 
Σερβιτόροι και µπάρµαν 

513 ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΣΕ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ, 
ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΑ: 
Βρεφοκόµοι και άλλοι φροντιστές παιδιών 
Φροντιστές σε ιδρύµατα και βοηθοί ιατρείου 
Φροντιστές σε σπίτια 

514 ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: 
Κοµµώτριες, κουρείς, αισθητικοί και µανικιουρίστριες 
Άλλοι υπάλληλοι παροχής προσωπικών υπηρεσιών 

516 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ, ∆ΕΣΜΟΦΥΛΑΚΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ: 
Πυροσβέστες 
Αστυνοµικοί 
∆εσµοφύλακες 
Άλλοι υπάλληλοι παροχής ασφάλειας και προστασίας 

52 ΠΩΛΗΤΕΣ, ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΑΝΕΚΕΝ: 
Μανεκέν και άλλα µοντέλα 
Πωλητές και διαφηµιστές εµπορευµάτων 
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ΚΩ∆. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
6 ΓΕΩΡΓΟΙ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΚΑΙ ΨΑΡΑ∆ΕΣ: 

Γεωργοί και ειδικοί γεωργικοί εργάτες 
Κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και παρόµοιοι 
Ειδικευµένοι δασών και υλοτόµοι 
Ιχθυοτρόφοι 
Ψαράδες 

71 ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ, ΛΑΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ: 
Μεταλλωρύχοι, λατόµοι, κόπτες και σκαλιστές πέτρας 
Κτίστες 
Καλουψιήδες 
Πελεκάνοι και ξυλουργοί 
Τεχνίτες στο στήσιµο σκελετού οικοδοµών και παρόµοιοι 
Τεχνίτες για στέγες 
Τοποθετητές πατωµάτων και πλακακιών 
Σουβατζιήδες και γυψοτεχνίτες 
Τοποθετητές τζαµιών 
Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων 
Ηλεκτρολόγοι κτιρίων 
Ελαιοχρωµατιστές, τοποθετητές χαρτιού και καθαριστές τοίχων 

72 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: 
Συγκολλητές και κόπτες µετάλλου, ελασµατουργοί, τεχνίτες 
µεταλλικών κατασκευών και παρόµοιοι 
Κωµοδρόµοι, κατασκευαστές εργαλείων, χειριστές 
µηχανοεργαλείων µεταλλουργίας και παρόµοιοι 
Μηχανικοί, εφαρµοστές και εγκαταστάτες µηχανηµάτων και 
οχηµάτων και παρόµοιοι 
Μηχανικοί και εφαρµοστές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
µηχανών, συσκευών και εξοπλισµού 

73 ΧΡΥΣΟΧΟΟΙ, ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ, ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΟΙ, 
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ: 
Κατασκευαστές και επιδιορθωτές οργάνων ακριβείας 
Κοσµηµατοποιοί, χρυσοχόοι και αργυροχόοι 
Αγγειοπλάστες, κεραµοποιοί, υαλουργοί και παρόµοιοι 
Τεχνίτες χειροτεχνίας υφαντών ειδών από ξύλο, δέρµα και 
παρόµοια υλικά 
Τυπογράφοι, στοιχειοθέτες, εκτυπωτές και παρόµοιοι 
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ΚΩ∆. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
74 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΠΝΟΥ, ΕΠΙΠΛΩΝ, 

ΡΑΠΤΙΚΗΣ, ∆ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ: 
Παρασκευαστές τροφίµων και ποτών και παρόµοιοι 
Επιπλοποιοί, τεχνίτες συντήρησης και επεξεργασίας ξύλου και 
παρόµοιοι 
Ράπτες, πλέκτες, κόπτες, κεντητές, ταπετσάρηδες και παρόµοιοι 
Υποδηµατοποιοί, βυρσοδέψες, κατασκευαστές δερµατίνων ειδών 
και παρόµοιοι 

81 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: 
Χειριστές µηχανηµάτων εξόρυξης και επεξεργασίας στα 
µεταλλεία και λατοµεία 
Χειριστές µηχανηµάτων κατεργασίας µετάλλων 
Χειριστές µηχανηµάτων αγγειοπλαστικής, κεραµουργίας και 
υαλουργίας 
Χειριστές µηχανηµάτων επεξεργασίας ξύλου και κατασκευής 
χαρτιού 
Χειριστές µηχανηµάτων και συσκευών χηµικής επεξεργασίας 
Χειριστές µηχανηµάτων παραγωγής ενέργειας 

