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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Η παρακολούθηση των εξελίξεων και η εκτίµηση των τάσεων στην 
αγορά εργασίας αποτελεί δραστηριότητα ψηλής προτεραιότητας για 
την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού. Αποτελεί βασικό 
συστατικό για την εκπλήρωση της αποστολής της ως του εθνικού 
φορέα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της Κύπρου. 
 
Οι ποιοτικές και αριθµητικές ανισοσκέλειες ανάµεσα στην προσφορά 
και στη ζήτηση εργατικού δυναµικού συγκροτούν σοβαρές αδυναµίες 
στην αγορά εργασίας. Μέσα από την ετήσια µελέτη για το Ισοζύγιο 
Εργατικού ∆υναµικού, η οποία διεξάγεται εδώ και 15 χρόνια, 
επιχειρείται η πρόβλεψη των ανισοσκελειών και ο εντοπισµός των 
επαγγελµάτων που θα εµφανίσουν ελλείψεις ή πλεονάσµατα. 
 
Τα αποτελέσµατα της µελέτης αξιοποιούνται τόσο από την Αρχή όσο 
και από άλλους φορείς και υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στον 
ευρύ τοµέα του προγραµµατισµού του ανθρώπινου δυναµικού. 
 
Η συνεισφορά των ιδρυµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
οργανισµών και επιχειρήσεων που συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια 
και άλλων αρµοδίων ήταν απαραίτητη για την ολοκλήρωση της 
µελέτης. Προς όλους αυτούς η Αρχή εκφράζει δηµόσια τις 
ευχαριστίες της για την πραγµατικά πολύτιµη συνεργασία τους. 
 
Στο συντάκτη της µελέτης Γιάννη Μουρουζίδη, Λειτουργό 
Ανθρώπινου ∆υναµικού 1ης Τάξης, στο Χριστάκη Χριστοφή, 
Λειτουργό Β΄ και στη Γιάννα Κορέλλη που είχαν την ευθύνη για τη 
συλλογή και ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων, στο Μάκη 
Κεραυνό, Ανώτερο Λειτουργό Ανθρώπινου ∆υναµικού που συντόνιζε 
τη µελέτη και στο ∆ρα Γιώργο Όξινο, ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης 
Έρευνας και Προγραµµατισµού, εκφράζω τα θερµά συγχαρητήρια και 
τις πιο ειλικρινείς ευχαριστίες µου. 
 
 
 
Π. Χ. Κουτουρούσης 
Γενικός ∆ιευθυντής 
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ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας της Κύπρου 
θεωρείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού ως 
σηµαντική δραστηριότητα. Ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται στην 
εξασφάλιση έγκαιρης και ολοκληρωµένης εικόνας µέσα από τη 
διαχρονική ανάλυση των τάσεων και τη συνεχή και µεθοδική 
εκτίµηση των µελλοντικών αλλαγών. 
 
Με τον τρόπο αυτό υποβοηθείται ο προγραµµατισµός και η 
υλοποίηση των κατάλληλων δραστηριοτήτων κατάρτισης και 
προωθούνται άλλες ενέργειες µε στόχο την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων στην αγορά εργασίας. 
 
Η µελέτη για το Ισοζύγιο Εργατικού ∆υναµικού, η οποία εκπονείται 
κάθε χρόνο εδώ και 15 χρόνια, προβαίνει σε προβλέψεις για την 
πρόσθετη προσφορά και την πρόσθετη ζήτηση σε εργατικό δυναµικό 
για όλες τις ειδικότητες και επαρχίες της Κύπρου. Τα κυριότερα 
συµπεράσµατα και εισηγήσεις της µελέτης για το 2002 
παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
 
 
Ελαφρά αύξηση της ζήτησης εργατικού δυναµικού 
 
Ελαφρά αυξηµένη αναµένεται να είναι η συνολική πρόσθετη 
ζήτηση για το 2002 σε σύγκριση µε τον προηγούµενο χρόνο. 
Προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 1,4% και θα ανέλθει στα 11.739 
άτοµα. Αυτό είναι αποτέλεσµα του ψηλού ρυθµού αύξησης της 
απασχόλησης σε τοµείς των Υπηρεσιών, παρόλο που η απασχόληση 
θα µειωθεί στη Μεταποίηση και θα παραµείνει στάσιµη στις 
Κατασκευές. Οι τοµείς των Υπηρεσιών που θα πετύχουν τους 
ψηλότερους ρυθµούς αύξησης της απασχόλησης είναι: 
 

• ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και Επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες 

• Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 

• Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 
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• Εκπαίδευση 

• Υγεία και κοινωνική µέριµνα 
 
Η ζήτηση για αντικατάσταση προσωπικού αποτελεί το µεγαλύτερο 
µέρος της συνολικής ζήτησης αφού ανέρχεται στα 8.404 άτοµα ή στο 
71,6% του συνόλου. Η διακίνηση απασχολουµένων µεταξύ 
ειδικοτήτων ανέρχεται στα 3.173 άτοµα ή στο 37,8% της ζήτησης για 
αντικατάσταση και αποδεικνύει ότι η επίδραση των εσωτερικών 
µετατοπίσεων στη διαµόρφωση της εικόνας στο επίπεδο των 
ειδικοτήτων είναι µεγάλη. 
 
 
Αναµένεται ουσιαστική µείωση της προσφοράς εργατικού 
δυναµικού και αυξοµειώσεις κατά κατηγορία προσφοράς 
 
Ουσιαστική µείωση κατά 2.228 άτοµα ή 10,4% αναµένεται να 
παρουσιάσει η συνολική πρόσθετη προσφορά για το 2002 σε 
σύγκριση µε το 2001. Έτσι προβλέπεται ότι θα ανέλθει στα 19.719 
άτοµα. Ταυτόχρονα, διαµορφώνονται αυξοµειώσεις κατά κατηγορία 
προσφοράς ανάµεσα στα δύο χρόνια. 
 
Οι σηµαντικότερες µειώσεις αναµένεται να παρουσιαστούν: 
 

• Στον αριθµό των ανέργων κατά το τέλος του χρόνου ως 
αποτέλεσµα της συγκριτικά καλής οικονοµικής 
ανάπτυξης. 

• Στα άτοµα που θα διακόψουν τη φοίτηση τους από σχολές 
Μέσης Εκπαίδευσης εξαιτίας περαιτέρω µείωσης του 
αντίστοιχου ποσοστού. 

• Στους απόφοιτους δηµοσίων και ιδιωτικών σχολών 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο εξαιτίας 
επέκτασης της διάρκειας σπουδών τους. 

• Στους απόφοιτους δηµοσίων και ιδιωτικών σχολών Μέσης 
Γενικής Εκπαίδευσης εξαιτίας µείωσης του αριθµού των 
µαθητών. 
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Οι σηµαντικότερες αυξήσεις εντοπίζονται: 
 

• Στους απόφοιτους σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στο 
εξωτερικό εξαιτίας της αύξησης στον αριθµό των 
φοιτητών. 

• Στους απόφοιτους τεχνικών σχολών εξαιτίας της αύξησης 
που παρατηρείται στον αριθµό των µαθητών. 

 
 
 
Συνέχιση της παρουσίας ανισοσκελειών ανάµεσα στην 
πρόσθετη προσφορά και την πρόσθετη ζήτηση 
 
Από τα αποτελέσµατα της µελέτης του Ισοζυγίου Εργατικού 
∆υναµικού για το 2002 διαπιστώνεται ότι η αγορά εργασίας της 
Κύπρου θα εξακολουθήσει να παρουσιάζει διαρθρωτικές 
αδυναµίες µε αποτέλεσµα την εµφάνιση ανισοσκελειών. Αυτό 
αποδεικνύεται από τη σύγκριση ανάµεσα στη συνολική προσφορά και 
ζήτηση. Ειδικότερα, ενώ η πρόσθετη προσφορά αναµένεται να είναι 
µεγαλύτερη από την πρόσθετη ζήτηση κατά 7.980 άτοµα (-23,5% 
από το 2001), η πρόβλεψη είναι ότι θα παρουσιαστούν τόσο 
ελλείψεις όσο και πλεονάσµατα. Οι ελλείψεις αναµένεται να 
ανέλθουν στα 4.725 άτοµα, ενώ τα πλεονάσµατα και η προσφορά που 
δεν κατανέµεται σε ειδικότητες θα φτάσουν στα 12.705 άτοµα (5.058 
και 7.647 άτοµα αντίστοιχα). Η εικόνα αυτή παρουσιάζεται στο 
σχεδιάγραµµα στην επόµενη σελίδα. 
 
Αρκετές από τις ελλείψεις, οι οποίες αφορούν επαγγέλµατα στα 
οποία δεν απαιτούνται ψηλά επίπεδα εξειδίκευσης είναι δυνατό να 
ικανοποιηθούν µε την πρόσληψη ανειδίκευτου εργατικού δυναµικού. 
Το ανειδίκευτο εργατικό δυναµικό αποτελείται από τους απόφοιτους 
και τους διακόψαντες στις διάφορες βαθµίδες του εκπαιδευτικού 
συστήµατος και από τους ανειδίκευτους ανέργους και ανέρχεται στα 
3.974 άτοµα. Με βάση τη µέχρι τώρα εµπειρία, διαπιστώνεται ότι 
υπάρχουν δυσκολίες στην προσέλκυση των ατόµων αυτών για τα 
επαγγέλµατα που δε θεωρούνται ελκυστικά όπως είναι τα 
επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ 
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Στις 5 από τις 8 επαγγελµατικές κατηγορίες η πρόσθετη 
προσφορά είναι µεγαλύτερη από την πρόσθετη ζήτηση 
 
Από τη σύγκριση της προσφοράς και της ζήτησης εργατικού 
δυναµικού κατά επαγγελµατική κατηγορία εντοπίζεται ότι τα 
πλεονάσµατα θα είναι µεγαλύτερα από τις ελλείψεις στις 
κατηγορίες: 
 

• ∆ιευθυντές 

• Πτυχιούχοι 

• Γραφειακά επαγγέλµατα 

• Τεχνίτες 

• Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης 
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Μεγαλύτερες ελλείψεις από πλεονάσµατα αναµένονται στους: 
 

• Τεχνικούς βοηθούς και ειδικούς γραφείς 

• Υπάλληλους υπηρεσιών και πωλητές 

• Χειριστές µηχανηµάτων, εργαλείων και συναρµολογητές 
 
Τα αποτελέσµατα κατά επαγγελµατική κατηγορία παρουσιάζονται στο 
σχεδιάγραµµα που ακολουθεί. 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2002
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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 
7: Τεχνίτες και παρόµοιοι εργάτες 
8: Χειριστές µηχανηµάτων και εργαλείων και συναρµολογητές 
9: Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης 
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Προσφορά που ανέρχεται στα 7.647 άτοµα δεν είναι δυνατό να 
κατανεµηθεί σε συγκεκριµένα επαγγέλµατα. Αυτή αποτελείται από το 
ανειδίκευτο νεοεισερχόµενο εργατικό δυναµικό (3.974 άτοµα), τους 
διακινούµενους από ειδικότητα σε ειδικότητα (3.173 άτοµα) και τους 
επαναπατριζόµενους (500 άτοµα). 
 
Τα άτοµα αυτά θα µπορούσαν, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις 
να ικανοποιήσουν µέρος από τις ελλείψεις. Με βάση τις τάσεις των 
προηγουµένων χρόνων φαίνεται ότι αυτό ισχύει πιο εύκολα στα 
γραφειακά επαγγέλµατα, σε κάποιο βαθµό στα επαγγέλµατα των 
πωλητών και όπως έχει ήδη αναφερθεί σε µικρό µόνο βαθµό, στα 
επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης. 
 
 
Τα πλεονάσµατα και η υπόλοιπη προσφορά είναι µεγαλύτερα 
από τις ελλείψεις σε όλες τις επαρχίες 
 
Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων κατά επαρχία διαπιστώνεται 
ότι το άθροισµα των πλεονασµάτων και της προσφοράς που δεν 
κατανέµεται σε ειδικότητες είναι µεγαλύτερο από τις ελλείψεις σε 
όλες τις επαρχίες. Οι µεγαλύτερες ποσοστιαίες διαφορές και κατά 
συνέπεια τα µεγαλύτερα προβλήµατα εντοπίζονται στην Αµµόχωστο, 
στη Λάρνακα και στη Λευκωσία ενώ η µικρότερη διαφορά 
αναµένεται να παρουσιαστεί στη Λεµεσό. 
 
Όµως δεν είναι δυνατό να υπάρξει πλήρης ικανοποίηση των 
ελλείψεων σε οποιαδήποτε επαρχία εξαιτίας των ανισοσκελειών που 
παρουσιάζονται στις διάφορες ειδικότητες. 
 
 
Οι σηµαντικότερες ελλείψεις σε επαγγέλµατα αφορούν τα 
επαγγέλµατα του τουριστικού τοµέα, της πληροφορικής και 
τους Πωλητές 
 
Οι αναµενόµενες ελλείψεις για το 2002 είναι αποτέλεσµα των 
ακόλουθων τριών λόγων: 
 

• Της µεγάλης ζήτησης για αντικατάσταση προσωπικού 
που αποχωρεί από ορισµένες ειδικότητες. Αυτές 
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εντοπίζονται κυρίως στη Μεταποίηση, στις Κατασκευές, 
στον Τουριστικό τοµέα καθώς και στα επαγγέλµατα των 
πωλητών. 

• Της πρόσθετης ζήτησης προσωπικού σε ορισµένους 
τοµείς που βασικά εντοπίζονται στον ευρύ τριτογενή 
τοµέα, λόγω επέκτασης των δραστηριοτήτων τους. 

• Της µη παροχής σχετικής αρχικής κατάρτισης από 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, όπως στην περίπτωση 
ορισµένων τεχνικών επαγγελµάτων και των επαγγελµάτων 
των πωλητών. 

 
Οι σηµαντικότερες ελλείψεις εργατικού δυναµικού (µε αριθµούς 
µεγαλύτερους από 30 άτοµα) παρουσιάζονται στο σχετικό 
σχεδιάγραµµα. Από αυτό διαπιστώνεται ότι οι µεγαλύτερες ελλείψεις 
αφορούν τα επαγγέλµατα της πληροφορικής, του τουριστικού τοµέα, 
τους πωλητές και επαγγέλµατα της βιοµηχανίας τροφίµων. 
 
Επισηµαίνεται ότι στα επαγγέλµατα των πωλητών οι ελλείψεις 
ικανοποιούνται σε µεγάλο βαθµό µε την πρόσληψη ανειδίκευτων 
ατόµων, κυρίως αποφοίτων Μέσης Γενικής αλλά και Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης. 
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι ελλείψεις που αναµένονται στα 
επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης είναι δυνατό να ικανοποιηθούν 
µερικώς µε την πρόσληψη ανειδίκευτων ατόµων, όπως είναι οι 
διακόψαντες από τις διάφορες βαθµίδες του εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 
 
Η παρουσία ανισοσκελειών σε βασικά επαγγέλµατα της 
οικονοµίας αποτελεί ένδειξη του προβλήµατος που αντιµετωπίζει 
η αγορά εργασίας της Κύπρου όπου δεν υπάρχει ταύτιση ανάµεσα 
στην προσφορά από νέα άτοµα και στη ζήτηση. Η επαναλαµβανόµενη 
επιβεβαίωση των ανισοσκελειών ανάµεσα στην προσφορά και τη 
ζήτηση υποδεικνύει την ανάγκη για χάραξη στρατηγικής για ριζική 
αντιµετώπιση των προβληµάτων στην αγορά εργασίας. 
 
Οι ελλείψεις είναι δυνατό να απαµβλυνθούν βραχυχρόνια µε τη 
διοργάνωση ταχύρυθµων προγραµµάτων κατάρτισης νέου 
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εργατικού δυναµικού. Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται η Αρχή 
µε την εφαρµογή τέτοιων προγραµµάτων.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2002
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Τα σηµαντικότερα πλεονάσµατα προβλέπονται για τους 
∆ιευθυντές, τους Πτυχιούχους, τα Γραφειακά Επαγγέλµατα 
και τα Επαγγέλµατα Μικρής Εξειδίκευσης 
 
Τα πλεονάσµατα εργατικού δυναµικού οφείλονται: 
 

• Στο µεγάλο ενδιαφέρον ατόµων για εργοδότηση στα 
επαγγέλµατα αυτά και ιδίως σε γραφειακά επαγγέλµατα 
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καθώς και σε επαγγέλµατα που απαιτούν προσόντα 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

• Στη µείωση στην απασχόληση στη Μεταποίηση και στη 
στασιµότητα της στις Κατασκευές. 

• Στη µείωση στη ζήτηση για επαγγέλµατα που δεν 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε µια 
σύγχρονη οικονοµία και κοινωνία. 

 
Τα σηµαντικότερα πλεονάσµατα εργατικού δυναµικού (αριθµοί 
µεγαλύτεροι από 50) παρουσιάζονται στο σχετικό σχεδιάγραµµα. 
 
Στα ∆ιευθυντικά επαγγέλµατα τα πλεονάσµατα είναι αποτέλεσµα της 
πρόθεσης µεγάλου αριθµού ατόµων να αναζητήσουν τέτοιες θέσεις 
εργασίας και προς το σκοπό αυτό αποκτούν σχετικά προσόντα µε τη 
διοίκηση επιχειρήσεων. 
 
Τόσο στους ∆ιευθυντές όσο και στους Πτυχιούχους εντοπίζονται 
ποιοτικές ανισοσκέλειες ανάµεσα στις απαιτήσεις των εργοδοτών 
και στα προσόντα των υποψηφίων για εργοδότηση. Οι εργοδότες 
συνήθως ζητούν από τα άτοµα να έχουν πρακτική εµπειρία, να 
γνωρίζουν την Κυπριακή και διεθνή οικονοµία και αγορά και να 
έχουν εξειδικευµένες γνώσεις (γ.π. γνώσεις ξένων γλωσσών και 
γνώσεις για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών). 
 
Μεγάλο µέρος της προσφοράς στα γραφειακά επαγγέλµατα 
αποτελείται από τους απόφοιτους ∆ευτεροβάθµιας και 
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που προτίθενται να αναζητήσουν 
εργοδότηση σε τέτοια επαγγέλµατα και γι’αυτό αποκτούν τα 
ανάλογα προσόντα. Όµως, σηµειώνεται ότι κάποιες θέσεις εργασίας 
είναι αδύνατο να συµπληρωθούν επειδή υπάρχουν σηµαντικές 
διαφορές ανάµεσα στα προσόντα των υποψηφίων και στις συνεχώς 
αυξανόµενες απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων. 
 
Σε κάποια τεχνικά επαγγέλµατα τα πλεονάσµατα είναι 
αποτέλεσµα της αναµενόµενης µειωµένης ζήτησης ως συνέπεια 
των σχετικά µικρών επιδόσεων   των    τοµέων οικονοµικής 
δραστηριότητας στους οποίους βρίσκονται τα περισσότερα από τα 
επαγγέλµατα αυτά όπως είναι οι Κατασκευές και η Μεταποίηση. 
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Σε κάποιες ειδικότητες, παρόλο που δεν εµφανίζονται ελλείψεις 
εντούτοις θέσεις εργασίας παραµένουν κενές εξαιτίας ποιοτικών 
ανισοσκελειών ή διαφορών στους προσφερόµενους και ζητούµενους 
όρους εργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές αναγνωρίζεται ουσιαστικός 
ρόλος στην κατάλληλη κατάρτιση των νεοπροσλαµβανοµένων 
ατόµων ώστε να συµπληρώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους. 
 
