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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 
Απνζηνιή ηεο Αξρήο Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (ΑλΑΓ) είλαη ε πξνγξακκαηηζκέλε 

θαη ζπζηεκαηηθή θαηάξηηζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Κχπξνπ.  

πλαηζζαλφκελε ηελ επζχλε απηή θαη αμηνπνηψληαο ηελ πνιχρξνλε εκπεηξία ηεο ζε ζέκαηα 

αγνξάο εξγαζίαο, ε ΑλΑΓ ζπζηεκαηηθά παξαθνινπζεί ηηο δηαρξνληθέο ηάζεηο απαζρφιεζεο, 

δηελεξγεί πξνβιέςεηο γηα ηε κειινληηθή θαηάζηαζε θαη πξνβαίλεη ζηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ 

δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζθαίξα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. 

 

Μεηά ηελ αλαθάιπςε θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Κχπξνπ, ν 

ξφινο ηεο ρψξαο καο ζηνλ παγθφζκην ελεξγεηαθφ ράξηε αλαβαζκίδεηαη νξηζηηθά. Σα 

θνηηάζκαηα θπζηθνχ αεξίνπ πνπ εληνπίζηεθαλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξννπηηθή ηεο χπαξμεο 

πξφζζεησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ, αιιά θαη πεηξειαίνπ, ζπκβάιινπλ θαηαιπηηθά 

ζηελ ελεξγεηαθή απηνλνκία ηεο Κχπξνπ, ζηε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα λα θαηαζηεί 

ε Κχπξνο πεξηθεξεηαθφ ελεξγεηαθφ θέληξν θαη εληάζζνπλ ηε ρψξα καο ζηα κεγάια δηεζλή 

εθνδηαζηηθά δίθηπα.  Οη εμειίμεηο απηέο, δηακνξθψλνπλ έλα λέν ζθεληθφ ζηελ νηθνλνκία θαη 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, παξέρνληαο ηελ επθαηξία γηα αλάπηπμε λέσλ ηνκέσλ νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπλεπψο επεξεάδνπλ ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη λννηξνπία ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

 

ηε κειέηε αλαιχνληαη ηα πξψηα βήκαηα ηεο ππφ εμέιημε εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα 

εθκεηάιιεπζε ησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Κχπξν θαη παξέρνληαη 

πξνθαηαξθηηθέο εθηηκήζεηο ησλ άκεζσλ αλαγθψλ απαζρφιεζεο, ζε έλα ρξνληθφ πιαίζην 

κέρξη ην 2019 πεξίπνπ.  Οη δηαπηζηψζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο αλακέλεηαη λα 

αμηνπνηεζνχλ ζηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ απνθάζεσλ πνιηηηθήο. 

 

Ζ ΑλΑΓ, ζα ζπλερίζεη λα παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμειίμεηο θαη ζα πξνβαίλεη ζηαδηαθά ζε 

αλαιπηηθφηεξε εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ απαζρφιεζεο ζηε βάζε ηεο νξηζηηθνπνίεζεο ησλ 

ηερλννηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο πνπ αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζνχλ ζην πην πάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ζηφρν ην ζπλερή θαη έγθαηξν εθνδηαζκφ 

ηεο νηθνλνκίαο κε θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ.  Παξάιιεια, θαη κε ηε 

ζηαδηαθή αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ζα πξνζδηνξίδνληαη θαη νη πην έκκεζεο αλάγθεο πνπ ζίγνπξα 

ζα πξνθχςνπλ θαη ζα επεξεάζνπλ νιφθιεξε ηελ νηθνλνκία θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ζην ζηάδην απηφ, ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπλεξγαζία ηεο ΑλΑΓ κε 

ην Γηεπζπληή θαη Λεηηνπξγνχο ηεο Τπεξεζίαο Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, 

Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, ε βνήζεηα ησλ νπνίσλ ππήξμε αλεθηίκεηε θαη ε ΑλΑΓ ηνπο 

εθθξάδεη δεκφζηα ηηο επραξηζηίεο ηεο. 

 

Σα ζεξκά ζπγραξεηήξηα θαη επραξηζηίεο κνπ εθθξάδσ επίζεο ζε φινπο  ηνπο ζπληειεζηέο ηεο 

Γηεχζπλζεο Έξεπλαο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο κειέηεο. 

 

 
Γξ Γηψξγνο Όμηλνο 

Γεληθφο Γηεπζπληήο 
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ΔΠΗΣΔΛΗΚΖ ΤΝΟΦΖ 

 

ηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2011, ν Πξφεδξνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θ. Γεκήηξεο Υξηζηφθηαο 

κε κηα ιηηή αλαθνίλσζε εμήγγεηιε φηη, κεηά απφ δηεξεπλεηηθή γεψηξεζε ζην ζαιάζζην 

ηεκάρην 12 ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εώλε (ΑΟΕ) ηεο Κύπξνπ, ε εηαηξεία Noble 

Energy International εληόπηζε θνηηάζκαηα θπζηθνύ αεξίνπ, ζε όγθν πνπ εθηηκάηαη όηη 

θπκαίλεηαη από 5 σο 8 ηξηζεθαηνκκύξηα θπβηθά πόδηα, κε κέζν όξν ηα 7 

ηξηζεθαηνκκύξηα.  Σν βάζνο ηεο γεψηξεζεο έθηαζε ηηο 5.861 κέηξα, ζε βάζνο λεξνχ 1.689 

κέηξσλ. 