82 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ: 
Χειριστές µεταλλουργικών µηχανοεργαλείων και µηχανηµάτων 
παραγωγής προϊόντων µετάλλου και από µη µεταλλικά ορυκτά 
Χειριστές µηχανηµάτων παραγωγής χηµικών προϊόντων 
Χειριστές µηχανηµάτων παραγωγής προϊόντων από πλαστικό και 
ελαστικό 
Χειριστές ξυλουργικών µηχανηµάτων 
Χειριστές µηχανών κλωστοϋφαντουργίας, πλεκτοβιοµηχανίας, και 
κατασκευής προϊόντων από ύφασµα, γούνα και δέρµα 
Χειριστές µηχανών παραγωγής και συντήρησης τροφίµων 
Συναρµολογητές 

83 Ο∆ΗΓΟΙ, ΜΗΧΑΝΟ∆ΗΓΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΕΣ 
ΠΛΟΙΩΝ: 
Οδηγοί οχηµάτων 
Χειριστές γεωργικών και χωµατουργικών µηχανηµάτων, γερανών 
και αναβατορίων 
Υπαξιωµατικοί και ναύτες καταστρώµατος πλοίων 
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ΚΩ∆. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
91 ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

Πλανόδιοι πωλητές 
Οικιακοί βοηθοί, καθαριστές και πλύντες 
Φροντιστές κτιρίων, καθαριστές τζαµιών και παρόµοιοι 
Κλητήρες, φύλακες, θυρωροί και παρόµοιοι 
Εργάτες αποκοµιδής σκυβάλων, οδοκαθαριστές και υγειονοµικοί 
εργάτες 

92 ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ: 
Εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας, δασών και 
αλιείας 

93 ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ, 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: 
Εργάτες µεταλλείων και λατοµείων και οικοδοµών 
Εργάτες βιοµηχανίας 
Εργάτες µεταφορών και φορτοεκφορτωτές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 
1995 ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ 

ΚΩ∆. 2003 
(£εκ) 

2004 
(£εκ) 

2005 
(£εκ) 

A 206,7 210,8 215,0
B 16,5 17,2 17,9
C 19,1 20,0 21,0

D15+16 141,0 143,8 146,7
D17-19 32,4 32,4 32,4
D20-22 74,6 76,1 77,6
D23-26 109,0 111,6 114,3
D27-35 85,4 87,6 89,8
D36+37 32,9 33,2 33,6

D 475,3 484,7 494,4
E 135,2 144,0 152,6
F 345,6 361,1 379,2
G 645,5 671,3 698,2
H 417,0 454,5 488,6

I60-62 169,8 174,9 180,2
I63 142,8 147,1 151,5
I64 258,8 289,9 324,7
I 571,4 611,9 656,4

J65 262,9 276,1 289,9
J66 39,3 40,5 41,7
J67 13,7 14,0 14,2
J 315,9 330,6 345,8

K70+71 505,8 526,2 547,4
K72+73 32,5 36,3 40,6

K74 185,3 200,1 216,2
K 723,6 762,6 804,2
L 430,3 439,0 447,8
M 236,0 245,1 254,7
N 160,9 167,1 173,6
O 202,1 214,2 227,0
P 34,6 35,6 36,7

ΣΥΝ. 4.935,7 5.169,7 5.413,1
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ 
 

ΚΩ∆. 2003 2004 2005 
A 4,2% 4,1% 4,0%
B 0,3% 0,3% 0,3%
C 0,4% 0,4% 0,4%

D15+16 2,9% 2,8% 2,7%
D17-19 0,7% 0,6% 0,6%
D20-22 1,5% 1,5% 1,4%
D23-26 2,2% 2,2% 2,1%
D27-35 1,7% 1,7% 1,7%
D36+37 0,7% 0,6% 0,6%