 
Γενικές Κατευθύνσεις Ενεργειών Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
∆υναµικού 
 
Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
∆υναµικού προωθεί ενέργειες για αντιµετώπιση της αναµενόµενης 
κατάστασης στην αγορά εργασίας της Κύπρου. Συνοπτικά, οι 
ενέργειες αυτές είναι οι ακόλουθες: 
 

• Παροχή ευκαιριών κατάρτισης στο εργατικό δυναµικό στα 
επαγγέλµατα που παρουσιάζουν ελλείψεις. 

• Προώθηση κατάλληλων προγραµµάτων κατάρτισης σε 
συνεργασία µε τις επιχειρήσεις για ικανοποίηση των 
αναγκών τους. 

• ∆ραστηριοποίηση στους τοµείς της επαγγελµατικής 
καθοδήγησης και διαφώτισης των νέων για την 
κατάσταση στην αγορά εργασίας. 

• Προσπάθεια για τη δηµιουργία νέας ή ενίσχυση της 
υφιστάµενης υποδοµής για παροχή κατάρτισης. 

• Παροχή βοήθειας και τεχνικών συµβουλών προς τις 
επιχειρήσεις για βελτιώσεις στον προγραµµατισµό και 
στην αξιοποίηση του προσωπικού τους. 

• Συνεχής µελέτη των εξελίξεων στην αγορά εργασίας. 

• Συνεργασία µε τις άλλες αρµόδιες υπηρεσίες για καλύτερο 
προγραµµατισµό του ανθρώπινου δυναµικού του τόπου. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, ως ο αρµόδιος φορέας 
για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της Κύπρου, θεωρεί την 
παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας ως σηµαντική 
δραστηριότητα. Ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται στην εξασφάλιση 
έγκαιρης και ολοκληρωµένης εικόνας και αξιόπιστων δεδοµένων. Η 
µελέτη για το Ισοζύγιο Εργατικού ∆υναµικού, η οποία εκπονείται 
κάθε χρόνο εδώ και 15 χρόνια, παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για 
την προβλεπόµενη κατάσταση στην αγορά εργασίας και συµβάλλει 
προς αυτή την κατεύθυνση. 
 
Οι πληροφορίες που περιέχονται στη µελέτη χρησιµεύουν στον 
προγραµµατισµό και εφαρµογή των αναγκαίων δραστηριοτήτων 
κατάρτισης και στην προώθηση άλλων ενεργειών όπως είναι η 
ενηµέρωση του κοινού και ιδιαίτερα των νέων και η βελτίωση της 
αξιοποίησης του εργατικού δυναµικού µέσα στις επιχειρήσεις. 
Επίσης, η µελέτη αξιοποιείται από άλλους δηµόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς και υπηρεσίες που ασχολούνται µε τον ευρύ τοµέα του 
προγραµµατισµού του ανθρώπινου δυναµικού. 
 

1.1. Σκοπός της µελέτης 
 
Σκοπός της µελέτης είναι ο εντοπισµός των ανισοσκελειών που 
αναµένεται ότι θα παρουσιαστούν στην αγορά εργασίας της Κύπρου 
µέσα στο 2002. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από τη διενέργεια 
προβλέψεων για την πρόσθετη προσφορά και την πρόσθετη 
ζήτηση σε εργατικό δυναµικό κατά ειδικότητα και επαρχία. Οι 
ανισοσκέλειες καταδεικνύουν τις ειδικότητες στις οποίες θα 
εµφανιστούν ανάγκες κατάρτισης µέσα στο 2002. Οι ανάγκες αυτές 
δυνατό να αφορούν: 
 

• αρχική κατάρτιση σε σχέση µε ελλείψεις σε εργατικό 
δυναµικό λόγω µεγαλύτερης ζήτησης από την προσφορά, 

• επιµόρφωση ατόµων µε γνώσεις και δεξιότητες που να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις συγκεκριµένης ειδικότητας, 
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• επανεκπαίδευση προσωπικού από ειδικότητες που 
παρουσιάζουν πολύ µεγαλύτερη προσφορά από ζήτηση ή 
που καταργούνται. 

 
Η ανάλυση που γίνεται καλύπτει όλες τις ειδικότητες, όλες τις 
επαρχίες και όλους τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας µε 
εξαίρεση τους δύο πιο κάτω τοµείς, για τους οποίους δεν υπάρχουν 
ικανοποιητικά διαθέσιµα στοιχεία για τη διάρθρωση της 
απασχόλησης: 
 

• Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα και ∆ασοκοµία 

• Αλιεία και Ιχθυοτροφία 
 

1.2. Μεθοδολογία 
 
Η µεθοδολογία υπολογισµού της πρόσθετης προσφοράς και της 
πρόσθετης ζήτησης εργατικού δυναµικού παρουσιάζεται συνοπτικά 
στο κεφάλαιο αυτό και διαγραµµατικά στο Σχεδιάγραµµα 1. 
Εκτενέστερη λεπτοµερής ανάλυση της µεθοδολογίας παρατίθεται στο 
Παράρτηµα 1. 
 
Το Ισοζύγιο Εργατικού ∆υναµικού ορίζεται ως η διαφορά 
ανάµεσα στην πρόσθετη προσφορά και στην πρόσθετη ζήτηση για 
το συγκεκριµένο χρόνο. Επισηµαίνεται ότι το αποτέλεσµα της 
διαφοράς αυτής δεν αποτελεί πρόβλεψη της ανεργίας για τους 
ακόλουθους δύο λόγους: 
 

• Οι ελλείψεις σε ορισµένες ειδικότητες δεν είναι δυνατό να 
ικανοποιηθούν από τα πλεονάσµατα σε άλλες. 

• Οι ανισοσκέλειες µεταξύ επαρχιών δεν εξισορροπούνται 
πάντοτε µε µετακίνηση ατόµων. 

 
Στην ανάλυση των αποτελεσµάτων της µελέτης χρησιµοποιούνται οι 
επίσηµοι όροι και περιγραφές των επαγγελµάτων. Αυτό είναι 
απαραίτητο για να υπάρχει, όσο αυτό είναι δυνατό, διαχρονική 
συνέπεια και δυνατότητα σύγκρισης µε άλλα διαθέσιµα στοιχεία και 
αναλύσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 
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Πρόσθετη προσφορά 
 
Η πρόσθετη προσφορά αποτελείται από τις ακόλουθες πέντε βασικές 
κατηγορίες: 
 

• Η πρώτη κατηγορία είναι οι νεοεισερχόµενοι, δηλαδή 
άτοµα που θα επιδιώξουν να εργοδοτηθούν για πρώτη 
φορά µέσα στο 2002. Τα άτοµα αυτά είναι βασικά οι 
απόφοιτοι και οι διακόψαντες από τις διάφορες βαθµίδες 
του εκπαιδευτικού συστήµατος. 

• Η δεύτερη κατηγορία αφορά την προσφορά από τους 
ανέργους κατά το τέλος του προηγούµενου χρόνου. Τα 
στοιχεία αυτά διαφοροποιούνται ώστε να λαµβάνεται 
υπόψη η εποχικότητα της ανεργίας που έχει ως συνέπεια 
την εµφάνιση αυξηµένης ή µειωµένης ανεργίας το 
∆εκέµβριο. Η εποχικότητα είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε 
ορισµένες ειδικότητες όπως αυτές του τουριστικού τοµέα. 
Πρόσθετα, όπου υπήρχαν στοιχεία, ότι συγκεκριµένες 
οµάδες εγγεγραµµένων ανέργων δεν αποτελούν 
πραγµατική προσφορά σε επαγγέλµατα, αυτά λήφθηκαν 
υπόψη στην πρόβλεψη της προσφοράς από τους ανέργους. 
Όµως η βάση για τον υπολογισµό της προσφοράς 
εξακολουθεί να είναι τα επίσηµα στοιχεία της ανεργίας. 

• Η τρίτη κατηγορία αναφέρεται στην προσφορά από 
άτοµα που βρίσκονται εκτός του οικονοµικά ενεργού 
πληθυσµού, δηλαδή δεν εργάζονται ούτε είναι γραµµένοι 
ως άνεργοι, αλλά θα επιδιώξουν να εργαστούν µέσα στο 
2002. Παράδειγµα αποτελούν νεαρές γυναίκες που 
εργάζονταν, αποχώρησαν κυρίως λόγω γάµου ή τοκετού 
και θα επιστρέψουν στην αγορά εργασίας µετά από κάποιο 
χρονικό διάστηµα. 

• Τα άτοµα που επιστρέφουν από το εξωτερικό για 
µόνιµη εγκατάσταση στην Κύπρο συγκροτούν την 
τέταρτη κατηγορία. Ο αριθµός αυτός είναι σχετικά 
µικρός και η εκτίµηση γίνεται µε βάση τις τάσεις των 
προηγούµενων χρόνων. Πάνω στον αριθµό αυτό 
εφαρµόζονται ποσοστά συµµετοχής στην αγορά εργασίας. 
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Η προσφορά αυτή δεν είναι δυνατό να κατανεµηθεί σε 
ειδικότητες εξαιτίας της απουσίας συναφών πληροφοριών. 

• Η τελευταία κατηγορία αφορά τα άτοµα που ήδη 
βρίσκονται στην αγορά εργασίας και διακινούνται από 
µια ειδικότητα σε άλλη. Αυτοί δηµιουργούν ζήτηση για 
αντικατάσταση προσωπικού στην ειδικότητα από την 
οποία φεύγουν αλλά ταυτόχρονα αποτελούν προσφορά σε 
άλλες ειδικότητες. Η προσφορά αυτή δεν κατανέµεται σε 
ειδικότητες επειδή τα άτοµα αυτά δε θεωρούνται 
καταρτισµένα για τις ειδικότητες στις οποίες θα 
µετακινηθούν. Επίσης, δεν υπάρχουν στοιχεία που να 
δείχνουν τις ειδικότητες στις οποίες επιδιώκουν να 
εργαστούν τα άτοµα αυτά. Η µεγάλη σηµασία της 
κατηγορίας αυτής στη διαµόρφωση των εκτιµήσεων στις 
διάφορες ειδικότητες, καθιστά αναγκαία τη λεπτοµερή 
µελέτη του φαινοµένου αυτού. 

 
 
Πρόσθετη ζήτηση 
 
Η πρόσθετη ζήτηση αποτελείται από τη ζήτηση που σχετίζεται µε την 
προβλεπόµενη διαφοροποίηση (αύξηση ή µείωση) στην παραγωγή και 
από τη ζήτηση για αντικατάσταση προσωπικού ως εξής: 
 

• Η πρόβλεψη της ζήτησης σε σχέση µε το ρυθµό 
µεταβολής της παραγωγής γίνεται αφού εκτιµηθούν ο 
ρυθµός ανάπτυξης και η αξία παραγωγής κατά 
απασχολούµενο για τον κάθε τοµέα οικονοµικής 
δραστηριότητας. 

• Η ζήτηση για αντικατάσταση µπορεί να προέλθει είτε 
από την αποχώρηση εργατικού δυναµικού από την 
αγορά εργασίας ή από τη διακίνηση ατόµων από µια 
ειδικότητα σε άλλη. Η εκτίµηση της ζήτησης για 
αντικατάσταση γίνεται ξεχωριστά κατά ειδικότητα για τον 
κάθε τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας. 
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1.3. Περίγραµµα της µελέτης 
 
Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται ο σκοπός της µελέτης και 
παρουσιάζεται συνοπτικά η µεθοδολογία που έχει ακολουθηθεί. 
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται µια σύντοµη ανάλυση των 
σηµαντικότερων χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας της Κύπρου, 
δηλαδή του πληθυσµού, του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, της 
απασχόλησης, της ανεργίας και των ξένων εργατών. 
 
Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσµατα της µελέτης του 
Ισοζυγίου Εργατικού ∆υναµικού για το 2002. Συγκεκριµένα, σε 
πρώτο στάδιο εξετάζονται σε λεπτοµέρεια η προσφορά και ζήτηση 
εργατικού δυναµικού και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν. Στη 
συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της σύγκρισης ανάµεσα 
στην πρόσθετη προσφορά και πρόσθετη ζήτηση σε γενικό επίπεδο, 
κατά επαγγελµατική κατηγορία και επαρχία, αλλά και σε µεγαλύτερη 
ανάλυση, κατά ειδικότητα. 
 
Οι αναλυτικοί πίνακες του Ισοζυγίου Εργατικού ∆υναµικού για το 
2002 είναι διαθέσιµοι στα γραφεία της Αρχής Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού για οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο. Οι πίνακες 
αυτοί περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

• Προσφορά και ζήτηση για την κάθε ειδικότητα. 

• Ισοζύγιο και ανάλυση κατά επαρχία για την κάθε ειδικότητα. 

• Ανάλυση των κατηγοριών της προσφοράς για την κάθε 
ειδικότητα. 

• Ανάλυση των κατηγοριών της ζήτησης για την κάθε 
ειδικότητα. 

• Ανάλυση των κατηγοριών της ζήτησης κατά τοµέα 
οικονοµικής δραστηριότητας. 

 
Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο καταγράφονται τα βασικότερα 
συµπεράσµατα που έχουν εξαχθεί από τη µελέτη και γίνονται 
εισηγήσεις για αντιµετώπιση των προβληµάτων που έχουν εντοπιστεί. 
Οι εισηγήσεις αφορούν γενικές κατευθύνσεις ενεργειών που προωθεί 
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ή είναι δυνατό να προωθήσει η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
∆υναµικού Κύπρου για να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα της 
αγοράς εργασίας, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της. 
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2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ : ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 
Με στόχο την ολοκληρωµένη αποτύπωση της αγοράς εργασίας της 
Κύπρου αναλύονται βασικά µεγέθη για το ανθρώπινο δυναµικό στην 
Κύπρο. Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται στοιχεία αναφορικά µε: 
 

• Πληθυσµό 

• Οικονοµικά Ενεργό Πληθυσµό 

• Απασχόληση 

• Ανεργία 

• Ξένο εργατικό δυναµικό 
 

2.1. Πληθυσµός 
 
Ο πληθυσµός στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου κατά το 2000 
αυξήθηκε κατά 0,7% σε σύγκριση µε το 1999 και έφτασε τις 671,3 
χιλιάδες. To ποσοστό αύξησης είναι ελαφρά βελτιωµένο σε σύγκριση 
µε την αύξηση ανάµεσα στο 1999 και το 1998. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2
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Οι άνδρες αποτελούν το 49,8% του πληθυσµού. Στοιχεία για τον 
πληθυσµό κατά έτος και φύλο φαίνονται παραστατικά στο 
Σχεδιάγραµµα 2 και αναλυτικά στον Πίνακα 2.1 στο Παράρτηµα 2. 
 

2.2. Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός 
 
Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός µέσα στο 2000 αυξήθηκε κατά 
0,9% συγκριτικά µε το 1999 και ανέρχεται στις 317,2 χιλιάδες άτοµα. 
Η αύξηση αυτή έχει σχετικά περιοριστεί σε σχέση µε τα τελευταία 2 
χρόνια και οφείλεται αποκλειστικά σε αύξηση της απασχόλησης αφού 
η ανεργία παρουσίασε µείωση. Το ποσοστό συµµετοχής του 
πληθυσµού στην αγορά εργασίας ανέρχεται στο 47,3% και παραµένει 
περίπου στα ίδια επίπεδα µε τον προηγούµενο χρόνο. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3
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Στο Σχεδιάγραµµα 3 παρουσιάζεται ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός 
και το ποσοστό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού στο συνολικό 
πληθυσµό από το 1996 µέχρι το 2000. Αναλυτικά στοιχεία φαίνονται 
στον Πίνακα 2.2 στο Παράρτηµα 2. 
 

2.3. Απασχόληση 
 
Η απασχόληση ανήλθε στις 294,2 χιλιάδες άτοµα µέσα στο 2000 
σηµειώνοντας αύξηση κατά 1,1% σε σύγκριση µε το 1999. Η αύξηση 
αυτή είναι ελαφρά µικρότερη από εκείνη που σηµειώθηκε τον 
προηγούµενο χρόνο και συµβαδίζει µε τις καλές επιδόσεις της 
οικονοµίας όπως φαίνεται και από τους ρυθµούς ανάπτυξης1. 
Εξακολουθούν όµως να παρουσιάζονται σηµαντικές διαφορές στη 
µεταβολή της απασχόλησης κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας 
όπως φαίνεται στα Σχεδιαγράµµατα 4 και 5. Τα αναλυτικά στοιχεία 
παρουσιάζονται στους Πίνακες 2.3 και 2.4 στο Παράρτηµα 2. 
 