 

Ζ πην πάλσ αλαθνίλσζε ήηαλ ην ζεηηθφ επηζηέγαζκα καθξνρξφληαο θαη ζπζηεκαηηθήο 

πξνζπάζεηαο πνπ, ζηελ πην πξφζθαηε θάζε ηεο, θνξπθψζεθε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, κε 

ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ζηελ Κππξηαθή ΑΟΕ γηα εληνπηζκφ πδξνγνλαλζξάθσλ. 

 

Σα θνηηάζκαηα θπζηθνχ αεξίνπ πνπ εληνπίζηεθαλ, αιιάδνπλ ξηδηθά ηε ζέζε ηεο Κχπξνπ 

ζηελ παγθφζκηα ελεξγεηαθή ζθελή θαη ζεκαηνδνηνχλ κηα ηζηνξηθή πξφθιεζε γηα ηε 

κειινληηθή αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο. Ο ππνινγηδόκελνο όγθνο ησλ θνηηαζκάησλ είλαη 

εμαπιάζηνο από ηε ζπλνιηθή ππνινγηδόκελε εγρώξηα δήηεζε θπζηθνύ αεξίνπ γηα 

ζθνπνύο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κέρξη ην 2035. 
 

Παξάιιεια, ε αλαθάιπςε δεκηνπξγεί εχινγεο ειπίδεο γηα ηελ χπαξμε πξφζζεησλ 

θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, θπζηθνχ αεξίνπ αιιά θαη πεηξειαίνπ, ζηα ππφινηπα 12 

ζαιάζζηα ηεκάρηα ηεο Κππξηαθήο ΑΟΕ, κε πνιιαπιά νθέιε γηα ηε ρψξα καο.  Ζ Κχπξνο 

πξνρψξεζε ζην δεχηεξν γχξν αδεηνδφηεζεο, ν νπνίνο έιεμε ζηηο 11 Μαΐνπ 2012. ηηο 12 

Ννεκβξίνπ 2012 μεθίλεζαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε 3 θνηλνπξαμίεο / εηαηξείεο γηα ηελ 

παξνρή αδεηψλ εμφξπμεο γηα 4 ηεκάρηα. 

 

Όπσο ήηαλ θπζηθφ, απφ ηε ζηηγκή ηεο αλαθνίλσζεο, ε αλάγθε ράξαμεο νινθιεξσκέλεο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ νξζνινγηζηηθή αμηνπνίεζε ησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνύ αεξίνπ έγηλε 

πιένλ πνιχ επηηαθηηθή. 

 

Ζ δηεζλήο εκπεηξία είλαη δηάζπαξηε κε πεξηπηψζεηο φπνπ ε εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ 

πινχηνπ κηαο ρψξαο ζπλέβαιε ζηελ επξχηεξε αλάπηπμε θαη επεκεξία αιιά θαη πεξηπηψζεηο 

φπνπ δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα ή πνπ ηα νθέιε δελ ήηαλ ηα αλακελφκελα.  Ηδηαίηεξα φζνλ 

αθνξά ην θπζηθφ αέξην, ελφςεη θαη ησλ κεγάισλ επελδχζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμφξπμε, επεμεξγαζία θαη εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ, θαζηζηνχλ ηε ράξαμε 

ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο απφιπηα θξίζηκε. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή πνπ έρεη ραξάμεη θαη πινπνηεί ζηαδηαθά ε Κππξηαθή Κπβέξλεζε, έρεη σο 

επίθεληξν ηε ζπλεηή αμηνπνίεζε ησλ Κππξηαθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ έηζη πνπ λα 

δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο καθξνρξόλησλ θνηλσληθώλ, πνιηηηθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη 

αλαπηπμηαθώλ σθειεηώλ γηα ηε ρώξα καο, κε ηε δηαζθάιηζε: 

 

 ηεο ελεξγεηαθήο απηνλνκίαο ηεο Κχπξνπ, 

 ηε κεηαηξνπή ηεο Κχπξνπ ζε πεξηθεξεηαθό ελεξγεηαθό θόκβν, 

 ηελ ελδπλάκσζε ηνπ γεσζηξαηεγηθνύ θαη γεσπνιηηηθνύ ηεο ξόινπ, 

 ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηεο Δπξώπεο, θαη 
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 ηελ θιεξνδόηεζε κέξνπο ησλ σθειεηώλ ζηηο κειινληηθέο γεληέο. 