D 9,7% 9,4% 9,1%
E 2,7% 2,8% 2,8%
F 7,0% 7,0% 7,0%
G 13,1% 13,0% 12,9%
H 8,4% 8,8% 9,0%

I60-62 3,4% 3,4% 3,3%
I63 2,9% 2,8% 2,8%
I64 5,2% 5,6% 6,0%
I 11,5% 11,8% 12,1%

J65 5,3% 5,3% 5,4%
J66 0,8% 0,8% 0,8%
J67 0,3% 0,3% 0,3%
J 6,4% 6,4% 6,5%

K70+71 10,2% 10,2% 10,1%
K72+73 0,7% 0,7% 0,7%

K74 3,8% 3,9% 4,0%
K 14,7% 14,8% 14,8%
L 8,7% 8,5% 8,3%
M 4,8% 4,7% 4,7%
N 3,3% 3,2% 3,2%
O 4,1% 4,1% 4,2%
P 0,7% 0,7% 0,7%

ΣΥΝ. 100,0% 100,0% 100,0%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 
ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ 

ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ 
 

ΚΩ∆. 2004 2005 
A +2,0% +2,0%
B +4,0% +4,0%
C +4,5% +5,0%

D15+16 +2,0% +2,0%
D17-19 0,0% 0,0%
D20-22 +2,0% +2,0%
D23-26 +2,4% +2,4%
D27-35 +2,5% +2,5%
D36+37 +1,0% +1,0%

D +2,0% +2,0%
E +6,5% +6,0%
F +4,5% +5,0%
G +4,0% +4,0%
H +9,0% +7,5%

I60-62 +3,0% +3,0%
I63 +3,0% +3,0%
I64 +12,0% +12,0%
I +7,1% +7,3%

J65 +5,0% +5,0%
J66 +3,0% +3,0%
J67 +2,0% +2,0%
J +4,6% +4,6%

K70+71 +4,0% +4,0%
K72+73 +11,7% +11,7%

K74 +8,0% +8,0%
K +5,4% +5,4%
L +2,0% +2,0%
M +3,9% +3,9%
N +3,9% +3,9%
O +6,0% +6,0%
P +3,0% +3,0%

ΣΥΝ. +4,7% +4,7%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 
ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ 

 
ΚΩ∆. 2004 2005 

A +2,0% +2,0%
B +0,2% +4,0%
C +4,5% +5,0%

D15+16 +2,0% +2,0%
D17-19 +2,0% +1,3%
D20-22 +2,0% +2,3%
D23-26 +2,4% +2,9%
D27-35 +3,5% +3,3%
D36+37 +1,8% +1,8%

D +2,5% +2,5%
E +6,5% +6,0%
F +3,5% +3,7%
G +2,5% +2,5%
H +6,9% +5,4%

I60-62 +2,0% +1,8%
I63 +2,0% +1,8%
I64 +5,0% +6,1%
I +5,0% +5,2%

J65 +3,5% +4,3%
J66 +3,0% +3,0%
J67 +2,0% +2,0%
J +3,6% +4,1%

K70+71 +1,0% +1,0%
K72+73 +4,7% +5,1%

K74 +6,1% +6,1%
K +2,8% +2,9%
L +1,5% +1,5%
M +2,9% +2,9%
N +2,8% +2,9%
O +3,9% +3,9%
P 0,0% 0,0%

ΣΥΝ. +3,5% +3,5%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 



 153 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ 

 
ΚΩ∆. 2003 2004 2005 

A 23.000 23.000 23.000
B 1.300 1.350 1.350
C 600 600 600

D15+16 10.800 10.800 10.800
D17-19 4.676 4.583 4.523
D20-22 6.100 6.100 6.082
D23-26 5.823 5.823 5.794
D27-35 6.200 6.138 6.089
D36+37 3.800 3.769 3.738

D 37.399 37.213 37.026
E 1.400 1.400 1.400
F 27.573 27.849 28.211
G 56.358 57.203 58.061
H 32.076 32.718 33.372

I60-62 10.773 10.881 11.011
I63 7.443 7.518 7.608
I64 3.903 4.162 4.393
I 22.119 22.561 23.012

J65 10.175 10.326 10.400
J66 2.100 2.100 2.100
J67 2.800 2.800 2.800
J 15.075 15.226 15.300

K70+71 3.300 3.399 3.501
K72+73 1.500 1.600 1.701

K74 11.418 11.624 11.837
K 16.218 16.623 17.039
L 23.432 23.549 23.667
M 17.966 18.145 18.327
N 12.891 13.019 13.150
O 15.198 15.502 15.812
P 11.124 11.458 11.801