Η απασχόληση µειώθηκε τόσο στον πρωτογενή όσο και στο  
δευτερογενή τοµέα της οικονοµίας. Μειώσεις εντοπίζονται στους 
ακόλουθους δύο τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας ενώ οι 
υπόλοιποι τοµείς παρουσίασαν στασιµότητα στην απασχόληση: 
 

• Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία (-4,2%) 

• Μεταποιητικές βιοµηχανίες (-1,0%) 
 
Οι µεγαλύτερες αυξήσεις σηµειώθηκαν στους ακόλουθους τοµείς: 
 

• Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 
(+10,4%) 

• ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες (+4,1%) 

• Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (+2,9%) 

• Υγεία και κοινωνική µέριµνα (+2,6%) 

                                                 
1 Ρυθµός αύξησης Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος  2000:4,8% 
 Ρυθµός αύξησης Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος  1999:4,5% 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4
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A: Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα και ∆ασοκοµία 
B: Αλιεία και Ιχθυοτροφεία 
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 & Επικοινωνίες 
J: Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί 
K: ∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας & Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες 
L: ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Άµυνα 
M: Εκπαίδευση 
N: Υγεία και Κοινωνική Μέριµνα 
O: Άλλες ∆ραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 
P: Ιδιωτικά Νοικοκυριά 

 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
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Οικιακής Χρήσης 
H: Ξενοδοχεία και Εστιατόρια 
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J: Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί 
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M: Εκπαίδευση 
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O: Άλλες ∆ραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 
P: Ιδιωτικά Νοικοκυριά 

 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία 
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• Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες (2,6%) 

• Εκπαίδευση (+2,5%) 
 
Η κατανοµή της απασχόλησης κατά ευρύ τοµέα οικονοµικής 
δραστηριότητας φαίνεται στο Σχεδιάγραµµα 6. ∆ιαπιστώνεται ότι 
συνεχίζει η τάση για µείωση των µεριδίων τόσο του πρωτογενούς όσο 
και του δευτερογενούς τοµέα και για ανάλογη αύξηση του µεριδίου 
του τριτογενούς τοµέα. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΥΡΥ 
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2.4. Ανεργία 
 
Η ανεργία µέσα στο 2000 µειώθηκε κατά 3,9% σε σύγκριση µε το 
1999 και έφτασε στο 3,4% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού. Κατά 
τους πρώτους τέσσερις µήνες του 2001 η ανεργία συνεχίζει να 
µειώνεται µε πολύ µεγαλύτερο ρυθµό κατά 20,6% σε σχέση µε τους 
αντίστοιχους µήνες του 2000. Η εξέλιξη της ανεργίας ως ποσοστό 
στον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραµµα 
7 για τα χρόνια από το 1996 µέχρι το 2000. Αναλυτικά στοιχεία 
φαίνονται στον Πίνακα 2.5 στο Παράρτηµα 2. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8
ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (Ιαν - Απρ)

-69,7

64,9

-37,0

-89,5

-50,9

-10,3
2,7

17,5

-15,7-13,7

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Α
ΡΙ
Θ
Μ
Ο
Σ 
Α
Ν
ΕΡ

ΓΩ
Ν

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Π
Ο
ΣΟ

ΣΤ
Ο

 Μ
ΕΤ

Α
ΒΟ

Λ
Η
Σ

2000 2001 % ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

 
1 : Γεωργία και κτηνοτροφία 
2 : Μεταλλεία και λατοµεία 
3 : Μεταποίηση 
4 : Ηλεκτρισµός και υδατοπροµήθεια 
5 : Κατασκευές 
6 : Εµπόριο, ξενοδοχεία και εστιατόρια 
7 : Μεταφορές και επικοινωνίες 
8: Τράπεζες, ασφάλειες και εµπορικές υπηρεσίες 
9 : Κυβέρνηση, προσωπικές και κοινωνικές υπηρεσίες 
10: Νεοεισερχόµενοι 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 8 παρουσιάζεται η µεταβολή της ανεργίας κατά 
τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας για το 2001 σε σύγκριση µε το 
2000 (πρώτοι 4 µήνες). Οι σηµαντικότερες µεταβολές εντοπίζονται 
στους ακόλουθους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας2: 
 

• Γεωργία και κτηνοτροφία (-70%) 
                                                 
2 Σηµειώνεται ότι η καταγραφή και ανάλυση των στοιχείων της ανεργίας 
εξακολουθεί να γίνεται µε τη χρήση του προηγούµενου συστήµατος 
ταξινόµησης οικονοµικών δραστηριοτήτων (ISIC 1968). 
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• Κατασκευές (-51%) 

• Μεταποίηση (-37%) 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9
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4: Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταµίες και παρόµοιοι 
5: Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές 
6: Γεωργοί 
7: Τεχνίτες και παρόµοιοι εργάτες 
8: Χειριστές µηχανηµάτων και εργαλείων και συναρµολογητές 
9: Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης 
10: Νεοεισερχόµενοι 
 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 9 αναλύεται η ανεργία στις διάφορες 
επαγγελµατικές κατηγορίες. Από την ανάλυση αυτή εντοπίζεται ότι οι 
µεγαλύτερες µεταβολές στην ανεργία σηµειώνονται στις ακόλουθες 
κατηγορίες: 
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• Χειριστές µηχανηµάτων και εργαλείων και 
συναρµολογητές (-51%) 

• Τεχνίτες (-42%) 

• Ανειδίκευτοι νεοεισερχόµενοι (+18%) 
 
Το ποσοστό των ανέργων πάνω στην απασχόληση της κάθε 
επαγγελµατικής κατηγορίας αποτελεί σηµαντικό δείκτη του 
συγκριτικού µεγέθους της ανεργίας. Έτσι, υπολογίζεται το ποσοστό 
αυτό µε χρησιµοποίηση της προβλεπόµενης απασχόλησης για το 
2000. Τα ποσοστά αυτά για όλες τις επαγγελµατικές κατηγορίες 
παρουσιάζονται στο Σχεδιάγραµµα 10. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2001 (Ιαν - Απρ)
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3,2%

3,1%

2,9%

2,8%

1,7%

0% 2% 4% 6% 8% 10%

Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης

∆ιευθυντές

Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές

Τεχνίτες

Γραφειακά Επαγγέλµατα

Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς

Χειριστές µηχανηµάτων

Πτυχιούχοι

 
 
Από τα στοιχεία αυτά εντοπίζεται ότι οι κατηγορίες µε τα µεγαλύτερα 
ποσοστά ανεργίας πάνω στην απασχόληση είναι: 
 

• Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης (7,7%) 

• ∆ιευθυντές (4,4%) 
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2.5. Ξένο εργατικό δυναµικό 
 
Τα διαθέσιµα επίσηµα στοιχεία για τους ξένους εργάτες που 
απασχολούνται στην Κύπρο έχουν ως πηγή αναφοράς το Τµήµα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με βάση τα στοιχεία αυτά το 2000 
απασχολούνταν κατά µέσο όρο 22.188 ξένοι εργάτες, αριθµός 
αυξηµένος κατά 9,5% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο του 1999. Ο 
αριθµός αυτός αντιστοιχεί στο 7,0% του οικονοµικά ενεργού 
πληθυσµού ενώ το 1999 αντιστοιχούσε στο 6,4%. 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 11 παρουσιάζεται ο αριθµός ξένων εργατών κατά 
τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας για το 1999 και το 2000. Από τα 
στοιχεία αυτά εντοπίζεται ότι οι µεγαλύτερες ποσοστιαίες µεταβολές 
ανάµεσα στα δύο χρόνια αφορούσαν τους πιο κάτω τοµείς: 
 

• Ακίνητη περιουσία και επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
(+25,0%) 

• Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες (+15,9%) 

• Ιδιωτικά νοικοκυριά (+14,9%) 

• Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (+13,9%) 

• Κατασκευές (+12,5%) 
 
Από την κατανοµή του αριθµού των ξένων εργατών κατά τοµέα 
οικονοµικής δραστηριότητας, εντοπίζεται ότι οι τοµείς όπου 
απασχολούνται οι περισσότεροι ξένοι εργάτες είναι οι ακόλουθοι: 
 

• Ιδιωτικά νοικοκυριά (34,2%) 

• Ξενοδοχεία και εστιατόρια (20,1%) 

• Μεταποιητικές βιοµηχανίες (9,7%) 

• Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία (9,1%) 

• Κατασκευές (8,2%) 

• Εµπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και ειδών 
προσωπικής ή οικιακής χρήσης (7,8%) 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 11
ΑΡΙΘΜΟΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

1.
92

5

39 28

2.
20

0

7

1.
61

9

1.
62

2

4.
11

7

29
1

70

38
8

36

37
8

43
4

48
9

6.
61

4

2.
01

0

38 31

2.
15

0

10

1.
82

2

1.
74

0

4.
44

8

33
7

93

48
5

40

39
0

44
1 55
7

7.
59

8

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

A Β C D E F G H I J K L M N O P
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A: Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα και ∆ασοκοµία 
B: Αλιεία και Ιχθυοτροφεία 
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 & Επικοινωνίες 
J: Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί 
K: ∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και Επιχειρηµατικές 

∆ραστηριότητες 
L: ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Άµυνα 
M: Εκπαίδευση 
N: Υγεία και Κοινωνική Μέριµνα 
O: Άλλες ∆ραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 
P: Ιδιωτικά Νοικοκυριά 

 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 
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Με τον υπολογισµό του ποσοστού των ξένων εργατών πάνω στην 
απασχόληση του κάθε τοµέα εντοπίζεται η εξάρτηση από το ξένο 
εργατικό δυναµικό. Με την εξαίρεση των Ιδιωτικών νοικοκυριών 
όπου σχεδόν όλοι οι απασχολούµενοι είναι ξένοι, οι τοµείς που έχουν 
τα µεγαλύτερα ποσοστά ξένων εργατών είναι: 
 

• Ξενοδοχεία και εστιατόρια (14,2% της απασχόλησης) 

• Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία (8,0%) 

• Κατασκευές (7,5%) 

• Μεταποιητικές βιοµηχανίες (5,6%) 
 
Επισηµαίνεται ότι οι ξένοι εργάτες υπολογίζονται στα επίσηµα 
στοιχεία που δίνονται για την απασχόληση στους διαφόρους τοµείς 
οικονοµικής δραστηριότητας. Οι νόµιµοι ξένοι εργάτες ικανοποιούν 
µέρος της ζήτησης εργατικού δυναµικού στα επαγγέλµατα που 
απασχολούνται. Σε περίπτωση που τροποποιηθεί η απόφαση για 
απασχόληση ξένου εργατικού δυναµικού και µειωθεί δραστικά ο 
αριθµός τους, τότε θα παρουσιαστεί ανάγκη για συµπλήρωση των 
θέσεων αυτών. Συνέπεια θα είναι η αύξηση της ζήτησης για 
αντικατάσταση προσωπικού. 
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 
Η ανάλυση των αποτελεσµάτων της µελέτης για το Ισοζύγιο 
Εργατικού ∆υναµικού για το 2002 γίνεται στο κεφάλαιο. Η ανάλυση 
αυτή αφορά την εξέταση των σηµαντικότερων παραµέτρων οι οποίες 
επηρεάζουν και κατά συνέπεια διαµορφώνουν: 
 

• την πρόσθετη προσφορά εργατικού δυναµικού 

• την πρόσθετη ζήτηση εργατικού δυναµικού 

• το ισοζύγιο εργατικού δυναµικού 
 

3.1. Ανάλυση πρόσθετης προσφοράς 
 
Ουσιαστική µείωση κατά 2.288 άτοµα ή 10,4% αναµένεται να 
παρουσιάσει η συνολική πρόσθετη προσφορά για το 2002 σε 
σύγκριση µε το 2001. Έτσι, προβλέπεται ότι η προσφορά θα ανέλθει 
στα 19.719 άτοµα. Η µεγαλύτερη διαφοροποίηση αφορά τη µείωση 
κατά 21,7% της ανεργίας, ενώ ταυτόχρονα µειώνονται οι απόφοιτοι 
µεταλυκειακών σχολών στην Κύπρο καθώς και οι διακόψαντες 
σχολών Μέσης Εκπαίδευσης. Οι αυξοµειώσεις κατά κατηγορία 
προσφοράς παρουσιάζονται στα Σχεδιαγράµµατα 12 και 13 ενώ η 
ποσοστιαία κατανοµή για το 2002 φαίνεται στο Σχεδιάγραµµα 14. Τα 
αναλυτικά στοιχεία εµφανίζονται στον Πίνακα 3.1 στο Παράρτηµα 3. 
Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι: 
 

• Η µεγαλύτερη κατηγορία εξακολουθεί να είναι η 
προσφορά από τους ανέργους κατά το τέλος του 2001 
αφού καλύπτει το 37,6% της συνολικής προσφοράς 
παρόλο που έχει µειωθεί κατά 5,4 ποσοστιαίες µονάδες. 

• Η διακίνηση εργατικού δυναµικού από µια ειδικότητα 
σε άλλη3 παραµένει περίπου στα ίδια επίπεδα µε το 2001 

                                                 
3 Η σηµασία της επιβεβαιώνεται από µελέτες τόσο της Αρχής Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού όσο και της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
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και είναι η δεύτερη σηµαντικότερη κατηγορία προσφοράς 
(16,1%). 

• Η προσφορά από τους απόφοιτους Ανωτέρων και 
Ανωτάτων σχολών εξωτερικού αυξήθηκε κατά 7,9% 
και έγινε η τρίτη σηµαντικότερη κατηγορία αφού 
αντιστοιχεί τώρα στο 9,3% του συνόλου. Η συντριπτική 
πλειοψηφία των ατόµων αυτών (88%) κατανέµονται στους 
διευθυντές και πτυχιούχους. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 12
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
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1: Άνεργοι ∆εκεµβρίου 2001 
2: Άτοµα που διακινούνται από ειδικότητα σε ειδικότητα 
3: Απόφοιτοι Ανωτέρων και Ανωτάτων σχολών του εξωτερικού 
4: Άτοµα που θα διακόψουν τη φοίτηση τους από τη Μέση Εκπαίδευση 
5: Απόφοιτοι σχολών Μέσης Εκπαίδευσης (δηµόσιες και ιδιωτικές) 
6: Απόφοιτοι σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο 
7: Απόφοιτοι δηµοσίων τεχνικών και επαγγελµατικών σχολών 
8: Απόφοιτοι Πανεπιστηµίου Κύπρου 
9: Επαναπατριζόµενοι 
10: Άλλοι 
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• Σηµαντική µείωση κατά 12,4% αναµένεται να 
παρουσιάσουν τα άτοµα που θα διακόψουν τη φοίτηση 
τους από σχολές Μέσης Εκπαίδευσης. Έτσι θα φτάσουν 
στα 1.710 άτοµα ή στο 8,7% του συνόλου. Η µείωση αυτή 
οφείλεται σε περαιτέρω µείωση  του ποσοστού των 
ατόµων που εγκαταλείπουν το εκπαιδευτικό σύστηµα (από 
3,8% το 2001 σε 3,4% το 2002). Τα άτοµα αυτά συνήθως, 
δεν αποκτούν οποιεσδήποτε επιπρόσθετες γνώσεις ή 
ικανότητες και για το λόγο αυτό, την πρώτη φορά που 
εισέρχονται στην αγορά εργασίας, ταξινοµούνται ως 
ανειδίκευτοι. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 13
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
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α: Άνεργοι ∆εκεµβρίου 2001 
β: Άτοµα που διακινούνται από ειδικότητα σε ειδικότητα 
γ: Απόφοιτοι Ανωτέρων και Ανωτάτων σχολών του εξωτερικού 
δ: Άτοµα που θα διακόψουν τη φοίτηση τους από τη Μέση Εκπαίδευση 
ε: Απόφοιτοι σχολών Μέσης Εκπαίδευσης (δηµόσιες και ιδιωτικές) 
ζ: Απόφοιτοι σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο 
η: Απόφοιτοι δηµοσίων τεχνικών και επαγγελµατικών σχολών 
θ: Απόφοιτοι Πανεπιστηµίου Κύπρου 
ι: Επαναπατριζόµενοι 
κ: Άλλοι 
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• Οι απόφοιτοι δηµόσιων και ιδιωτικών σχολών Μέσης 
Γενικής Εκπαίδευσης µειώθηκαν κατά 9,7% εξαιτίας 
µείωσης στον αριθµό των µαθητών και αντιστοιχούν στο 
8,3% της συνολικής προσφοράς. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 14
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 
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α: Άνεργοι ∆εκεµβρίου 2001 
β: Άτοµα που διακινούνται από ειδικότητα σε ειδικότητα 
γ: Απόφοιτοι Ανωτέρων και Ανωτάτων σχολών του εξωτερικού 
δ: Άτοµα που θα διακόψουν τη φοίτηση τους από τη Μέση Εκπαίδευση 
ε: Απόφοιτοι σχολών Μέσης Εκπαίδευσης (δηµόσιες και ιδιωτικές) 
ζ: Απόφοιτοι σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο 
η: Απόφοιτοι δηµοσίων τεχνικών και επαγγελµατικών σχολών 
θ: Απόφοιτοι Πανεπιστηµίου Κύπρου 
ι: Επαναπατριζόµενοι 
κ: Άλλοι 
 

• Σηµαντική διαφοροποίηση εντοπίζεται στους απόφοιτους 
δηµοσίων και ιδιωτικών σχολών Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης στην Κύπρο οι οποίοι µειώνονται κατά 
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14,7% και ανέρχονται στα 1.366 άτοµα (6,9% του 
συνόλου). Αυτό οφείλεται σε αύξηση της διάρκειας 
σπουδών τους που σχετίζεται µε τη θετική αξιολόγηση 18 
κλάδων σπουδών. Πρόσθετα διαπιστώνεται αύξηση του 
ποσοστού που συνεχίζουν τις σπουδές τους σε ανώτερο 
επίπεδο. Από την κατανοµή τους στις διάφορες 
επαγγελµατικές κατηγορίες σηµειώνεται ότι µόνο το 28% 
(377 άτοµα) ταξινοµούνται ως διευθυντές και πτυχιούχοι, 
άλλο ένα 28% (382 άτοµα) κατανέµονται στους τεχνικούς 
βοηθούς και ειδικούς γραφείς και το 44% (600 άτοµα) 
ταξινοµούνται ως γραφείς και υπάλληλοι υπηρεσιών. Η 
σύγκριση αυτή φανερώνει τη διαφορά στο επίπεδο 
προσόντων ανάµεσα στους απόφοιτους Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 

• Οι απόφοιτοι δηµόσιων τεχνικών και επαγγελµατικών 
σχολών πάλι έχουν αυξηθεί κατά 16,3%, εξαιτίας 
αύξησης στον αριθµό των µαθητών και αντιστοιχούν τώρα 
στο 4,8% του συνόλου. 

 
Στο Σχεδιάγραµµα 15 παρουσιάζεται η κατανοµή της συνολικής 
προσφοράς στην κάθε επαγγελµατική κατηγορία ανάλογα µε το είδος 
της προσφοράς. Τα αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 
3.2 στο Παράρτηµα 3. Από τα στοιχεία αυτά διαπιστώνεται: 
 

• Στους διευθυντές η προσφορά προέρχεται από τρεις 
µόνο κατηγορίες. Οι απόφοιτοι Ανωτέρων και Ανωτάτων 
σχολών στο εξωτερικό είναι η µεγαλύτερη κατηγορία και 
αποτελούν το 41% της προσφοράς. Η δεύτερη κατηγορία 
αποτελείται από τους ανέργους του 2001 και αντιστοιχεί 
στο 30% του συνόλου. Τέλος οι απόφοιτοι σχολών 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο αποτελούν το 
29%. 

• Παρόµοια προέλευση της προσφοράς ισχύει και στην 
περίπτωση των πτυχιούχων. Οι απόφοιτοι σχολών 
εξωτερικού ανέρχονται στο 56%. Οι απόφοιτοι σχολών 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο φτάνουν στο 29% 
και η προσφορά από τους ανέργους µειώθηκε κατά 6 
ποσοστιαίες µονάδες και ανέρχεται τώρα στο 15%. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 15
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ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΧΟΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΛΛΟΙ

 
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 
7: Τεχνίτες και παρόµοιοι εργάτες 
8: Χειριστές µηχανηµάτων και εργαλείων και συναρµολογητές 
9: Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης 
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• Στους τεχνικούς βοηθούς και ειδικούς γραφείς η 

ανεργία είναι η σηµαντικότερη κατηγορία αφού 
αντιστοιχεί στο 46% της συνολικής προσφοράς (54% 
το 2001). Η δεύτερη σε σηµασία κατηγορία είναι οι 
απόφοιτοι σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην 
Κύπρο (30% σε σύγκριση µε 33% το 2001) ενώ οι 
απόφοιτοι Ανωτέρων και Ανωτάτων σχολών του 
εξωτερικού παρουσιάζουν αύξηση κατά 10 ποσοστιαίες 
µονάδες και ανέρχονται στο 16% της συνολικής 
προσφοράς. 