ΣΥΝ. 313.729 317.416 321.128
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ     

ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ 
 

ΚΩ∆. 2003 2004 2005 
11 372 382 393
12 10.454 11.427 12.377
13 1.870 1.771 1.733
1 12.696 13.580 14.503

211 473 501 528
212 134 148 162
213 1.696 1.866 2.053
214 3.741 3.764 3.821
22 6.295 6.282 6.272
23 15.538 15.767 15.986
241 4.276 4.618 4.957
242 1.571 1.588 1.603
244 706 722 739
240 4.067 4.209 4.338

2 38.497 39.465 40.459
31 5.695 5.916 6.131
32 1.538 1.457 1.382
33 340 297 267
34 24.994 24.959 25.048
3 32.567 32.629 32.828

41 22.935 22.516 22.026
42 10.707 10.419 10.098
4 33.642 32.935 32.124

511 817 755 694
512 15.510 15.466 15.394
513 1.460 1.427 1.396
514 3.915 3.876 3.833
516 7.800 8.087 8.362
52 28.784 29.916 31.047
5 58.286 59.527 60.726
6 16.003 16.042 16.047

 
...Συνεχίζεται 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 (συνέχεια) 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ     

ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ 
  

ΚΩ∆. 2003 2004 2005 
71 19.768 19.615 19.486
72 12.338 12.120 11.892
73 1.986 1.925 1.903
74 6.588 6.532 6.460
7 40.680 40.192 39.741

81 1.346 1.403 1.455
82 7.681 7.612 7.550
83 14.780 14.936 15.060
8 23.807 23.951 24.065

91 37.237 38.741 40.265
92 7.287 7.365 7.433
93 13.027 12.989 12.937
9 57.551 59.095 60.635

ΣΥΝ. 313.729 317.416 321.128
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ 

 
ΚΩ∆. 2003 2004 2005 

A 7,3% 7,3% 7,2%
B 0,4% 0,4% 0,4%
C 0,2% 0,2% 0,2%

D15+16 3,4% 3,4% 3,4%
D17-19 1,5% 1,5% 1,4%
D20-22 1,9% 1,9% 1,9%
D23-26 1,9% 1,8% 1,8%
D27-35 2,0% 1,9% 1,9%
D36+37 1,2% 1,2% 1,1%

D 11,9% 11,7% 11,5%
E 0,5% 0,4% 0,4%
F 8,8% 8,8% 8,8%
G 18,0% 18,0% 18,1%
H 10,2% 10,3% 10,4%

I60-62 3,4% 3,4% 3,4%
I63 2,4% 2,4% 2,4%
I64 1,2% 1,3% 1,4%
I 7,0% 7,1% 7,2%

J65 3,2% 3,3% 3,2%
J66 0,7% 0,7% 0,6%
J67 0,9% 0,8% 0,9%
J 4,8% 4,8% 4,7%

K70+71 1,1% 1,1% 1,1%
K72+73 0,5% 0,5% 0,5%

K74 3,6% 3,7% 3,7%
K 5,2% 5,3% 5,3%
L 7,5% 7,4% 7,4%
M 5,7% 5,7% 5,7%
N 4,1% 4,1% 4,1%
O 4,8% 4,9% 4,9%
P 3,6% 3,6% 3,7%

ΣΥΝ. 100,0% 100,0% 100,0%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ 
  

ΚΩ∆. 2003 2004 2005 
11 0,1% 0,1% 0,1%
12 3,3% 3,6% 3,9%
13 0,6% 0,6% 0,5%
1 4,0% 4,3% 4,5%

211 0,2% 0,2% 0,2%
212 0,0% 0,0% 0,1%
213 0,5% 0,6% 0,6%
214 1,2% 1,2% 1,2%
22 2,0% 2,0% 2,0%
23 5,0% 5,0% 5,0%
241 1,4% 1,4% 1,5%
242 0,5% 0,5% 0,5%
244 0,2% 0,2% 0,2%
240 1,3% 1,3% 1,4%

2 12,3% 12,4% 12,7%
31 1,8% 1,9% 1,9%
32 0,5% 0,5% 0,4%
33 0,1% 0,1% 0,1%
34 8,0% 7,9% 7,8%
3 10,4% 10,4% 10,2%

41 7,3% 7,1% 6,9%
42 3,4% 3,3% 3,1%
4 10,7% 10,4% 10,0%

511 0,3% 0,2% 0,2%
512 4,9% 4,9% 4,8%
513 0,5% 0,4% 0,4%
514 1,2% 1,2% 1,2%
516 2,5% 2,5% 2,6%
52 9,2% 9,4% 9,7%
5 18,6% 18,6% 18,9%
6 5,1% 5,1% 5,0%

 
...Συνεχίζεται 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 (συνέχεια) 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ 
 

ΚΩ∆. 2003 2004 2005 
71 6,3% 6,2% 6,1%
72 3,9% 3,8% 3,7%
73 0,6% 0,6% 0,6%
74 2,1% 2,1% 2,0%
7 12,9% 12,7% 12,4%

81 0,4% 0,4% 0,5%
82 2,5% 2,4% 2,3%
83 4,7% 4,7% 4,7%
8 7,6% 7,5% 7,5%

91 11,9% 12,2% 12,5%
92 2,3% 2,3% 2,3%
93 4,2% 4,1% 4,0%
9 18,4% 18,6% 18,8%

ΣΥΝ. 100,0% 100,0% 100,0%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 : 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 
ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ 

ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ 
 

2004 - 2003 2005 - 2004 ΚΩ∆. 
% Άτοµα % Άτοµα 

A 0,0% 0 0,0% 0 
B +3,8% +50 0,0% 0 
C 0,0% 0 0,0% 0 

D15+16 0,0% 0 0,0% 0 
D17-19 -2,0% -93 -1,3% -60 
D20-22 0,0% 0 -0,3% -18 
D23-26 0,0% 0 -0,5% -29 
D27-35 -1,0% -62 -0,8% -49 
D36+37 -0,8% -31 -0,8% -31 

D -0,5% -186 -0,5% -187 
E 0,0% 0 0,0% 0 
F +1,0% +276 +1,3% +362 
G +1,5% +845 +1,5% +858 
H +2,0% +642 +2,0% +654 

I60-62 +1,0% +108 +1,2% +130 
I63 +1,0% +75 +1,2% +90 
I64 +6,6% +259 +5,6% +231 
I +2,0% +442 +2,0% +451 

J65 +1,5% +151 +0,7% +74 
J66 0,0% 0 0,0% 0 
J67 0,0% 0 0,0% 0 
J +1,0% +151 +0,5% +74 

K70+71 +3,0% +99 +3,0% +102 
K72+73 +6,7% +100 +6,3% +101 

K74 +1,8% +206 +1,8% +213 
K +2,5% +405 +2,5% +416 
L +0,5% +117 +0,5% +118 
M +1,0% +179 +1,0% +182 
N +1,0% +128 +1,0% +131 
O +2,0% +304 +2,0% +310 
P +3,0% +334 +3,0% +343 

ΣΥΝ. +1,2% +3.687 +1,2% +3.712 



 162

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 : 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 



 163 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ) ΚΑΤΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ 
 

2004 – 2003 2005 – 2004 ΚΩ∆. 
% Άτοµα % Άτοµα 

11 +2,7% +10 +2,9% +11 
12 +9,3% +973 +8,3% +950 
13 -5,3% -99 -2,1% -38 
1 +7,0% +884 +6,8% +923 

211 +5,9% +28 +5,4% +27 
212 +10,4% +14 +9,5% +14 
213 +10,0% +170 +10,0% +187 
214 +0,6% +23 +1,5% +57 
22 -0,2% -13 -0,2% -10 
23 +1,5% +229 +1,4% +219 
241 +8,0% +342 +7,3% +339 
242 +1,1% +17 +0,9% +15 
244 +2,3% +16 +2,4% +17 
240 +3,5% +142 +3,1% +129 

2 +2,5% +968 +2,5% +994 
31 +3,9% +221 +3,6% +215 
32 -5,3% -81 -5,1% -75 
33 -12,6% -43 -10,1% -30 
34 -0,1% -35 +0,4% +89 
3 +0,2% +62 +0,6% +199 