• Στα γραφειακά επαγγέλµατα η ανεργία αποτελεί το 
µεγαλύτερο µέρος της προσφοράς παρόλο που έχει 
µειωθεί κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες (58% σε σύγκριση 
µε 63% το 2001). Η προσφορά από τους απόφοιτους 
Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι ταυτόχρονα µε τη 
συµπλήρωση των σπουδών τους αποκτούν προσόντα 
λογιστικής ή δακτυλογραφίας, ανέρχεται στο 26%. Οι 
απόφοιτοι από σχολές Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην 
Κύπρο αντιστοιχούν στο 16% της προσφοράς. Αυτό 
φανερώνει το µεγάλο ενδιαφέρον σηµαντικού αριθµού 
αποφοίτων Μέσης Εκπαίδευσης (µε ή χωρίς µεταλυκειακή 
εκπαίδευση) για απασχόληση σε γραφειακά επαγγέλµατα. 

• Παρόµοια εικόνα παρουσιάζεται και στους υπαλλήλους 
υπηρεσιών και πωλητές όπου η ανεργία είναι η 
κυριότερη κατηγορία προσφοράς και αντιστοιχεί στο 
55% του συνόλου. Οι απόφοιτοι σχολών Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης στην Κύπρο αντιστοιχούν στο 18%, οι 
σπουδαστές σε ειδικότητες του τουριστικού τοµέα οι 
οποίοι θα κάνουν µέρος της πρακτικής κατάρτισης τους 
µέσα στο 2002 αποτελούν το 16%, και οι απόφοιτοι 
τεχνικών σχολών αντιστοιχούν στο 10%. 

• Στους τεχνίτες και παρόµοιους εργάτες η µεγαλύτερη 
κατηγορία προσφοράς είναι οι άνεργοι κατά το τέλος 
του χρόνου οι οποίοι ανέρχονται στο 58% του συνόλου 
αλλά έχουν µειωθεί κατά 15 ποσοστιαίες µονάδες. Οι 
απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών (40%) αποτελούν τη δεύτερη 
πιο σηµαντική κατηγορία. 
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• Τέλος, στις δύο τελευταίες επαγγελµατικές κατηγορίες, 
δηλαδή στους χειριστές µηχανηµάτων και εργαλείων 
και συναρµολογητές και στα επαγγέλµατα µικρής 
εξειδίκευσης, σχεδόν η µοναδική πηγή προσφοράς 
είναι η ανεργία η οποία καλύπτει το 87% και το 100% 
αντίστοιχα της συνολικής προσφοράς σε κάθε κατηγορία. 

 
 
Ανειδίκευτο νεοεισερχόµενο εργατικό δυναµικό 
 
Η προσφορά από το ανειδίκευτο νεοεισερχόµενο εργατικό δυναµικό 
αναµένεται να αυξηθεί κατά 7,6% σε σύγκριση µε τον προηγούµενο 
χρόνο και να ανέλθει στα 3.974 άτοµα. Η αύξηση οφείλεται 
αποκλειστικά σε αύξηση του αριθµού των ανειδίκευτων ανέργων 
εξαιτίας διαφοροποιήσεων στις ταξινοµήσεις που έκαναν τα 
Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας. Τα άτοµα αυτά είναι σηµαντικά επειδή 
είναι δυνατό να ικανοποιήσουν ελλείψεις εργατικού δυναµικού, 
ιδιαίτερα στις ειδικότητες όπου η διάρκεια της κατάρτισης είναι 
σχετικά µικρή. Φυσικά, βασική προϋπόθεση είναι τα άτοµα να 
επιδείξουν το ανάλογο ενδιαφέρον για απασχόληση σε επαγγέλµατα 
που εµφανίζουν ελλείψεις. Η κατανοµή τους στις διάφορες 
κατηγορίες παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραµµα 16. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 16
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΥ 
ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 20021%
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∆ΙΑΚΟΨΑΝΤΕΣ
ΜΕΣΗΣ
∆ΙΑΚΟΨΑΝΤΕΣ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ      
ΜΕΣΗΣ
ΑΝΕΡΓΟΙ
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3.2. Ανάλυση πρόσθετης ζήτησης 
 
Ελαφρά αυξηµένη αναµένεται να είναι η συνολική πρόσθετη 
ζήτηση για το 2002 σε σύγκριση µε τον προηγούµενο χρόνο. 
Συγκεκριµένα, θα αυξηθεί κατά 162 άτοµα ή 1,4% και θα ανέλθει 
στα 11.739 άτοµα. Η συνολική πρόσθετη ζήτηση κατανέµεται στη 
ζήτηση που οφείλεται σε επέκταση των δραστηριοτήτων (28,4% της 
συνολικής) και στη ζήτηση για αντικατάσταση προσωπικού (71,6%). 
 
Η διακίνηση απασχολουµένων µεταξύ ειδικοτήτων 
περιλαµβάνεται στη ζήτηση για αντικατάσταση και καλύπτει το 
37,8% της ζήτησης αυτής. Το ποσοστό αυτό φανερώνει τη µεγάλη 
επίδραση που έχει η αλλαγή επαγγέλµατος πάνω στη διαµόρφωση της 
συνολικής ζήτησης για την κάθε ειδικότητα. 
 
Η κατανοµή της ζήτησης παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές όταν 
αναλυθεί κατά επαγγελµατική κατηγορία. Η κατανοµή αυτή 
παρουσιάζεται παραστατικά στο Σχεδιάγραµµα 17 ενώ τα αναλυτικά 
στοιχεία φαίνονται στον Πίνακα 3.3 στο Παράρτηµα 3. 
 
Στις ακόλουθες επαγγελµατικές κατηγορίες η ζήτηση για 
αντικατάσταση προσωπικού αποτελεί τουλάχιστο το 70% της 
συνολικής ζήτησης: 
 

• Χειριστές µηχανηµάτων και εργαλείων και 
συναρµολογητές (105%) 

• Τεχνίτες και παρόµοιοι εργάτες (101%) 

• Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές (81%) 

• Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης (74%)  
 
Τα µεγάλα αυτά ποσοστά οφείλονται στην αναµενόµενη µείωση της 
απασχόλησης στη Μεταποίηση και στη διατήρηση της απασχόλησης 
στα ίδια επίπεδα στις Κατασκευές, όπου εντοπίζονται τα πιο πάνω 
επαγγέλµατα. Πρόσθετος παράγοντας είναι το γεγονός ότι σηµαντικός 
αριθµός ατόµων στα τεχνικά και ξενοδοχειακά επαγγέλµατα και στα 
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επαγγέλµατα των πωλητών έχουν την τάση να αλλάζουν επάγγελµα ή 
ακόµη να εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 17
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
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ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 
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 
7: Τεχνίτες και παρόµοιοι εργάτες 
8: Χειριστές µηχανηµάτων και εργαλείων και συναρµολογητές 
9: Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης 
 
Στις επαγγελµατικές κατηγορίες των Γραφέων, δακτυλογράφων και 
ταµιών και των Τεχνικών βοηθών και ειδικών γραφέων η ζήτηση για 
αύξηση της παραγωγής είναι µεγαλύτερη από τη ζήτηση για 
αντικατάσταση (54% και 52% αντίστοιχα). Στους ∆ιευθυντές οι δύο 
κατηγορίες της ζήτησης ανέρχονται στο 50% ενώ στους Πτυχιούχους 
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η ζήτηση για αύξηση της παραγωγής είναι σηµαντικά µεγαλύτερη και 
ανέρχεται στο 65% της συνολικής ζήτησης. 
 
∆ιαφορές εντοπίζονται επίσης ανάµεσα σε ειδικότητες στις 
διάφορες επαγγελµατικές κατηγορίες. Οι παράγοντες που 
επηρεάζουν αυτές τις διαφορές είναι: 
 

• η διαφορετική φύση της εργασίας 

• τα χαρακτηριστικά των απασχολουµένων 

• οι όροι και συνθήκες εργασίας. 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 18 παρουσιάζεται η ζήτηση κατά τοµέα 
οικονοµικής δραστηριότητας. Στη Μεταποίηση καθώς και στο µικρό 
τοµέα των Ορυχείων και Λατοµείων αναµένεται µείωση στην 
απασχόληση και ως συνέπεια αρνητική ζήτηση για αύξηση της 
παραγωγής. Ο µόνος λόγος που θα εξακολουθήσουν να χρειάζονται 
νέα άτοµα είναι η ζήτηση για αντικατάσταση ατόµων που 
εγκαταλείπουν τους τοµείς αυτούς. 
 
Από το Σχεδιάγραµµα 18 διαπιστώνεται ότι στους περισσότερους 
τοµείς η ζήτηση για αντικατάσταση είναι η σηµαντικότερη από τις 
δύο κατηγορίες της ζήτησης. Εξαιρέσεις αποτελούν οι ακόλουθοι 
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, οι οποίοι εξακολουθούν να 
επιδεικνύουν σηµαντική επέκταση στις δραστηριότητες τους ενώ 
ταυτόχρονα δεν παρουσιάζουν σηµαντικές αποχωρήσεις 
προσωπικού (στην παρένθεση φαίνεται το ποσοστό της ζήτησης για 
αύξηση της παραγωγής): 
 

• ∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και Επιχειρηµατικές 
∆ραστηριότητες (78%) 

• Άλλες ∆ραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών (58%) 

• Υγεία και Κοινωνική Μέριµνα (55%) 

• Εκπαίδευση (55%) 

• Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί (52%) 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 18 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
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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 & Επικοινωνίες 
J: Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί 
K: ∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες 
L: ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Άµυνα 
M: Εκπαίδευση 
N: Υγεία και Κοινωνική Μέριµνα 
O: Άλλες ∆ραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 
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Τα µεγαλύτερα ποσοστά αντικατάστασης εµφανίζονται στις 
Μεταποιητικές βιοµηχανίες και ειδικότερα στις: 
 

• Βιοµηχανία µεταλλικών ειδών 

• Κλωστοϋφαντουργία 

• Είδη ενδυµασίας 

• ∆ερµάτινα είδη και υποδήµατα 

• Εκδόσεις και εκτυπώσεις 

• Βιοµηχανία ξύλου και προϊόντων από ξύλο 
 

Ψηλά ποσοστά αντικατάστασης παρουσιάζονται επίσης στους 
τοµείς: 

• Χονδρικό και λιανικό εµπόριο 

• Ξενοδοχεία και εστιατόρια 

• Κατασκευές 
 

3.3. Ανάλυση Ισοζυγίου Εργατικού ∆υναµικού4 
 
Οι εκτιµήσεις για το Ισοζύγιο Εργατικού ∆υναµικού για το 2002 είναι 
ότι η συνολική πρόσθετη προσφορά θα ανέλθει στα 19.719 άτοµα 
ενώ η συνολική πρόσθετη ζήτηση θα φτάσει τα 11.739 άτοµα. Η 
απλή αριθµητική σύγκριση των δύο αυτών αριθµών δίνει θετική 
διαφορά 7.980 ατόµων, η οποία είναι σηµαντικά µειωµένη, σε 
σύγκριση µε το 2001, κατά 2.450 άτοµα ή 23,5%. 
 
Τα 7.980 αυτά άτοµα είναι δυνατό να αντιστοιχούν µε τον 
ελάχιστο αριθµό πραγµατικής ανεργίας για το 2002 νοουµένου ότι 
δε θα παρουσιαστούν ανισοσκέλειες στην αγορά εργασίας. Στην 
πραγµατικότητα όµως, αυτό δεν είναι δυνατό να συµβεί διότι οι 
                                                 
4 Το Ισοζύγιο Εργατικού ∆υναµικού ορίζεται ως η διαφορά ανάµεσα στην 
πρόσθετη προσφορά και πρόσθετη ζήτηση σε εργατικό δυναµικό. Αν η 
διαφορά είναι θετική τότε αναµένεται να παρουσιαστούν πλεονάσµατα ενώ 
στην αντίθετη περίπτωση αναµένονται ελλείψεις. 
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ελλείψεις σε ορισµένες ειδικότητες είναι αδύνατο να ικανοποιηθούν 
από τα πλεονάσµατα ή από τα ανειδίκευτα άτοµα, ακόµη και αν 
ληφθούν κατάλληλα µέτρα όπως η στροφή των ατόµων στις 
ειδικότητες που έχουν ελλείψεις και η κατάλληλη κατάρτιση τους. 
 
Αναµένεται ότι και µέσα στο 2002 θα παρουσιαστούν ανισοσκέλειες 
εργατικού δυναµικού σε αριθµό ειδικοτήτων. Έτσι προβλέπονται 
ελλείψεις 4.725 ατόµων ενώ τα πλεονάσµατα και η υπόλοιπη 
προσφορά που δεν κατανέµεται σε ειδικότητες αναµένεται να 
ανέλθουν στα 12.705 άτοµα (5.058 και 7.647 άτοµα αντίστοιχα). 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ 
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Αρκετές από τις ελλείψεις, οι οποίες αφορούν επαγγέλµατα στα οποία 
δεν απαιτούνται ψηλά επίπεδα ειδίκευσης, είναι δυνατό να 
ικανοποιηθούν µε την πρόσληψη ανειδίκευτου εργατικού δυναµικού. 
Βασική προϋπόθεση είναι να ενδιαφερθεί το ντόπιο ανειδίκευτο 
προσωπικό να εργαστεί στα επαγγέλµατα αυτά. Η συνοπτική 
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προβλεπόµενη εικόνα του Ισοζυγίου Εργατικού ∆υναµικού για το 
2002 παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραµµα 19 ενώ τα αναλυτικά στοιχεία 
δίνονται στον Πίνακα 3.4 στο Παράρτηµα 3. 
 

3.3.1. Ανάλυση Ισοζυγίου Εργατικού ∆υναµικού κατά επαρχία 
 
Η ανάλυση του Ισοζυγίου Εργατικού ∆υναµικού για το 2002 κατά 
επαρχία (ελλείψεις, πλεονάσµατα και προσφορά που δεν κατανέµεται 
σε ειδικότητες) παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραµµα 20. Τα αναλυτικά 
στοιχεία φαίνονται στον Πίνακα 3.5 στο Παράρτηµα 3. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 20
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ 
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Το άθροισµα των πλεονασµάτων και της υπόλοιπης προσφοράς 
είναι µεγαλύτερο από τις ελλείψεις σε όλες ανεξαίρετα τις 
επαρχίες. Όµως επισηµαίνεται, ότι µόνο µέρος των ελλείψεων 
αναµένεται να ικανοποιηθεί από τα πλεονάσµατα και την υπόλοιπη 
προσφορά και γι’αυτό προβλέπεται ότι θα παρουσιαστούν κάποιες 
ελλείψεις σε όλες τις επαρχίες. 
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3.3.2. Ανάλυση Ισοζυγίου Εργατικού ∆υναµικού κατά 
επαγγελµατική κατηγορία 

 
Οι προβλέψεις για το Ισοζύγιο Εργατικού ∆υναµικού για το 2002 στις 
κύριες επαγγελµατικές κατηγορίες παρουσιάζονται στο Σχεδιάγραµµα 
21 ενώ τα αναλυτικά στοιχεία φαίνονται στον Πίνακα 3.6 στο 
Παράρτηµα 3. 
 
Τα πλεονάσµατα είναι µεγαλύτερα από τις ελλείψεις στους: 
 

• ∆ιευθυντές 

• Πτυχιούχους 

• Γραφείς, δακτυλογράφους και ταµίες 

• Τεχνίτες 

• Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης 
 
Μεγαλύτερες ελλείψεις από πλεονάσµατα αναµένονται στους: 
 

• Τεχνικούς βοηθούς και ειδικούς γραφείς 

• Υπαλλήλους υπηρεσιών και πωλητές 

• Χειριστές µηχανηµάτων, εργαλείων και συναρµολογητές 
 
Προσφορά που ανέρχεται στα 7.647 άτοµα δεν είναι δυνατό να 
κατανεµηθεί σε συγκεκριµένα επαγγέλµατα. Τα άτοµα αυτά θα 
µπορούσαν, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, να ικανοποιήσουν 
µέρος από τις ελλείψεις. Με βάση τις τάσεις των προηγούµενων 
χρόνων φαίνεται ότι τα άτοµα αυτά ανταποκρίνονται στη ζήτηση από 
τα γραφειακά επαγγέλµατα, σε κάποιο βαθµό από τα επαγγέλµατα των 
πωλητών και, σε µικρό µόνο µέρος, από τα επαγγέλµατα µικρής 
εξειδίκευσης. Έτσι στις υπόλοιπες επαγγελµατικές κατηγορίες και 
ιδίως στα επαγγέλµατα του τουριστικού τοµέα και σε τεχνικά 
επαγγέλµατα αναµένεται ότι θα εκδηλωθούν ελλείψεις εργατικού 
δυναµικού. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 21
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΤΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2002
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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 
7: Τεχνίτες και παρόµοιοι εργάτες 
8: Χειριστές µηχανηµάτων και εργαλείων και συναρµολογητές 
9: Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης 
 
Η σύγκριση της απασχόλησης στις διάφορες επαγγελµατικές 
κατηγορίες µε το Ισοζύγιο Εργατικού ∆υναµικού φανερώνει τη 
σηµασία των ελλείψεων ή πλεονασµάτων. Η σύγκριση αυτή, η οποία 
εκφράζεται ως ποσοστό των ελλείψεων και πλεονασµάτων στην 
απασχόληση, κατά επαγγελµατική κατηγορία παρουσιάζεται στο 
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Σχεδιάγραµµα 22. Τα αναλυτικά στοιχεία φαίνονται στον Πίνακα 3.7 
στο Παράρτηµα 3. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 22
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ 

ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ
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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 
7: Τεχνίτες και παρόµοιοι εργάτες 
8: Χειριστές µηχανηµάτων και εργαλείων και συναρµολογητές 
9: Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης 
 
 
Σηµαντικό ποσοστό πλεονασµάτων παρουσιάζουν οι 
επαγγελµατικές κατηγορίες: 
 

• ∆ιευθυντές (9,7% της απασχόλησης) 

• Πτυχιούχοι (4,1%) 
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• Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης (2,7%) 
 
Αντίθετα, ιδιαίτερα σηµαντικά ποσοστά ελλείψεων παρουσιάζουν 
οι επαγγελµατικές κατηγορίες: 
 

• Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές (4,2%) 

• Χειριστές µηχανηµάτων και εργαλείων και 
συναρµολογητές (2,2%) 

 
Στη συνέχεια αναλύονται περισσότερο τα αποτελέσµατα σε κάθε 
επαγγελµατική κατηγορία και παρουσιάζονται οι ειδικότητες µε τα 
κυριότερα πλεονάσµατα και ελλείψεις. 
 
 
Ανάλυση Ισοζυγίου για ∆ιευθυντές 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΗΤΗΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΛΕΟΝΑ- 

ΣΜΑΤΑ 
714 178 536 61 597 

 
Οι απόφοιτοι σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης τόσο στην Κύπρο 
όσο και στο εξωτερικό αποτελούν το 70% της προσφοράς στην 
κατηγορία αυτή. Όλα τα άτοµα αυτά αποκτούν προσόντα σε σχετικά 
θέµατα µε τη διοίκηση επιχειρήσεων και φιλοδοξούν να 
εργοδοτηθούν σε διευθυντικές θέσεις. Είναι όµως αναµενόµενο ότι οι 
θέσεις εργασίας για διευθυντικά στελέχη δεν ικανοποιούνται όλες 
από τα άτοµα αυτά εξαιτίας ποιοτικών διαφορών ανάµεσα στις 
απαιτήσεις των εργοδοτών και στα προσόντα των πτυχιούχων, 
ιδιαίτερα σε σχέση µε την έλλειψη σχετικής εργασιακής πείρας. 
 