41 -1,8% -419 -2,2% -490 
42 -2,7% -288 -3,1% -321 
4 -2,1% -707 -2,5% -811 

511 -7,6% -62 -8,1% -61 
512 -0,3% -44 -0,5% -72 
513 -2,3% -33 -2,2% -31 
514 -1,0% -39 -1,1% -43 
516 +3,7% +287 +3,4% +275 
52 +3,9% +1.132 +3,8% +1.131 
5 +2,1% +1.241 +2,0% +1.199 
6 +0,2% +39 0,0% +5 

 
...Συνεχίζεται 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1 (συνέχεια) 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ) ΚΑΤΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ 
 

2004 – 2003 2005 – 2004 ΚΩ∆. 
% Άτοµα % Άτοµα 

71 -0,8% -153 -0,7% -129 
72 -1,8% -218 -1,9% -228 
73 -3,1% -61 -1,1% -22 
74 -0,9% -56 -1,1% -72 
7 -1,2% -488 -1,1% -451 

81 +4,2% +57 +3,7% +52 
82 -0,9% -69 -0,8% -62 
83 +1,1% +156 +0,8% +124 
8 +0,6% +144 +0,5% +114 

91 +4,0% +1.504 +3,9% +1.524 
92 +1,1% +78 +0,9% +68 
93 -0,3% -38 -0,4% -52 
9 +2,7% +1.544 +2,6% +1.540 

ΣΥΝ. +1,2% +3.687 +1,2% +3.712 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 : 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
1: Οι τρεις µεγαλύτεροι τοµείς από πλευράς ΑΕΠ                   

για το 2003, 2004 και 2005 11 

2: Ρυθµός µεταβολής της παραγωγικότητας στους              
ευρείς τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας 17 

3: Αριθµός απασχολουµένων στους ευρείς τοµείς     
οικονοµικής δραστηριότητας 47 

4: Οι 5 µεγαλύτεροι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας         
για το 2003, 2004 και 2005 48 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 : 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
1: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση µεθοδολογίας 3 

2: Ρυθµός µεταβολής του ακαθάριστου εγχώριου         
προϊόντος στους ευρείς τοµείς 6 

3: Ποσοστιαία κατανοµή ακαθάριστου εγχώριου          
προϊόντος κατά ευρύ τοµέα 7 

4: Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ το 2004 9 

5: Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ το 2005 10 

6: Ποσοστιαία κατανοµή ΑΕΠ κατά τοµέα 13 

7: Οι 6 τοµείς µε τις µεγαλύτερες αυξήσεις                             
του ΑΕΠ το 2004 και το 2005 15 

8: Οι 7 τοµείς µε τις µικρότερες αυξήσεις                                
του ΑΕΠ το 2004 και το 2005 16 

9: Παραγωγικότητα (£ ανά εργαζόµενο) κατά                       
ευρύ τοµέα 18 

10: Ρυθµός µεταβολής της παραγωγικότητας το 2004 20 

11: Ρυθµός µεταβολής της παραγωγικότητας το 2005 21 

12: Παραγωγικότητα (£ ανά εργαζόµενο) για το 2004 23 

13: Παραγωγικότητα (£ ανά εργαζόµενο) για το 2005 24 

14: Συνολική απασχόληση για τα χρόνια 2003, 2004                και 
2005 26 

15: Αριθµητική µεταβολή απασχόλησης κατά ευρύ τοµέα 28 

16: Αριθµητική µεταβολή απασχόλησης κατά κύριο             
τοµέα το 2004 30 

17: Αριθµητική µεταβολή απασχόλησης κατά κύριο             
τοµέα το 2005 31 

18: Οι 10 τοµείς µε τις µεγαλύτερες αριθµητικές                
αυξήσεις της απασχόλησης το 2004 33 
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19: Οι 10 τοµείς µε τις µεγαλύτερες αριθµητικές                
αυξήσεις της απασχόλησης το 2005 35 

20: Αριθµός απασχολουµένων κατά επαγγελµατική      κατηγορία
 37 

21: Μεταβολή απασχόλησης κατά επαγγελµατική         κατηγορία
 39 

22: Τα 10 επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες αριθµητικές       
αυξήσεις της απασχόλησης 41 

23: Τα 10 επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες µειώσεις της 
απασχόλησης για το 2004 43 

24: Τα 10 επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες µειώσεις της 
απασχόλησης για το 2005 45 

25: Ποσοστιαία κατανοµή απασχόλησης κατά ευρύ τοµέα 47 

26: Ποσοστιαία κατανοµή απασχόλησης κατά τοµέα 50 

27: Ποσοστιαία κατανοµή απασχόλησης κατά        
επαγγελµατική κατηγορία 54 

28: Μεταβολές στην ποσοστιαία κατανοµή απασχόλησης 56 

29: Τα 10 επαγγέλµατα µε τη µεγαλύτερη απασχόληση 58 

30: Τα 4 επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες µεταβολές               στα 
µερίδια απασχόλησης για το 2004 59 

31: Τα 5 επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες µεταβολές                
στα µερίδια απασχόλησης για το 2005 60 

32: Ρυθµός µεταβολής της απασχόλησης στους                    
ευρείς τοµείς 65 

33: Ρυθµός µεταβολής απασχόλησης κατά τοµέα                        
το 2004 67 

34: Ρυθµός µεταβολής απασχόλησης κατά τοµέα                        
το 2005 68 

35: Οι 5 τοµείς µε τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες                   
αυξήσεις της απασχόλησης για το 2004 70 

36: Οι 3 τοµείς µε ποσοστιαίες µειώσεις                                    
της απασχόλησης για το 2004 70 
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37: Οι 4 τοµείς µε τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες                   
αυξήσεις της απασχόλησης για το 2005 71 

38: Οι 5 τοµείς µε ποσοστιαίες µειώσεις                                    
της απασχόλησης για το 2005 71 

39: Ρυθµός µεταβολής της απασχόλησης κατά          
επαγγελµατική κατηγορία 73 

40: Τα 10 επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες       
αυξήσεις της απασχόλησης για το 2004 77 

41: Τα 10 επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες         
µειώσεις της απασχόλησης για το 2004 78 

42: Τα 10 επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες       
αυξήσεις της απασχόλησης για το 2005 79 

43: Τα 10 επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες ποσοστιαίες         
µειώσεις της απασχόλησης για το 2005 80 
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ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ 
 
Bureau of Labor Statistics, (USA): 
http://www.bls.gov. 
 
CEDEFOP, (EU): 
http://www.cedefop.eu.int/ 
http://www.trainingvillage.gr/etv/ 
 
Datasphere – Labour Market, Learning and Skills Website, (UK): 
http://www.dfee.gov.uk/datasphere/. 
 
Department for Education and Skills, (UK): 
http://www.dfes.gov.uk. 
 
Department for Employment and Learning, (UK): 
http://www.delni.gov.uk. 
 
Economic and Social Research Institute, (Ireland): 
http://www.esri.ie/ 
 
Institute for Employment Research (IAB), (Germany): 
http://www.iab.de/iab/ 
 
Institute for Employment Research, (UK): 
http://www.warwick.ac.uk/ier. 
 
Institute of Economic Forecasting, (France): 
http://www.bipe.fr/ 
 
Research Centre for Education and the Labour Market (Netherlands): 
http://www.fdewb.unimaas.nl/roa/ 
 
Training and Employment Authority, (Ireland): 
http://www.fas.ie/ 
 
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, (Κύπρος): 
http://www.hrdauth.org.cy/ 
 

http://www.bls.gov/
http://www.cedefop.eu.int/
http://www.trainingvillage.gr/etv/
http://www.dfee.gov.uk/datasphere/
http://www.dfes.gov.uk/
http://www.delni.gov.uk/
http://www.esri.ie/
http://www.iab.de/iab/
http://www.warwick.ac.uk/ier
http://www.bipe.fr/
http://www.fdewb.unimaas.nl/roa/
http://www.fas.ie/
http://www.hrdauth.org.cy/


 182

Γραφείο Προγραµµατισµού, (Κύπρος): 
http://www.planning.gov.cy/ 
 
Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, (Κύπρος): 
http://www.centralbank.gov.cy/ 
 
Στατιστική Υπηρεσία, (Κύπρος): 
http://www.pio.gov.cy/dsr/ 
 
Υπουργείο Οικονοµικών, (Κύπρος): 
http://www.mof.gov.cy/ 
 

http://www.planning.gov.cy/
http://www.centralbank.gov.cy/
http://www.pio.gov.cy/dsr/
http://www.mof.gov.cy/
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