Τα κυριότερα πλεονάσµατα εντοπίζονται στους: 
 

• Άλλους ειδικούς διευθυντές (190 άτοµα) 

• ∆ιευθυντές οικονοµικών και διοίκησης (120 άτοµα) 

• ∆ιευθυντές πωλήσεων και εµπορίας (105 άτοµα) 

• ∆ιευθυντές εργασιών στα εστιατόρια και ξενοδοχεία (60 
άτοµα) 
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• ∆ιευθυντές προσωπικού και βιοµηχανικών σχέσεων (40 
άτοµα) 

• Γενικούς διευθυντές µικρών εστιατορίων και ξενοδοχείων 
(30 άτοµα) 

 
 
Ανάλυση Ισοζυγίου για Πτυχιούχους και άλλους ειδικούς 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΗΤΗΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΛΕΟΝΑ- 

ΣΜΑΤΑ 
2.356 1.438 918 341 1.259 

 
Η απόκτηση διπλώµατος από σχολές Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για εισδοχή στα περισσότερα από 
τα επαγγέλµατα της κατηγορίας αυτής. Το µεγαλύτερο µέρος (85%) 
της συνολικής προσφοράς για το 2002 αποτελείται από άτοµα που 
αναµένεται να εξασφαλίσουν τέτοια προσόντα. Από αυτούς, το 56% 
θα είναι απόφοιτοι σχολών στο εξωτερικό και το υπόλοιπο 29% 
απόφοιτοι του Πανεπιστηµίου Κύπρου και των λοιπών δηµόσιων και 
ιδιωτικών σχολών στην Κύπρο. Οι άνεργοι πτυχιούχοι αποτελούν το 
υπόλοιπο 15% της προσφοράς. 
 
Αρκετοί από τους πτυχιούχους φαίνεται ότι εργοδοτούνται τελικά 
σε ειδικότητες άλλων επαγγελµατικών κατηγοριών µε συνέπεια η 
ανεργία στην κατηγορία τους να είναι σηµαντικά χαµηλότερη από 
το προβλεπόµενο πλεόνασµα. 
 
Τα µεγαλύτερα πλεονάσµατα αναµένεται να εµφανιστούν στους: 
 

• Οικονοµολόγους (150 άτοµα) 

• Φιλόλογους και µεταφραστές (120 άτοµα) 

• Μαθηµατικούς και στατιστικολόγους (110 άτοµα) 

• Λογιστές (95 άτοµα) 

• Καθηγητές µέσης εκπαίδευσης (80 άτοµα) 

• Φιλόσοφους, ιστορικούς και ειδικούς πολιτικών 
επιστηµών (65 άτοµα) 
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• Ειδικούς για οικονοµικά και εµπορικά θέµατα (55 άτοµα) 

• Χηµικούς (55 άτοµα) 

• Κοινωνιολόγους, ανθρωπολόγους και παρόµοιους 
ειδικούς (50 άτοµα) 

• Φυσικούς και αστρονόµους (45 άτοµα) 

• Ειδικούς εκπαιδευτικών µεθόδων (40 άτοµα) 

• Ηλεκτρολόγους µηχανικούς (40 άτοµα) 

• ∆ικηγόρους (40 άτοµα) 

• Ψυχολόγους (40 άτοµα) 
 
Οι ελλείψεις σχετίζονται, σχεδόν αποκλειστικά, µε τη ραγδαία 
ανάπτυξη της Πληροφορικής στην Κύπρο. Οι µεγαλύτερες ελλείψεις 
αναµένεται να παρουσιαστούν στους: 
 

• Προγραµµατιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών (120 
άτοµα) 

• Άλλους ειδικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών (60 άτοµα) 

• Αναλυτές και σχεδιαστές συστηµάτων (50 άτοµα) 
 
Τέλος, όπως στην περίπτωση των ∆ιευθυντών έτσι και εδώ 
εντοπίζονται ποιοτικές ανισοσκέλειες ανάµεσα στις απαιτήσεις 
των εργοδοτών και στα προσόντα των υποψηφίων για 
εργοδότηση. Οι ανισοσκέλειες αφορούν κυρίως ελλείψεις των 
αποφοίτων σε πρακτική εµπειρία, σε γνώσεις για την οικονοµία 
και αγορά της Κύπρου και σε εξειδικευµένες θεωρητικές γνώσεις 
(γ.π. ξένες γλώσσες και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών). 
 
 
Ανάλυση Ισοζυγίου για Τεχνικούς Βοηθούς και Ειδικούς Γραφείς 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΗΤΗΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΛΕΟΝΑ- 

ΣΜΑΤΑ 
1.273 1.363 -90 580 490 
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Η κατηγορία αυτή αποτελείται από δύο ξεχωριστές οµάδες 
επαγγελµάτων: 
 

• Τους τεχνικούς βοηθούς, επαγγέλµατα για τα οποία 
απαιτούνται προσόντα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

• Τους ειδικούς γραφείς όπου δεν υπάρχουν τέτοιες 
συγκεκριµένες απαιτήσεις 

 
Τα πλεονάσµατα, τα οποία όµως µειώνονται σηµαντικά σε 
σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια, είναι συνέπεια της µεγάλης 
προσφοράς από απόφοιτους σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Τα µεγαλύτερα από αυτά 
εντοπίζονται στους: 
 

• Βοηθούς νηπιαγωγούς (110 άτοµα) 

• ∆ιακοσµητές και σχεδιαστές εµπορικών προϊόντων (90 
άτοµα) 

• Προϊστάµενους γραφέων (70 άτοµα) 

• Σχεδιαστές (40 άτοµα) 
 
Στα επαγγέλµατα που φαίνονται πιο πάνω, παρόλο που η αριθµητική 
σύγκριση φανερώνει πλεονάσµατα εντούτοις είναι δυνατό να 
παρουσιαστούν δυσκολίες στην πλήρωση κάποιων θέσεων 
εργασίας. Αυτό είναι αποτέλεσµα διαφορών ανάµεσα στις 
απαιτήσεις των εργοδοτών και στα προσόντα των υποψηφίων 
αλλά και στο φαινόµενο ότι κάποια άτοµα δεν εξασκούν τελικά το 
επάγγελµα στο οποίο εκπαιδεύτηκαν. 
 
Οι σηµαντικότερες ελλείψεις αναµένεται να εµφανιστούν στην οµάδα 
των ειδικών γραφέων καθώς και σε επαγγέλµατα της Πληροφορικής. 
Μερικές από τις ελλείψεις σε γραφειακά επαγγέλµατα είναι εικονικές 
επειδή είναι δυνατό να πληρωθούν από απόφοιτους ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης και, σε ορισµένες περιπτώσεις (γ.π. στην κυβέρνηση και 
στις τράπεζες), από απόφοιτους Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι 
ουσιαστικές ελλείψεις, που αναµένεται να εµφανιστούν µέσα στο 
2002, αφορούν τους: 
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• Αντιπρόσωπους και πωλητές ασφαλειών (120 άτοµα) 

• Περιοδεύοντες πωλητές, πωλητές τεχνικούς και 
σύµβουλους τεχνικών υπηρεσιών (95 άτοµα) 

• Βοηθούς λογιστές (50 άτοµα) 

• Τεχνικούς βοηθούς και χειριστές ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (40 άτοµα) 

 
 
Ανάλυση Ισοζυγίου για Γραφείς, ∆ακτυλογράφους, Ταµίες και 
παρόµοιους 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΗΤΗΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΛΕΟΝΑ- 

ΣΜΑΤΑ 
1.604 1.387 217 254 471 

 
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα περισσότερα γραφειακά 
επαγγέλµατα. Σηµαντικό µέρος από τη µεγάλη προσφορά 
οφείλεται στην πρόθεση αριθµού αποφοίτων ∆ευτεροβάθµιας και 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης για εργοδότηση σε γραφειακά 
επαγγέλµατα. Το πρόβληµα οξύνεται περισσότερο µε την αναζήτηση 
τέτοιων θέσεων εργασίας από απόφοιτους ανώτερων και ανώτατων 
σχολών του εξωτερικού. 
 
Τα σοβαρότερα πλεονάσµατα αναµένεται να παρουσιαστούν στους: 
 

• Γραφείς γενικών καθηκόντων (85 άτοµα) 

• ∆ακτυλογράφους και στενογράφους (220 άτοµα) 

• Ιδιαίτερες γραµµατείς (100 άτοµα) 

• Υπάλληλοι υποδοχής και παροχής πληροφοριών (35 
άτοµα) 

 
Η εµπειρία προηγούµενων χρόνων φανερώνει ότι κάποιες θέσεις 
εργασίας είναι αδύνατο να συµπληρωθούν επειδή υπάρχουν 
σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα προσόντα των ατόµων και στις 
αυξηµένες απαιτήσεις των εργοδοτών. Αυτό φάνηκε ιδιαίτερα σε 
περιπτώσεις θέσεων, για ιδιαίτερες γραµµατείς αλλά και για 
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δακτυλογράφους, όπου απαιτούνται γνώσεις διαχείρισης γραφείου, 
χρήσης προγραµµάτων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και γνώσεις 
δύο ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, σε συνδυασµό µε την 
κατάλληλη συµπεριφορά. 
 
 
Ανάλυση Ισοζυγίου για Υπαλλήλους Υπηρεσιών και Πωλητές 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΗΤΗΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΛΕΟΝΑ- 

ΣΜΑΤΑ 
1.939 3.788 -1.849 2.164 315 

 
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται δύο ξεχωριστές οµάδες 
επαγγελµάτων. Οι Υπάλληλοι παροχής υπηρεσιών και οι Πωλητές. 
 
Στους Υπαλλήλους παροχής υπηρεσιών η προσφορά αναµένεται να 
φτάσει τα 1.434 άτοµα και η ζήτηση τα 1.730 άτοµα. Έτσι, 
δηµιουργούνται πλεονάσµατα 310 ατόµων και ελλείψεις 606 ατόµων. 
Τα σηµαντικότερα πλεονάσµατα αναµένονται στα επαγγέλµατα: 
 

• Οικονόµους και άλλους επόπτες υπηρετικού προσωπικού 
(80 άτοµα) 

• Κοµµώτριες, κουρείς, αισθητικούς, µανικιουρίστες και 
παρόµοιους (70 άτοµα)  

• Άλλα µέλη παροχής ασφάλειας (65 άτοµα) 

• Μάγειρους (60 άτοµα) 

• Αεροσυνοδούς, καµαρότους και οικονόµους πλοίων (30 
άτοµα) 

 
Σηµαντικές ελλείψεις προβλέπονται µόνο για τους Τραπεζοκόµους 
και Μπάρµαν (560 άτοµα). 
 
Στους Πωλητές οι µεγάλες ελλείψεις καταρτισµένου προσωπικού που 
παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια οφείλονται σε δύο λόγους: 
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• Ο πρώτος λόγος σχετίζεται µε την απουσία ιδρυµατικής 
υποδοµής για παροχή εκπαίδευσης ή κατάρτισης σε 
νέα άτοµα στα επαγγέλµατα αυτά. 

• Ο δεύτερος λόγος είναι η µεγάλη ζήτηση για 
αντικατάσταση προσωπικού που αποχωρεί από την 
ειδικότητα των Πωλητών στα καταστήµατα. 

 
Η προσφορά στους Πωλητές θα ανέλθει στα 505 άτοµα και η ζήτηση 
στα 2.058 άτοµα. ∆ηµιουργούνται έτσι ελλείψεις 1.557 ατόµων οι 
οποίες αφορούν τους: 
 
• Πωλητές στα καταστήµατα (1.443 άτοµα) 

• Πωλητές σε περίπτερα και στις λαχαναγορές (114 άτοµα) 
 
 
Ανάλυση Ισοζυγίου για Τεχνίτες και Παρόµοιους Εργάτες 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΗΤΗΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΛΕΟΝΑ- 

ΣΜΑΤΑ 
1.646 1.586 60 600 660 

 
Παρουσιάζεται αισθητή βελτίωση της εικόνας για τους Τεχνίτες 
αφού τα πλεονάσµατα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα µε τις 
ελλείψεις. Αυτό είναι αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης µείωσης στην 
απασχόληση στη Μεταποίηση και της στασιµότητας στην 
απασχόληση στις Κατασκευές, της µείωσης της ανεργίας και του 
µεγάλου ποσοστού αποχωρήσεων από τα επαγγέλµατα αυτά. Το 
µεγαλύτερο µέρος της προσφοράς αποτελείται από τους άνεργους 
(58%) ενώ οι απόφοιτοι τεχνικών σχολών αντιστοιχούν στο 40% της 
προσφοράς. Τα µεγαλύτερα πλεονάσµατα προβλέπεται να 
παρουσιαστούν στις ακόλουθες ειδικότητες: 
 

• Επιπλοποιοί και παρόµοιοι τεχνίτες (90 άτοµα) 

• Υποδηµατοποιοί, επιδιορθωτές, κόπτες, µονταριστές, 
ράπτες υποδηµάτων και κατασκευαστές δερµατίνων ειδών 
(80 άτοµα) 

• Ηλεκτρολόγοι κτιρίων και παρόµοιοι (70 άτοµα) 
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• Ηλεκτρολόγοι και εφαρµοστές ηλεκτρικών µηχανών και 
συσκευών (45 άτοµα) 

• Ράπτες, µοδίστρες και κατασκευαστές καπέλων (40 
άτοµα) 

• Κατασκευαστές πατρόν και κόπτες (40 άτοµα) 

• Μηχανικοί και εφαρµοστές µηχανών αυτοκινήτων (40 
άτοµα) 

• Ρυθµιστές και χειριστές µηχανοεργαλείων µεταλλουργίας 
(40 άτοµα) 

• Ελαιοχρωµατιστές κτιρίων (35 άτοµα) 
 
Οι µεγαλύτερες ελλείψεις αναµένεται να εµφανιστούν στις 
ακόλουθες ειδικότητες : 
 

• Οικοδόµοι και επενδυτές τοίχων και πατωµάτων (130 
άτοµα) 

• Ελασµατουργοί (100 άτοµα) 

• Καλουψιήδες (70 άτοµα) 

• Κρεοπώλες, αλλαντοποιοί, συντηρητές και τεµαχιστές 
κρέατος (55 άτοµα) 

• Αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες και παρασκευαστές 
ζαχαρωτών (40 άτοµα) 

• Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων (30 άτοµα) 
 
 
Ανάλυση Ισοζυγίου για Χειριστές Μηχανηµάτων και Εργαλείων και 
Συναρµολογητές 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΗΤΗΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΛΕΟΝΑ- 

ΣΜΑΤΑ 
528 670 -142 499 357 

 
Όπως και στην πιο πάνω κατηγορία έτσι και εδώ παρουσιάζεται 
αισθητά βελτιωµένη εικόνα. Εντοπίζονται τόσο ελλείψεις όσο και  
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πλεονάσµατα αλλά οι ελλείψεις αναµένεται να είναι µεγαλύτερες από 
τα πλεονάσµατα. Το 87% της προσφοράς εργατικού δυναµικού 
αποτελείται από την ανεργία. Η απασχόληση στα επαγγέλµατα αυτά 
προβλέπεται ότι θα µειωθεί και έτσι η αναµενόµενη ζήτηση αφορά 
αποκλειστικά ανάγκες για αντικατάσταση του προσωπικού που 
αποχωρεί από τα επαγγέλµατα αυτά. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι ελλείψεις είναι δυνατό να ικανοποιηθούν από 
ανειδίκευτα άτοµα που τυχόν θα αποφάσιζαν να απασχοληθούν σε 
τέτοια επαγγέλµατα και θα παρακολουθούσαν σχετικά προγράµµατα 
κατάρτισης. Ανασταλτικός παράγοντας είναι το σχετικά χαµηλό 
ενδιαφέρον των νέων, ιδιαίτερα των αποφοίτων Μέσης Εκπαίδευσης, 
για απασχόληση σε τέτοια επαγγέλµατα. 
 
Οι ειδικότητες στην κατηγορία αυτή χωρίζονται σε δύο διαφορετικές 
οµάδες: 
 

• Στους χειριστές µηχανηµάτων και συναρµολογητές 

• Στους οδηγούς 
 
Τα µεγαλύτερα πλεονάσµατα στην πρώτη οµάδα αναµένεται να 
εµφανιστούν στις πιο κάτω ειδικότητες: 
 

• Χειρίστριες ραπτοµηχανών και µηχανών κεντήµατος (285 
άτοµα) 

• Χειριστές µηχανηµάτων παραγωγής τσιµέντου και 
προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά (25 άτοµα) 

 
Οι µεγαλύτερες ελλείψεις για την πρώτη οµάδα προβλέπονται για 
τους: 
 

• Χειριστές µηχανών επικόλλησης ετικετών και 
συσκευασίας (45 άτοµα). 

• Χειριστές πρέσας και µηχανών καθαρισµού, λεύκανσης 
και βαφής ρούχων και υφαντών (30 άτοµα) 
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Στην οµάδα των οδηγών οχηµάτων αναµένονται ελλείψεις γύρω 238 
ατόµων οι οποίες ικανοποιούνται τελικά µε ανειδίκευτα άτοµα κυρίως 
διακόψαντες ή απόφοιτους από τις διάφορες βαθµίδες του 
εκπαιδευτικού συστήµατος. 
 
 
Ανάλυση Ισοζυγίου για τα Επαγγέλµατα Μικρής Εξειδίκευσης 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΗΤΗΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΛΕΟΝΑ- 

ΣΜΑΤΑ 
1.987 1.300 687 222 909 

 
Στην κατηγορία αυτή η µοναδική πηγή προσφοράς είναι οι άνεργοι 
του προηγούµενου χρόνου οι οποίοι είναι κατά 687 άτοµα 
περισσότεροι από την αναµενόµενη ζήτηση. Παρόλα αυτά 
εντοπίζονται ανισοσκέλειες στις ειδικότητες της κατηγορίας 
αυτής µε αποτέλεσµα να αναµένονται τόσο ελλείψεις όσο και 
πλεονάσµατα. Όµως, από τη στιγµή που τα επαγγέλµατα αυτά δεν 
απαιτούν µεγάλη εξειδίκευση, είναι δυνατό µέρος από τις ελλείψεις να 
καλυφθεί από ανειδίκευτα άτοµα που θα ενδιαφέρονταν για να 
εργοδοτηθούν σε τέτοια επαγγέλµατα. 
 
Εκείνο που διαπιστώθηκε τα τελευταία χρόνια είναι η απουσία 
ενδιαφέροντος από τους νέους για απασχόληση σε επαγγέλµατα 
της κατηγορίας αυτής. Έτσι, τελικά οι ελλείψεις ικανοποιούνται 
µε την εισαγωγή ξένου εργατικού δυναµικού. 
 
Τα µεγαλύτερα πλεονάσµατα προβλέπονται για τις ακόλουθες 
ειδικότητες: 
 

• Πακεταριστές µε το χέρι και άλλοι εργάτες βιοµηχανίας 
(335 άτοµα) 

• Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες (220 άτοµα) 

• Εργάτες συναρµολόγησης στη βιοµηχανία (130 άτοµα) 

• ∆ασικοί εργάτες (90 άτοµα) 

• Πλύντες, σιδερωτές και καθαριστές ρούχων µε το χέρι (60 
άτοµα) 
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• Καθαριστές και βοηθοί σε γραφεία, ξενοδοχεία και 
εργοστάσια και καµαριέρες ξενοδοχείων (35 άτοµα) 

 
Οι µεγαλύτερες ελλείψεις αναµένεται να παρουσιαστούν στις 
ακόλουθες ειδικότητες: 
 

• Φορτοεκφορτωτές, αχθοφόροι και παρόµοιοι εργάτες (55 
άτοµα) 

• Εργάτες οικοδοµών (25 άτοµα). 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
 
Η ετήσια µελέτη για το Ισοζύγιο Εργατικού ∆υναµικού προσφέρει 
πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία για την αναµενόµενη κατάσταση 
στην αγορά εργασίας της Κύπρου. Τα στοιχεία αξιοποιούνται τόσο 
από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού όσο και από 
άλλους Φορείς και Υπηρεσίες κατά τον προγραµµατισµό και 
υλοποίηση ενεργειών για αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών. 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται τα κυριότερα συµπεράσµατα και 
εισηγήσεις της µελέτης για το 2002 και η καταγραφή των γενικών 
κατευθύνσεων ενεργειών της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
∆υναµικού για αντιµετώπιση, της αναµενόµενης κατάστασης στην 
αγορά εργασίας της Κύπρου, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της. 
 

4.1. Γενική εικόνα Ισοζυγίου Εργατικού ∆υναµικού για το 2002 
 
Οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την εικόνα του Ισοζυγίου 
Εργατικού ∆υναµικού για το 2002 είναι η συνεχιζόµενη µείωση στην 
απασχόληση στη Μεταποίηση, η στασιµότητα της απασχόλησης 
στις Κατασκευές, η προβλεπόµενη αύξηση  προσωπικού σε τοµείς 
των Υπηρεσιών και η σηµαντική µείωση της προσφοράς εξαιτίας 
περιορισµού της ανεργίας. 
 
Τα µεγαλύτερα πλεονάσµατα εργατικού δυναµικού αναµένονται στα 
γραφειακά και επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης ενώ οι ελλείψεις 
αφορούν επαγγέλµατα των υπηρεσιών και ειδικότερα του τουρισµού 
και της πληροφορικής. 
 
 
Ελαφρά αύξηση της ζήτησης εργατικού δυναµικού 
 
Ελαφρά αυξηµένη αναµένεται να είναι η συνολική πρόσθετη 
ζήτηση για το 2002 σε σύγκριση µε τον προηγούµενο χρόνο. 
Συγκεκριµένα θα αυξηθεί κατά 162 άτοµα ή 1,4% και θα ανέλθει 
στα 11.739 άτοµα. Αναφορικά µε την απασχόληση, οι ρυθµοί 
αλλαγής που αναµένονται στο δευτερογενή τοµέα είναι είτε αρνητικοί 
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(Μεταποίηση) ή στάσιµοι (Κατασκευές). Αντίθετα, τοµείς των 
Υπηρεσιών όπως είναι η ∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και 
Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες, οι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί 
και οι Άλλες ∆ραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών αναµένεται να 
πετύχουν συγκριτικά ψηλούς ρυθµούς αύξησης της απασχόλησης. 
  
Η ζήτηση για αντικατάσταση προσωπικού ανέρχεται στα 8.404 άτοµα 
ή στο 71,6% του συνόλου και αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος της 
συνολικής ζήτησης. Η διακίνηση απασχολουµένων µεταξύ 
ειδικοτήτων ανέρχεται στα 3.173 άτοµα ή στο 37,8% της ζήτησης για 
αντικατάσταση και φανερώνει ότι η σηµασία των εσωτερικών 
µετατοπίσεων στη διαµόρφωση του ισοζυγίου στο επίπεδο των 
επαγγελµάτων είναι µεγάλη. 
 
 
Αναµένεται ουσιαστική µείωση της προσφοράς εργατικού 
δυναµικού και αυξοµειώσεις κατά κατηγορία προσφοράς 
 
Ουσιαστική µείωση κατά 2.228 άτοµα ή 10,4% αναµένεται να 
παρουσιάσει η συνολική πρόσθετη προσφορά για το 2002 σε 
σύγκριση µε το 2001. Έτσι προβλέπεται ότι η προσφορά θα 
ανέλθει στα 19.719 άτοµα. Ταυτόχρονα, διαµορφώνονται 
αυξοµειώσεις κατά κατηγορία προσφοράς ανάµεσα στα δυο χρόνια. 
 
Οι σηµαντικότερες µειώσεις εντοπίζονται στην προσφορά από τους 
άνεργους κατά το τέλος του χρόνου (-2.053 άτοµα), στα άτοµα που θα 
διακόψουν τη φοίτηση τους από σχολές Μέσης Εκπαίδευσης (-241 
άτοµα), στους απόφοιτους δηµοσίων και ιδιωτικών σχολών 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο (-236 άτοµα) και στους 
απόφοιτους δηµοσίων και ιδιωτικών σχολών Μέσης Εκπαίδευσης     
(-175 άτοµα). 
 
Αυξήσεις αναµένονται στους απόφοιτους σχολών Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης στο εξωτερικό (+134 άτοµα), στους απόφοιτους 
τεχνικών σχολών (+134 άτοµα) και στους απόφοιτους του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου (+81 άτοµα). Οι υπόλοιπες κατηγορίες 
διατηρούνται περίπου στα ίδια επίπεδα. 
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Συνέχιση της παρουσίας ανισοσκελειών ανάµεσα στην 
πρόσθετη προσφορά και την πρόσθετη ζήτηση. 
 
Από τα αποτελέσµατα της µελέτης του Ισοζυγίου Εργατικού 
∆υναµικού για το 2002 διαπιστώνεται ότι η αγορά εργασίας της 
Κύπρου θα εξακολουθήσει να παρουσιάζει διαρθρωτικές 
αδυναµίες µε αποτέλεσµα την εµφάνιση ανισοσκελειών. Αυτό 
αποδεικνύεται από τη σύγκριση ανάµεσα στη συνολική προσφορά και 
ζήτηση. Ειδικότερα, ενώ η πρόσθετη προσφορά αναµένεται να είναι 
µεγαλύτερη από την πρόσθετη ζήτηση κατά 7.980 άτοµα (-23,5% 
από το 2001), η πρόβλεψη είναι ότι θα παρουσιαστούν τόσο 
ελλείψεις όσο και πλεονάσµατα. Οι ελλείψεις αναµένεται να 
ανέλθουν στα 4.725 άτοµα, ενώ τα πλεονάσµατα και η προσφορά που 
δεν κατανέµεται σε ειδικότητες θα φτάσουν στα 12.705 άτοµα (5.058 
και 7.647 άτοµα αντίστοιχα). 
 
Αρκετές από τις ελλείψεις, οι οποίες αφορούν επαγγέλµατα στα 
οποία δεν απαιτούνται ψηλά επίπεδα εξειδίκευσης είναι δυνατό να 
ικανοποιηθούν µε την πρόσληψη ανειδίκευτου εργατικού δυναµικού. 
Το ανειδίκευτο εργατικό δυναµικό αποτελείται από τους απόφοιτους 
και τους διακόψαντες στις διάφορες βαθµίδες του εκπαιδευτικού 
συστήµατος και από τους ανειδίκευτους ανέργους και ανέρχεται στα 
3.974 άτοµα. Με βάση τη µέχρι τώρα εµπειρία, διαπιστώνεται ότι 
υπάρχουν δυσκολίες στην προσέλκυση των ατόµων αυτών για τα 
επαγγέλµατα που δε θεωρούνται ελκυστικά όπως είναι τα 
επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης. 
 
 
Στις 5 από τις 8 επαγγελµατικές κατηγορίες η πρόσθετη 
προσφορά είναι µεγαλύτερη από την πρόσθετη ζήτηση 
 
Από τη σύγκριση της προσφοράς και της ζήτησης εργατικού 
δυναµικού κατά επαγγελµατική κατηγορία εντοπίζεται ότι τα 
πλεονάσµατα θα είναι µεγαλύτερα από τις ελλείψεις στις 
κατηγορίες: 
 

• ∆ιευθυντές 

• Πτυχιούχοι 
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• Γραφειακά επαγγέλµατα 

• Τεχνίτες 

• Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης 
 

Μεγαλύτερες ελλείψεις από πλεονάσµατα αναµένονται στους: 
 

• Τεχνικούς βοηθούς και ειδικούς γραφείς 

• Υπάλληλους υπηρεσιών και πωλητές 

• Χειριστές µηχανηµάτων, εργαλείων και συναρµολογητές 
 
Προσφορά που ανέρχεται στα 7.647 άτοµα δεν είναι δυνατό να 
κατανεµηθεί σε συγκεκριµένα επαγγέλµατα. Αυτή αποτελείται από το 
ανειδίκευτο νεοεισερχόµενο εργατικό δυναµικό (3.974 άτοµα), τους 
διακινούµενους από ειδικότητα σε ειδικότητα (3.173 άτοµα) και τους 
επαναπατριζόµενους (500 άτοµα). 
 
Τα άτοµα αυτά θα µπορούσαν, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις 
να ικανοποιήσουν µέρος από τις ελλείψεις. Με βάση τις τάσεις των 
προηγουµένων χρόνων φαίνεται ότι αυτό ισχύει πιο εύκολα στα 
γραφειακά επαγγέλµατα, σε κάποιο βαθµό στα επαγγέλµατα των 
πωλητών και σε µικρό µόνο βαθµό, στα επαγγέλµατα µικρής 
εξειδίκευσης. 
 
 
Τα πλεονάσµατα και η υπόλοιπη προσφορά είναι µεγαλύτερα 
από τις ελλείψεις σε όλες τις επαρχίες 
 
Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων κατά επαρχία διαπιστώνεται 
ότι το άθροισµα των πλεονασµάτων και της προσφοράς που δεν 
κατανέµεται σε ειδικότητες είναι µεγαλύτερο από τις ελλείψεις σε 
όλες τις επαρχίες. Οι µεγαλύτερες ποσοστιαίες διαφορές και κατά 
συνέπεια τα µεγαλύτερα προβλήµατα εντοπίζονται στην Αµµόχωστο, 
στη Λάρνακα και στη Λευκωσία ενώ η µικρότερη διαφορά 
αναµένεται να παρουσιαστεί στη Λεµεσό. 
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Σηµειώνεται ότι δεν είναι δυνατό να υπάρξει πλήρης ικανοποίηση των 
ελλείψεων σε οποιαδήποτε επαρχία εξαιτίας των ανισοσκελειών που 
παρουσιάζονται στις διάφορες ειδικότητες. 
 

4.2. Επαγγέλµατα µε τις σηµαντικότερες ελλείψεις και τα 
σηµαντικότερα πλεονάσµατα για το 2002 

 
Από τη σύγκριση ανάµεσα στην πρόσθετη προσφορά και πρόσθετη 
ζήτηση εργατικού δυναµικού, στο επίπεδο του επαγγέλµατος, 
αποδεικνύεται η παρουσία ανισοσκελειών στην αγορά εργασίας της 
Κύπρου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα επαγγέλµατα 
που αναµένεται να παρουσιάσουν τις σηµαντικότερες ελλείψεις και τα 
σηµαντικότερα πλεονάσµατα µέσα στο 2002. 
 
 
Οι σηµαντικότερες ελλείψεις σε επαγγέλµατα αφορούν τα 
επαγγέλµατα του τουριστικού τοµέα, της πληροφορικής και 
τους Πωλητές 
 
Οι αναµενόµενες ελλείψεις για το 2002 είναι αποτέλεσµα των 
ακόλουθων τριών λόγων: 
 

• Της µεγάλης ζήτησης για αντικατάσταση προσωπικού 
που αποχωρεί από ορισµένες ειδικότητες. Αυτές 
εντοπίζονται κυρίως στη Μεταποίηση, στις Κατασκευές, 
στον Τουριστικό τοµέα καθώς και στα επαγγέλµατα των 
πωλητών. 

• Της πρόσθετης ζήτησης προσωπικού σε ορισµένους 
τοµείς που βασικά εντοπίζονται στον ευρύ τριτογενή 
τοµέα, λόγω επέκτασης των δραστηριοτήτων τους. 

• Της µη παροχής σχετικής αρχικής κατάρτισης από 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, όπως στην περίπτωση 
ορισµένων τεχνικών επαγγελµάτων και των επαγγελµάτων 
των πωλητών. 
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Οι σηµαντικότερες ελλείψεις εργατικού δυναµικού (µε αριθµούς 
µεγαλύτερους από 30 άτοµα) παρουσιάζονται στο Σχεδιάγραµµα 23. 
Από αυτό διαπιστώνεται ότι οι µεγαλύτερες ελλείψεις αφορούν τα 
επαγγέλµατα της πληροφορικής, του τουριστικού τοµέα, τους 
πωλητές και επαγγέλµατα της βιοµηχανίας τροφίµων. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 23
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2002
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Επισηµαίνεται ότι στα επαγγέλµατα των πωλητών οι ελλείψεις 
ικανοποιούνται σε µεγάλο βαθµό µε την πρόσληψη ανειδίκευτων 
ατόµων, κυρίως αποφοίτων Μέσης Γενικής αλλά και Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης. 
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι ελλείψεις που αναµένονται στα 
επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης είναι δυνατό να ικανοποιηθούν 
µερικώς µε την πρόσληψη ανειδίκευτων ατόµων, όπως είναι οι 
διακόψαντες από τις διάφορες βαθµίδες του εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 
 



 56 

Η παρουσία ανισοσκελειών σε βασικά επαγγέλµατα της 
οικονοµίας αποτελεί ένδειξη του προβλήµατος που αντιµετωπίζει 
η αγορά εργασίας της Κύπρου όπου δεν υπάρχει ταύτιση ανάµεσα 
στην προσφορά από νέα άτοµα και στη ζήτηση. Η επαναλαµβανόµενη 
επιβεβαίωση των ανισοσκελειών ανάµεσα στην προσφορά και τη 
ζήτηση υποδεικνύει την ανάγκη για χάραξη στρατηγικής για ριζική 
αντιµετώπιση των προβληµάτων της αγοράς εργασίας. 
 
Οι ελλείψεις είναι δυνατό να απαµβλυνθούν βραχυχρόνια µε τη 
διοργάνωση ταχύρυθµων προγραµµάτων κατάρτισης νέου 
εργατικού δυναµικού. Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται η Αρχή 
µε την εφαρµογή τέτοιων προγραµµάτων.  
 
 
Τα σηµαντικότερα πλεονάσµατα προβλέπονται για τους 
∆ιευθυντές, τους Πτυχιούχους, τα Γραφειακά Επαγγέλµατα 
και τα Επαγγέλµατα Μικρής Εξειδίκευσης 
 
Τα πλεονάσµατα εργατικού δυναµικού οφείλονται στους ακόλουθους 
λόγους: 
 

• Του µεγάλου ενδιαφέροντος ατόµων για εργοδότηση στα 
επαγγέλµατα αυτά και ιδίως σε γραφειακά επαγγέλµατα 
καθώς και σε επαγγέλµατα που απαιτούν προσόντα 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

• Της µείωσης στην απασχόληση στη Μεταποίηση και της 
στασιµότητας της στις Κατασκευές. 

• Της µείωσης στη ζήτηση για επαγγέλµατα που δεν 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε µια 
σύγχρονη οικονοµία και κοινωνία. 

 

Τα σηµαντικότερα πλεονάσµατα εργατικού δυναµικού (µε 
αριθµούς µεγαλύτερους από 50 άτοµα) παρουσιάζονται στο 
Σχεδιάγραµµα 24. 
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Στα ∆ιευθυντικά επαγγέλµατα τα πλεονάσµατα είναι αποτέλεσµα της 
πρόθεσης µεγάλου αριθµού ατόµων να αναζητήσουν τέτοιες θέσεις 
εργασίας και προς το σκοπό αυτό αποκτούν προσόντα σχετικά µε τη 
διοίκηση επιχειρήσεων. 
 
Τόσο στα ∆ιευθυντικά επαγγέλµατα όσο και στους Πτυχιούχους 
εντοπίζονται ποιοτικές ανισοσκέλειες ανάµεσα στις απαιτήσεις 
των εργοδοτών και στα προσόντα των υποψηφίων για 
εργοδότηση. Οι εργοδότες συνήθως ζητούν από τα άτοµα να έχουν 
πρακτική εµπειρία, να γνωρίζουν την Κυπριακή και διεθνή οικονοµία 
και αγορά και να έχουν εξειδικευµένες γνώσεις (γ.π. γνώσεις ξένων 
γλωσσών και γνώσεις για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών). 
 
Μεγάλο µέρος της προσφοράς στα γραφειακά επαγγέλµατα 
αποτελείται από τους απόφοιτους ∆ευτεροβάθµιας και 
Μεταλυκειακής εκπαίδευσης που προτίθενται να αναζητήσουν 
εργοδότηση σε τέτοια επαγγέλµατα και γι’αυτό αποκτούν τα 
ανάλογα προσόντα. Όµως, σηµειώνεται ότι κάποιες θέσεις εργασίας 
είναι αδύνατο να συµπληρωθούν επειδή υπάρχουν σηµαντικές 
διαφορές ανάµεσα στα προσόντα των υποψηφίων και στις συνεχώς 
αυξανόµενες απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων. 

 
Σε κάποια τεχνικά επαγγέλµατα τα πλεονάσµατα είναι 
αποτέλεσµα της µειωµένης ζήτησης ως συνέπεια των σχετικά 
µικρών επιδόσεων των τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας στους 
οποίους βρίσκονται τα περισσότερα από τα επαγγέλµατα αυτά όπως 
είναι οι Κατασκευές και η Μεταποίηση. 
 
Σε κάποιες ειδικότητες, παρόλο που δεν εµφανίζονται ελλείψεις 
εντούτοις θέσεις εργασίας παραµένουν κενές εξαιτίας ποιοτικών 
ανισοσκελειών ή διαφορών στους προσφερόµενους και ζητούµενους 
όρους εργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές αναγνωρίζεται ουσιαστικός 
ρόλος στην κατάλληλη κατάρτιση των νεοπροσλαµβανοµένων 
ατόµων ώστε να συµπληρώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 

2002

336

129

88

61

286

77

89

68

66

67

58

78

86

98

107

113

91

73

113

118

65

52

150

54

96

77

83

54

188

106

122

58

0 100 200 300 400

Πακεταριστές στη βιοµηχανία

Συναρµολογητές στη βιοµηχανία 

∆ασικοί εργάτες

Πλύντες, σιδερωτές και καθαριστές ρούχων

Χειρίστριες ραπτοµηχανών

Υποδηµατοποιοί και παρόµοιοι τεχνίτες

Επιπλοποιοί και παρόµοιοι τεχνίτες

Ηλεκτρολόγοι κτιρίων

Αλλα µέλη παροχής ασφάλειας

Κοµµώτριες, κουρείς, αισθητικοί και µανικιουρίστες

Μάγειροι

Οικονόµοι και άλλοι επόπτες

Γραφείς γενικών καθηκόντων

Ιδιαίτερες γραµµατείς

∆ακτυλογράφοι σε µικρουπολογιστές

∆ακτυλογράφοι και στενογράφοι

∆ιακοσµητές και σχεδιαστές εµπορικών προϊόντων

Προϊστάµενοι γραφέων

Βοηθοί νηπιαγωγοί

Φιλόλογοι και µεταφραστές

Φιλόσοφοι, ιστορικοί και πολιτικοί επιστήµονες

Κοινωνιολόγοι

Οικονοµολόγοι 

Ειδικοί για οικονοµικά και εµπορικά θέµατα

Λογιστές

Καθηγητές Mέσης Εκπαίδευσης

Μαθηµατικοί και στατιστικολόγοι

Χηµικοί

Αλλοι ειδικοί διευθυντές

∆ιευθυντές πωλήσεων και εµπορίας

∆ιευθυντές οικονοµικών και διοίκησης

∆/ντές εργασιών στα εστιατόρια και ξενοδοχεία

 



 59 
 

4.3. Γενικές Κατευθύνσεις Ενεργειών Αρχής Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού 

 
Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
∆υναµικού προωθεί ενέργειες για αντιµετώπιση της αναµενόµενης 
κατάστασης στην αγορά εργασίας της Κύπρου. Συνοπτικά, οι 
ενέργειες αυτές είναι οι ακόλουθες: 
 

• Παροχή ευκαιριών κατάρτισης στο εργατικό δυναµικό στα 
επαγγέλµατα που παρουσιάζουν ελλείψεις. 

• Προώθηση κατάλληλων προγραµµάτων κατάρτισης σε 
συνεργασία µε τις επιχειρήσεις για ικανοποίηση των 
αναγκών τους. 

• ∆ραστηριοποίηση στους τοµείς της επαγγελµατικής 
καθοδήγησης και διαφώτισης των νέων για την 
κατάσταση στην αγορά εργασίας. 

• Προσπάθεια για τη δηµιουργία νέας ή ενίσχυση της 
υφιστάµενης υποδοµής για παροχή κατάρτισης. 

• Παροχή βοήθειας και τεχνικών συµβουλών προς τις 
επιχειρήσεις για βελτιώσεις στον προγραµµατισµό και 
στην αξιοποίηση του προσωπικού τους. 

• Συνεχής µελέτη των εξελίξεων στην αγορά εργασίας. 

• Συνεργασία µε τις άλλες αρµόδιες υπηρεσίες για καλύτερο 
προγραµµατισµό του ανθρώπινου δυναµικού του τόπου. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 

Το Ισοζύγιο Εργατικού ∆υναµικού για ένα συγκεκριµένο χρόνο 
ορίζεται ως η διαφορά ανάµεσα στην πρόσθετη προσφορά και στην 
πρόσθετη ζήτηση κατά τη διάρκεια του χρόνου εκείνου. Αν η 
προσφορά είναι µεγαλύτερη από τη ζήτηση τότε αναµένονται 
πλεονάσµατα ενώ στην αντίθετη περίπτωση προβλέπονται ελλείψεις. 
Με τον όρο “πρόσθετη” καθορίζεται η νέα προσφορά και η νέα 
ζήτηση εργατικού δυναµικού που αναµένεται να προστεθούν στην 
αγορά εργασίας µέσα στο συγκεκριµένο χρόνο. 
 
Το συνολικό αποτέλεσµα του Ισοζυγίου Εργατικού ∆υναµικού 
(πλεόνασµα ή έλλειψη) δεν αποτελεί πρόβλεψη της ανεργίας. Αυτό 
είναι συνέπεια των ακόλουθων δύο παραγόντων: 
 

• Οι ελλείψεις σε ορισµένες ειδικότητες είναι αδύνατο να 
ικανοποιηθούν από τα πλεονάσµατα σε άλλες. Για 
παράδειγµα οι ελλείψεις σε τεχνικά και τουριστικά 
επαγγέλµατα δεν αναµένεται να ικανοποιηθούν από τα 
πλεονάσµατα σε πτυχιούχους. 

• Οι ανισοσκέλειες µεταξύ επαρχιών συνήθως δεν 
εξισορροπούνται µε µετακινήσεις ατόµων. 

 
Αναλυτικά, ο τρόπος υπολογισµού της πρόσθετης προσφοράς και της 
πρόσθετης ζήτησης παρουσιάζεται στη συνέχεια. 
 
 
1. Συνολική πρόσθετη προσφορά 
 
Η συνολική πρόσθετη προσφορά αποτελείται από τις ακόλουθες 
πέντε κατηγορίες ανθρώπινου δυναµικού: 
 

(α) Οι νεοεισερχόµενοι στην αγορά εργασίας, δηλαδή τα 
άτοµα που θα επιδιώξουν να εργαστούν για πρώτη φορά 
µέσα στο 2002 και που ουσιαστικά αποτελούνται από τους 
απόφοιτους και τους διακόψαντες από τις διάφορες 
βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος. 



 65 
 

(β) Οι άνεργοι του προηγούµενου χρόνου που θεωρούνται 
ότι αποτελούν πραγµατική προσφορά. 

(γ) Τα άτοµα που βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας, 
δεν είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι αλλά θα επιδιώξουν να 
εργαστούν µέσα στο 2002. 

(δ) Τα άτοµα που επιστρέφουν για επαναπατρισµό στην 
Κύπρο. 

(ε) Τα άτοµα που ήδη βρίσκονται στην αγορά εργασίας αλλά 
αναµένεται να αλλάξουν το επάγγελµα τους µέσα στο 
2002. 

 
 
1.1. Νεοεισερχόµενοι 
 
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι απόφοιτοι και οι 
διακόψαντες τη φοίτηση τους από τις διάφορες βαθµίδες του 
εκπαιδευτικού συστήµατος. Συγκεκριµένα, οι οµάδες που 
καλύπτονται είναι οι ακόλουθες: 
 

1. Άτοµα που διέκοψαν ή που αναµένεται να διακόψουν τη 
φοίτηση τους από σχολές ∆ηµοτικής, Μέσης και 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

2. Απόφοιτοι δηµόσιων και ιδιωτικών σχολών Μέσης 
Εκπαίδευσης. 

3. Απόφοιτοι δηµόσιων και ιδιωτικών Επαγγελµατικών και 
Τεχνικών σχολών. 

4. Απόφοιτοι δηµόσιων και ιδιωτικών σχολών 
Μεταλυκειακής και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην 
Κύπρο. 

5. Απόφοιτοι Πανεπιστηµίου Κύπρου. 

6. Απόφοιτοι Ανωτέρων και Ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων του εξωτερικού. 

7. Άτοµα που θα τύχουν πρακτικής κατάρτισης κατά τη 
διάρκεια του χρόνου. 
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Ο αριθµός των νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας υπολογίζεται 
κυρίως µε την επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων που περιέχονται σε 
εκδόσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας. Πρόσθετα, συλλέγονται 
στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού και από τα 
διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύµατα σε σχέση µε τον αριθµό των 
σπουδαστών και αποφοίτων τους κατά κλάδο σπουδών. Τα κυριότερα 
στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της προσφοράς 
από όλες τις οµάδες των νεοεισερχοµένων είναι τα ακόλουθα: 
 

(α) Ο αριθµός των Κυπρίων σπουδαστών στα διάφορα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα κατά κλάδο και έτος σπουδών. 

(β) Η διάρκεια των σπουδών και, σε ορισµένες περιπτώσεις, 
της πρακτικής κατάρτισης σε όλους τους κλάδους. 

(γ) Το φύλο των σπουδαστών για να ληφθεί υπόψη, όπου 
είναι αναγκαίο, η στρατιωτική θητεία των αρρένων 
αποφοίτων. 

(δ) Τα ποσοστά επιτυχίας των σπουδαστών από χρόνο σε 
χρόνο και το ποσοστό επιτυχίας των τελειοφοίτων, τα 
οποία είναι βασισµένα πάνω στις τάσεις των 
προηγούµενων χρόνων. 

(ε) Τα ποσοστά συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό των 
αποφοίτων και των διακοψάντων από τις διάφορες 
εκπαιδευτικές βαθµίδες. 

(στ) Το ποσοστό των αποφοίτων Ανωτέρων και Ανωτάτων 
σχολών του εξωτερικού που επιστρέφουν στην Κύπρο 
µετά από τη συµπλήρωση των σπουδών τους. 

 
Το επόµενο στάδιο στη διαδικασία είναι η αντιστοίχηση των 
διαφόρων κλάδων σπουδών µε ειδικότητες του ∆ιεθνούς Κώδικα 
Επαγγελµάτων (I.S.C.O. 1988). Αυτό είναι καθοριστικό στάδιο διότι 
επηρεάζει άµεσα την προσφορά και κατά συνέπεια το Ισοζύγιο 
Εργατικού ∆υναµικού στην κάθε ειδικότητα. Πρέπει όµως να 
σηµειωθεί ότι κάποιοι απόφοιτοι από διάφορες βαθµίδες εκπαίδευσης 
µπορούν, µε βάση τα προσόντα τους, να κατανεµηθούν σε αριθµό 
ειδικοτήτων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση των αποφοίτων 
ορισµένων κλάδων σπουδών από σχολές Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
Για παράδειγµα ένας απόφοιτος στα Οικονοµικά είναι δυνατό να 
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απασχοληθεί ως Οικονοµολόγος, Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης και 
∆ιοικητικός Λειτουργός στη ∆ηµόσια Υπηρεσία. Στις περιπτώσεις 
αυτές γίνεται “αυστηρή” κατανοµή του κλάδου σπουδών στην 
αντίστοιχη ειδικότητα. Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο απόφοιτος στα 
Οικονοµικά θα κατανεµηθεί στην ειδικότητα του Οικονοµολόγου. 
 
Σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις στις άλλες ειδικότητες, όπως 
στην ειδικότητα του ∆ιοικητικού Λειτουργού στη ∆ηµόσια Υπηρεσία 
ή του Καθηγητή Μέσης Εκπαίδευσης, τότε αυτές θεωρούνται 
πλασµατικές από τη στιγµή που είναι δυνατό να ικανοποιηθούν από 
κατάλληλα πλεονάσµατα σε άλλες ειδικότητες. 
 
Η ταξινόµηση των νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας κατά 
επαρχία γίνεται µε βάση τα επίσηµα στοιχεία για την κατανοµή της 
απασχόλησης, σε συνδυασµό µε πληροφορίες από τα διάφορα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα αναφορικά µε τη γεωγραφική κατανοµή των 
σπουδαστών και αποφοίτων τους. 
 
 
1.2. Άνεργοι προηγούµενου χρόνου 
 
Η πρόβλεψη της προσφοράς από τους ανέργους κατά το τέλος του 
προηγούµενου χρόνου, δηλαδή το 2001 στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
γίνεται αφού προηγηθεί η εκτίµηση του µέσου όρου της ανεργίας για 
ολόκληρο το χρόνο. Με αυτό ως στόχο, γίνονται εκτιµήσεις για τα 
ακόλουθα µεγέθη: 
 

(α) Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός. 

(β) Ο αριθµός των απασχολουµένων κατά το 2001 ο οποίος 
βασίζεται πάνω στους προβλεπόµενους ρυθµούς 
ανάπτυξης για κάθε τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας. 

(γ) Ο αριθµός των Κυπρίων που απασχολούνται προσωρινά 
στο εξωτερικό. 

(δ) Ο αριθµός των εθνοφρουρών. 
 
Με βάση αυτές τις εκτιµήσεις και τα διαθέσιµα πραγµατικά στοιχεία 
της ανεργίας µέσα στο 2001 γίνεται πρόβλεψη του µέσου όρου της 
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ανεργίας και στη συνέχεια εκτίµηση της ανεργίας του ∆εκεµβρίου 
2001. 
 
Τέλος, γίνεται κατανοµή της ανεργίας κατά ειδικότητα και επαρχία µε 
βάση την υφιστάµενη διάρθρωση της ανεργίας και αφού ληφθούν 
υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

• Η εποχικότητα της ανεργίας του ∆εκεµβρίου σε ορισµένες 
ειδικότητες και ιδιαίτερα σε εκείνες του τουριστικού 
τοµέα. 

• Η εκτίµηση ότι σε µερικές ειδικότητες οι άνεργοι δεν 
πρέπει να θεωρούνται όλοι ως πραγµατική προσφορά. 
Παράδειγµα αποτελούν οι περισσότεροι συνταξιούχοι του 
δηµόσιου τοµέα οι οποίοι εγγράφονται ως άνεργοι µε 
µοναδικό σκοπό την είσπραξη του ανεργιακού 
επιδόµατος. 

 
Επισηµαίνεται ότι η πρόβλεψη του µέρους της προσφοράς που 
προέρχεται από τους ανέργους δεν αποτελεί εκτίµηση του µεγέθους 
της ανεργίας. 
 
 
1.3. Άτοµα που βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας 
 
Η προσφορά αυτή αναφέρεται στα άτοµα που βρίσκονται εκτός της 
αγοράς εργασίας, δεν είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι αλλά θα 
επιδιώξουν να εργαστούν µέσα στο 2002. Τα άτοµα που εµπίπτουν 
στην κατηγορία αυτή είναι βασικά οι νεαρές γυναίκες που 
απασχολούνταν, µετά αποχώρησαν για κάποιο χρονικό διάστηµα για 
διάφορους λόγους όπως γάµο, τοκετό και ανατροφή µικρών παιδιών, 
και αποφασίζουν τώρα να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. 
 
Τα στοιχεία σε σχέση µε επανένταξη ατόµων στην αγορά εργασίας 
προέκυψαν από µελέτες τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας και 
επαγγελµάτων της Αρχής και δε θεωρούνται πλήρη από τη στιγµή που 
δεν καλύπτουν ολόκληρη την οικονοµία. Υπολογίζεται ότι µε τη 
συµπλήρωση και άλλων µελετών ή µε τη διεξαγωγή κάποιας 
εξειδικευµένης µελέτης που θα εξετάζει το όλο θέµα θα γίνει δυνατή 
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η καλύτερη εκτίµηση της κατηγορίας αυτής της προσφοράς. Οι 
συγκεκριµένοι αριθµοί που χρησιµοποιούνται αποτελούν εκτίµηση 
των Λειτουργών που εκπόνησαν τις µελέτες αυτές. 
 
 
1.4. Άτοµα που επιστρέφουν στην Κύπρο για επαναπατρισµό 
 
Ο αριθµός των ατόµων που επιστρέφουν από το εξωτερικό για µόνιµη 
εγκατάσταση στην Κύπρο είναι η επόµενη κατηγορία προσφοράς. Με 
βάση στοιχεία από προηγούµενα χρόνια γίνεται εκτίµηση του αριθµού 
των ατόµων που θα επιστρέψουν στην Κύπρο και κατανέµεται σε 
άνδρες και γυναίκες. Πάνω στους αριθµούς αυτούς εφαρµόζονται 
ποσοστά συµµετοχής στην αγορά εργασίας στη βάση της τοπικής 
πραγµατικότητας και δεδοµένων. Εξαιτίας της έλλειψης των 
αναγκαίων πληροφοριών η προσφορά αυτή δεν είναι δυνατό να 
κατανεµηθεί σε ειδικότητες. 
 
 
1.5. Άτοµα που διακινούνται από µια ειδικότητα σε άλλη 
 
Η προσφορά αυτή αφορά τα άτοµα που ήδη βρίσκονται στην αγορά 
εργασίας και διακινούνται από µια ειδικότητα σε άλλη. Η διακίνηση 
αυτή δηµιουργεί ζήτηση για αντικατάσταση στις ειδικότητες από τις 
οποίες τα άτοµα αποχωρούν. Ταυτόχρονα τα άτοµα αυτά αποτελούν 
προσφορά σε άλλες ειδικότητες. Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι η 
διακίνηση, στο σύνολο της οικονοµίας, δε συνεπάγεται πρόσθετη 
προσφορά ή πρόσθετη ζήτηση. Όµως κατά ειδικότητα είναι πολύ 
σηµαντική διότι διαφοροποιεί ουσιαστικά τη ζήτηση. 
 
Επιβεβαίωση της σηµασίας της διακίνησης έγινε µέσα από τα 
αποτελέσµατα µελετών της Αρχής. Αυτό ενισχύθηκε και από τα 
πορίσµατα ειδικής έρευνας της Στατιστικής Υπηρεσίας που έδειξε το 
µέγεθος της διακίνησης προσωπικού στην αγορά εργασίας της 
Κύπρου. 
 
Η προσφορά αυτή δεν κατανέµεται σε ειδικότητες επειδή τα άτοµα 
αυτά δε θεωρούνται καταρτισµένα για τις ειδικότητες στις οποίες 
καταλήγουν. Πρόσθετα, δεν υπάρχουν ακόµη αναλυτικά στοιχεία που 
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να δείχνουν τις ειδικότητες στις οποίες τελικά απασχολούνται αυτά τα 
άτοµα. 
 
 
2. Συνολική πρόσθετη ζήτηση 
 
Η συνολική πρόσθετη ζήτηση αποτελείται από την πρόσθετη ζήτηση 
σε σχέση µε το ρυθµό αύξησης της παραγωγής και από τη ζήτηση 
για αντικατάσταση εργατικού δυναµικού. 
 
 
2.1. Ζήτηση σε σχέση µε το ρυθµό αύξησης της παραγωγής 
 
Η ζήτηση που προέρχεται από την ετήσια αλλαγή στην παραγωγή 
ορίζεται ως η διαφορά ανάµεσα στην απασχόληση του 2002 και του 
2001. Η εκτίµηση της προϋποθέτει προβλέψεις για τους ρυθµούς 
ανάπτυξης του κάθε τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας. Οι ρυθµοί 
αυτοί επηρεάζονται από τα πιο κάτω µεγέθη: 
 

(α) Τη ζήτηση για το προϊόν ή την υπηρεσία τόσο στην Κύπρο 
όσο και στο εξωτερικό. 

(β) Την αξία παραγωγής κατά απασχολούµενο. 
 
Στον υπολογισµό των µεγεθών αυτών χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
 

• Οι αναλύσεις στατιστικών στοιχείων για τα προηγούµενα 
χρόνια. 

• Οι εκτιµήσεις των αρµοδίων Λειτουργών του Γραφείου 
Προγραµµατισµού. 

• Οι απόψεις των εργοδοτών, συντεχνιακών και άλλων 
αρµοδίων για τις προοπτικές ανάπτυξης του κάθε τοµέα. 

• Η αποστολή σε επιλεγµένους οργανισµούς και 
επιχειρήσεις ειδικά σχεδιασµένου ερωτηµατολογίου ώστε 
να εκτιµηθεί η µελλοντική πορεία του οργανισµού ή 
επιχείρησης. 
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Τέλος, η ζήτηση σε σχέση µε το ρυθµό αύξησης της παραγωγής 
κατανέµεται στις διάφορες ειδικότητες και επαρχίες σύµφωνα µε τα 
τελευταία διαθέσιµα στοιχεία για τη διάρθρωση της απασχόλησης. 
 
 
2.2. Ζήτηση για αντικατάσταση 
 
Η ζήτηση για αντικατάσταση είναι δυνατό να προέλθει από: 
 

(α) Την αποχώρηση εργατικού δυναµικού από την αγορά 
εργασίας για διάφορους λόγους, όπως αφυπηρέτηση, 
θάνατος, µετανάστευση κλπ. 

(β) Τη διακίνηση εργατικού δυναµικού από ειδικότητα σε 
ειδικότητα. 

 
Για να υπολογιστεί η ζήτηση για αντικατάσταση χρησιµοποιούνται τα 
ποσοστά για αντικατάσταση πάνω στο µέσο όρο της απασχόλησης για 
το 2001 και 2002 για κάθε ειδικότητα σε κάθε τοµέα οικονοµικής 
δραστηριότητας. 
 
Εξειδικευµένες µελέτες τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας ή 
επαγγελµάτων της Αρχής φανέρωσαν ότι η διακίνηση προσωπικού 
αποτελεί πολύ σηµαντικό παράγοντα στη ζήτηση για αντικατάσταση. 
Οι µελέτες αυτές κάλυψαν τους ακόλουθους τοµείς ή επαγγέλµατα για 
τους οποίους υπολογίστηκαν τα ποσοστά για αντικατάσταση: 
 
     - Βιοµηχανία τροφίµων. 
     - Βιοµηχανία ποτών. 
     - Βιοµηχανία ένδυσης. 
     - Βιοµηχανία υπόδησης. 
     - Βιοµηχανία ξύλινων επίπλων. 
     - Τυπογραφία. 
     - Μεταλλοβιοµηχανία. 
     - Τοµέας κατασκευών. 
     - Εστιατόρια. 
     - Ξενοδοχεία. 
     - Επάγγελµα των πωλητών. 
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Στους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που δεν έχουν γίνει ακόµη 
ειδικές µελέτες, τα ποσοστά για αντικατάσταση εκτιµήθηκαν αφού 
λήφθηκαν υπόψη διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την 
αποχώρηση και διακίνηση όπως η διάρθρωση της απασχόλησης, οι 
όροι και συνθήκες εργασίας καθώς και πληροφορίες που λήφθηκαν 
από επιχειρήσεις. 
 
Η κατανοµή σε επαρχίες γίνεται µε βάση τα τελευταία διαθέσιµα 
στοιχεία για τη γεωγραφική κατανοµή της απασχόλησης. 
 
 
3. Ηλεκτρονική επεξεργασία ισοζυγίου 
 
Ο υπολογισµός της πρόσθετης προσφοράς και πρόσθετης ζήτησης 
γίνεται µε τη χρήση ειδικά σχεδιασµένου προγράµµατος σε 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται ευελιξία για 
τη βελτίωση των µεθόδων που χρησιµοποιούνται και δυνατότητα για 
τακτική αναθεώρηση των αποτελεσµάτων στη βάση των νέων 
εξελίξεων στην οικονοµία και ειδικότερα στην αγορά εργασίας. 
 
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για διερεύνηση των επιπτώσεων που 
είναι δυνατό να παρατηρηθούν στην αγορά εργασίας µε τη 
χρησιµοποίηση διαφορετικών σεναρίων για τις εξελίξεις και 
προοπτικές της οικονοµίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

 
ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

(Χιλιάδες) 
ΑΝ∆ΡΕΣ 
(Χιλιάδες) 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
(Χιλιάδες) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

1990 587,1 292,5 294,6 2,5% 
1991 603,1 300,3 302,8 2,7% 
1992 619,2 308,5 310,7 2,7% 
1993 629,8 313,9 315,9 1,7% 
1994 638,3 318,2 320,1 1,4% 
1995 645,3 321,8 323,5 1,1% 
1996 651,8 325,0 326,8 1,0% 
1997 657,9 328,0 329,9 0,9% 
1998 663,3 330,7 332,6 0,8% 
1999 666,8 332,4 334,4 0,5% 
2000 671,3 334,5 336,8 0,7% 

 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
 

ΕΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
(Χιλιάδες) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΤΟΥ ΟΕΠ 
ΣΤΟΝ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟ  
1990 276,0 +1,0% 47,6% 
1991 278,4 +0,9% 46,8% 
1992 285,6 +2,6% 46,8% 
1993 286,7 +0,4% 45,9% 
1994 294,3 +2,7% 46,4% 
1995 300,3 +2,0% 46,5% 
1996 304,8 +1,5% 46,8% 
1997 305,5 +0,2% 46,4% 
1998 309,3 +1,2% 46,6% 
1999 314,4 +1,7% 47,2% 
2000 317,2 +0,9% 47,3% 

 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Χιλιάδες άτοµα) 
 

ΤΟΜΕΑΣ 1996 1997 1998 1999 2000 
Γεωργία, Κτηνοτροφία, 
Θήρα και ∆ασοκοµία 28,9 25,9 26,2 26,3 25,2 

Αλιεία και Ιχθυοτροφεία 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 
Ορυχεία και Λατοµεία 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 
Μεταποιητικές Βιοµηχανίες 42,2 40,8 39,6 38,6 38,2 
Ηλεκτρισµός, Φυσικό Αέριο 
και Νερό 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 

Κατασκευές 25,3 24,9 24,1 24,2 24,2 
Εµπόριο, Επιδιόρθωση 
Αυτοκινήτων και Άλλων 
Ειδών 

50,8 51,9 52,4 52,9 53,7 

Ξενοδοχεία και Εστιατόρια 30,0 29,7 30,0 30,7 31,3 
Μεταφορές, Αποθήκευση 
και Επικοινωνίες 18,2 18,6 19,0 19,4 19,9 

Χρηµατοπιστωτικοί 
Οργανισµοί 12,8 13,2 13,7 14,0 14,4 

∆ιαχείριση Ακίνητης 
Περιουσίας και 
Επιχειρηµατικές 
∆ραστηριότητες 

12,5 12,9 13,8 14,5 15,1 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση και 
Άµυνα 18,6 19,1 19,8 20,3 20,5 

Εκπαίδευση 14,2 14,9 15,2 15,7 16,1 
Υγεία και Κοινωνική 
Μέριµνα 10,7 11,0 11,2 11,5 11,8 

Άλλες ∆ραστηριότητες 
Παροχής Υπηρεσιών 12,3 12,4 12,5 12,7 13,0 

Ιδιωτικά Νοικοκυριά 5,0 5,5 6,1 6,7 7,4 
ΣΥΝΟΛΟ 284,7 284,0 287,0 290,9 294,2 

 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

ΤΟΜΕΑΣ 1996 1997 1998 1999 2000 
Γεωργία, Κτηνοτροφία, 
Θήρα και ∆ασοκοµία 10,2% 9,1% 9,1% 9,0% 8,6% 

Αλιεία και Ιχθυοτροφεία 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,4% 
Ορυχεία και Λατοµεία 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 
Μεταποιητικές Βιοµηχανίες 14,8% 14,4% 13,8% 13,3% 13,0% 
Ηλεκτρισµός, Φυσικό Αέριο 
και Νερό 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Κατασκευές 8,9% 8,8% 8,4% 8,3% 8,2% 
Εµπόριο, Επιδιόρθωση 
Αυτοκινήτων και Άλλων 
Ειδών 

17,8% 18,3% 18,3% 18,2% 18,3% 

Ξενοδοχεία και Εστιατόρια 10,5% 10,5% 10,5% 10,6% 10,6% 
Μεταφορές, Αποθήκευση 
και Επικοινωνίες 6,4% 6,6% 6,6% 6,7% 6,8% 

Χρηµατοπιστωτικοί 
Οργανισµοί 4,5% 4,7% 4,8% 4,8% 4,9% 

∆ιαχείριση Ακίνητης 
Περιουσίας και 
Επιχειρηµατικές 
∆ραστηριότητες 

4,4% 4,5% 4,8% 5,0% 5,1% 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση και 
Άµυνα 6,5% 6,7% 6,9% 7,0% 7,0% 

Εκπαίδευση 5,0% 5,3% 5,3% 5,4% 5,5% 
Υγεία και Κοινωνική 
Μέριµνα 3,8% 3,9% 3,9% 4,0% 4,0% 

Άλλες ∆ραστηριότητες 
Παροχής Υπηρεσιών 4,3% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 

Ιδιωτικά Νοικοκυριά 1,8% 1,9% 2,1% 2,3% 2,5% 
ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 
ΑΝΕΡΓΙΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ Ο. Ε. Π. 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 

Ο.Ε.Π. 
1990 5.068 -18,8% 1,8% 
1991 8.319 +64,1% 3,0% 
1992 5.187 -37,6% 1,8% 
1993 7.638 +47,3% 2,7% 
1994 7.997 +4,7% 2,7% 
1995 7.870 -1,6% 2,6% 
1996 9.426 +19,8% 3,1% 
1997 10.424 +10,6% 3,4% 
1998 10.412 -0,1% 3,4% 
1999 11.375 +9,2% 3,6% 
2000 10.934 -3,9% 3,4% 
2001 

(Γεν-Απρ) 
10.118 -20,6% - 

 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ 2002 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ % 

1 Άνεργοι ∆εκεµβρίου 2001  7.416 37,6% 

2 Άτοµα που διακινούνται από 
ειδικότητα σε ειδικότητα  3.173 16,1% 

3 Απόφοιτοι Ανωτέρων και Ανωτάτων 
σχολών του εξωτερικού  1.840 9,3% 

3α ∆ιευθυντές και πτυχιούχοι  1.610 8,2% 
3β Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς  202 1,0% 
3γ Υπόλοιπες επαγγελµατικές κατηγορίες  28 0,1% 

4 
Άτοµα που θα διακόψουν τη 
φοίτηση τους σε σχολές Μέσης 
Εκπαίδευσης 

 1.710 8,7% 

5 
Απόφοιτοι σχολών Μέσης 
Εκπαίδευσης 
(δηµόσιες και ιδιωτικές) 

 1.628 8,3% 

6 
Απόφοιτοι σχολών Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης στην Κύπρο 
(δηµόσιες και ιδιωτικές) 

 1.366 6,9% 

6α ∆ιευθυντές και πτυχιούχοι  377 1,9% 
6β Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς  380 1,9% 

6γ Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταµίες και 
υπάλληλοι υπηρεσιών  602 3,1% 

6δ Τεχνίτες και παρόµοιοι εργάτες  7 0,0% 

7 Απόφοιτοι δηµοσίων τεχνικών και 
επαγγελµατικών σχολών  954 4,8% 

8 Απόφοιτοι Πανεπιστηµίου Κύπρου  504 2,6% 
9 Επαναπατριζόµενοι  500 2,5% 
10 Άλλοι  628 3,2% 

 ΣΥΝΟΛΟ  19.719 100,0% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Κ
Ω
∆ 
* 

Άνερ-
γοι 
∆εκ 
2001 

Απόφοιτοι 
Ανωτέρων 
και 
Ανωτάτων 
σχολών 
εξωτερικού 

Απόφοιτοι 
σχολών 
Μέσης 
Εκπαίδευ
σης 

Απόφοιτοι 
δηµόσιων 
τεχνικών 
σχολών 

Απόφοιτοι 
σχολών 
Τριτοβάθ-
µιας 
Εκπαίδευ-
σης στην 
Κύπρο5 

Άλλοι ΣΥΝ. 

216  295 - -  203 - 714 1 
30,3%  41,3% - -  28,4% -  

363  1.315 - -  678 - 2.356 2 
15,4%  55,8% - -  28,8% -  

585  202 -  105  381 - 1.273 3 
46,0%  15,9% -  8,2%  29,9% -  

926 -  417 -  250  11 1.604 4 
57,7% -  26,0% -  15,6%  0,7%  
1.069  23 -  190  352  305 1.939 5 

55,1%  1,2% -  9,8%  18,2% 15,7%  
962  5 -  660  7  12 1.646 7 

58,4%  0,3% -  40,1%  0,4%  0,7%  
457 - - - -  70 527 8 

86,7% - - - - 13,3%  
1.986 - - - - - 1.986 9 
100% - - - - -  

∗ Επεξηγήσεις κωδικών επαγγελµατικών κατηγοριών : 
 
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 
7 : Τεχνίτες και παρόµοιοι εργάτες 
8 : Χειριστές µηχανηµάτων και εργαλείων και συναρµολογητές 
9 : Επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης 

                                                 
5 Περιλαµβάνει και τους αποφοίτους από το Πανεπιστήµιο Κύπρου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 
 

ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΗ 

ΖΗΤΗΣΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Αρ. % Αρ. % Αρ. 
∆ιευθυντές  89 50,0%  89 50,0%  169 
Πτυχιούχοι και άλλοι 
ειδικοί  937 65,2%  501 34,8%  1.276 

Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί 
γραφείς  661 48,5%  701 51,5%  1.418 

Γραφείς, δακτυλογράφοι, 
ταµίες και παρόµοιοι  632 45,6%  755 54,4%  1.553 

Υπάλληλοι υπηρεσιών και 
πωλητές  722 19,1% 3.066 80,9%  3.681 

Τεχνίτες και παρόµοιοι 
εργάτες  -12 -0,8% 1.598 100,8%  1.582 

Χειριστές µηχανηµάτων 
και εργαλείων και 
συναρµολογητές 

 -36 -5,4%  706 105,4%  568 

Επαγγέλµατα µικρής 
εξειδίκευσης  336 25,8%  964 74,2%  1.296 

ΣΥΝΟΛΟ * 3.336 28,4% 8.404 71,6%  11.577 
 

* : Περιλαµβάνει µικρό αριθµό ατόµων της επαγγελµατικής κατηγορίας 
“Γεωργοί”. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2002 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  19.719 

Νεοεισερχόµενοι στην αγορά εργασίας  8.460 
Άνεργοι ∆εκεµβρίου 2001  7.416 
∆ιακινούµενοι από ειδικότητα σε ειδικότητα  3.173 
Άτοµα που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας  170 
Επαναπατριζόµενοι στην Κύπρο  500 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  11.739 

Ζήτηση για αύξηση της παραγωγής  3.335 
Ζήτηση για αντικατάσταση  8.404 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  7.980 
Σύνολο ελλείψεων  4.725 
Σύνολο πλεονασµάτων  5.058 
Υπόλοιπη προσφορά που δεν κατανέµεται σε 
ειδικότητες (ανειδίκευτοι, διακόψαντες, διακινούµενοι 
και επαναπατριζόµενοι) 

 7.647 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ 

 ΓΙΑ ΤΟ 2002 
 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΛΕΟΝΑ- 
ΣΜΑΤΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ 
∆ΕΝ 

ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ 
ΣΕ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΛΕΟΝΑ-

ΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΛΛΕΙ-
ΨΕΙΣ 

Λευκωσία  2.654  3.254  5.908  2.309 
Λεµεσός  775  1.824  2.599  1.923 
Λάρνακα  828  1.220  2.048  720 
Αµµόχ.  1.494  613  2.107  266 
Πάφος  389  736  1.125  547 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6 
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2002 
 

ΚΩ∆ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 

1 ∆ιευθυντές και ανώτεροι 
λειτουργοί  61  597 

2 Πτυχιούχοι και άλλοι 
ειδικοί  341  1.259 

3 Τεχνικοί βοηθοί και 
ειδικοί γραφείς  580  490 

4 Γραφείς, δακτυλογράφοι 
και ταµίες  254  471 

5 Υπάλληλοι υπηρεσιών 
και πωλητές  2.164  315 

7 Τεχνίτες και παρόµοιοι 
εργάτες  600  660 

8 
Χειριστές µηχανηµάτων 
και εργαλείων και 
συναρµολογητές 

 499  357 

9 Επαγγέλµατα µικρής 
εξειδίκευσης  222  909 

 
Προσφορά που δεν κατανέµεται σε ειδικότητες 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡ. 

Ανειδίκευτο νεοεισερχόµενο εργατικό δυναµικό 3.974 
Άτοµα που διακινούνται από ειδικότητα σε ειδικότητα 3.173 
Επαναπατριζόµενοι 500 

ΣΥΝΟΛΟ 7.647 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΚΑΙ 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΓΙΑ ΤΟ 2002 

 
Κ
Ω
∆ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟ- 
ΛΗΣΗ 
2001 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΛΛΕΙ-
ΨΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΠΛΕΟΝΑ- 
ΣΜΑΤΩΝ 

1 ∆ιευθυντές και ανώτεροι 
λειτουργοί  6.148 1,0% 9,7% 

2 Πτυχιούχοι και άλλοι 
ειδικοί  31.030 1,1% 4,1% 

3 Τεχνικοί βοηθοί και 
ειδικοί γραφείς  33.794 1,7% 1,4% 

4 Γραφείς, δακτυλογράφοι 
και ταµίες  42.022 0,6% 1,1% 

5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και 
πωλητές  51.216 4,2% 0,6% 

7 Τεχνίτες και παρόµοιοι 
εργάτες  40.731 1,5% 1,6% 

8 Χειριστές µηχανηµάτων 
και εργαλείων  23.120 2,2% 1,5% 

9 Επαγγέλµατα µικρής 
εξειδίκευσης  33.850 0,7% 2,7% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

1 : Μεθοδολογία υπολογισµού Ισοζυγίου Εργατικού ∆υναµικού 3 

2 : Πληθυσµός κατά φύλο 8 

3 : Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός 9 

4 : Απασχόληση κατά τοµέα 11 

5 : Ποσοστιαία µεταβολή απασχόλησης κατά τοµέα 12 

6 : Κατανοµή απασχόλησης κατά ευρύ τοµέα 13 

7 : Ανεργία ως ποσοστό στον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό 14 

8 : Ανεργία κατά τοµέα (Ιαν - Απρ) 15 

9 : Ανεργία κατά επαγγελµατική κατηγορία (Ιαν - Απρ) 16 

10 : Ποσοστό ανεργίας 2001 (Ιαν - Απρ) 17 

11 : Αριθµός ξένων εργατών κατά τοµέα 19 

12 : Προσφορά εργατικού δυναµικού για το 2001 και το 2002 22 

13 :  Ποσοστιαία µεταβολή κατηγοριών προσφοράς 23 

14 : Κατανοµή συνολικής προσφοράς για το 2002 24 

15 : Κατανοµή της προσφοράς σε κάθε                              
 επαγγελµατική κατηγορία 26 

16 : Κατανοµή του ανειδίκευτου νεοεισερχόµενου εργατικού 
δυναµικού για το 2002 28 

17 : Κατανοµή της ζήτησης κάθε επαγγελµατικής κατηγορίας 30 

18 : Κατανοµή της ζήτησης κατά τοµέα 32 

19 : Συνοπτική προβλεπόµενη εικόνα Ισοζυγίου για το 2002 34 

20 : Αποτελέσµατα Ισοζυγίου κατά επαρχία για το 2002 35 

21 : Πλεονάσµατα και ελλείψεις κατά επαγγελµατική  
 κατηγορία για το 2002 37 

22 : Απασχόληση και ποσοστά ελλείψεων και πλεονασµάτων 38 

23 :  Σηµαντικότερες ελλείψεις για το 2002 55 

24 :  Σηµαντικότερα πλεονάσµατα για το 2002 58 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, (1987), “Μελέτη για τη 
Μεταλλοβιοµηχανία”. 
 
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, (1987), “Μελέτη για τη 
Βιοµηχανία Ένδυσης”. 
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Απασχόληση σε Τεχνικά Επαγγέλµατα”. 
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