 

Ζ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Κχπξνπ (ΑλΑΓ), σο ν αξκφδηνο νξγαληζκφο γηα 

ηε ζπζηεκαηηθή θαηάξηηζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ Κχπξν, έγθαηξα 

έζεζε σο πξνηεξαηφηεηα ηε κειέηε εληνπηζκνχ ησλ αλαγθψλ απαζρφιεζεο θαη θαηάξηηζεο 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ρψξα καο. 

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ: 

 

 Έγηλε εθηεηακέλε επηζθφπεζε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. 

 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεηξά επαθψλ κε αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη εκπιεθφκελνπο θνξείο 

ζηελ Κχπξν. 

 Καηαγξάθεθαλ θαη αλαιχζεθαλ νη θαηά θαηξνχο απνθάζεηο θαη εμαγγειίεο ηεο 

Κπβέξλεζεο αλαθνξηθά κε ην ζέκα. 

 

Με βάζε ηα πην πάλσ, δηακνξθώζεθε ζελάξην εξγαζίαο, κε ζηόρν ην ζελάξην απηό λα 

απνηειεί ηε βαζηθή ππόζεζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη νη εθηηκήζεηο γηα ηηο άκεζεο 

αλάγθεο απαζρόιεζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ έιεπζε ησλ 

εληνπηζκέλσλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Κχπξν. 

 

Σν ζελάξην απηφ εκπεξηέρεη ηηο αθφινπζεο θχξηεο παξαδνρέο: 

 

 Ζ εμφξπμε θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην ηεκάρην 12 επηδηψθεηαη λα μεθηλήζεη ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ. 

 Σν θπζηθφ αέξην, ζα κεηαθέξεηαη απφ ην ηεκάρην 12 ππνζαιάζζηα, κέζσ αγσγνχ/ 

αγσγψλ ζην Βαζηιηθφ.  

 ην Βαζηιηθφ, ζα αλεγεξζεί ηεξκαηηθφ επεμεξγαζίαο θαη πγξνπνίεζεο θαη 

εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ, γηα δηνρέηεπζε ζηε 

δηεζλή αγνξά. 

 Απφ ην Βαζηιηθφ, ζα κεηαθέξεηαη ζηνπο ειεθηξνπαξαγσγηθνχο ζηαζκνχο ζηε ρψξα 

(Βαζηιηθφ, Μνλή, Γεθέιεηα) κέζσ ρεξζαίσλ αγσγψλ, γηα παξαγσγή ελέξγεηαο. 

 

Σα πην πάλσ έξγα αλακέλεηαη λα πινπνηεζνύλ θαη λα ηεζνύλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία, 

ζηαδηαθά, ζε έλα ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη ην 2019 πεξίπνπ.  ην κεζνδηάζηεκα ζα 

επηδησρζεί, σο ελδηάκεζε ιχζε, ε εηζαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ, γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο.  Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξνρσξνχλ δηαδηθαζίεο αλνηθηψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ έιεπζε 

θπζηθνχ αεξίνπ, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ.  ηφρνο είλαη ε ιήςε ηειηθψλ απνθάζεσλ κέρξη ην 

ηέινο ηνπ 2012, ελψ εθηηκάηαη φηη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε θπζηθφ αέξην ζα 

μεθηλήζεη ζηηο αξρέο ηνπ 2015. 

 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2012 εθηηκάηαη επίζεο, φηη ζα νινθιεξσζνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηε 

Noble Energy, ψζηε λα ππνγξαθνχλ αλαιπηηθέο ζπκθσλίεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

θνηηαζκάησλ ζην ηεκάρην 12. 

 

Ζ ζπλνιηθή δηεξεύλεζε ησλ πξννπηηθώλ νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ Κππξηαθνχ 

θπζηθνχ αεξίνπ έρεη αλαηεζεί ζην Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο ηεο Μαζαρνπζέηεο (ΜΗΣ).  Σν 

πξνθαηαξθηηθφ πφξηζκα ηεο κειέηεο αλακέλεηαη λα είλαη έηνηκν κέρξη ην ηέινο ηνπ 2012 

πεξίπνπ. 
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Όζνλ αθνξά ην ζεζκηθφ πιαίζην εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Κχπξν, ν 

Γεκφζηνο ηνκέαο αλακέλεηαη λα έρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, κε ηε δεκηνπξγία θαη 

δξαζηεξηνπνίεζε Κξαηηθήο Δηαηξείαο Τδξνγνλαλζξάθσλ θαζώο θαη ηε ζύζηαζε 

Δζληθνύ Σακείνπ Τδξνγνλαλζξάθσλ. 

 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη εμεηάδεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο Ηζξαήι, Κχπξνπ 

θαη Διιάδαο κέζσ ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ γηα κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξσπατθή 

αγνξά, ελφο κεγαιεπήβνινπ αιιά εθηθηνχ έξγνπ, θαζψο θαη ε ελεξγεηαθή ζχλδεζε κέζσ 

ππνζαιάζζηνπ θαισδίνπ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σα δχν απηά έξγα, ζε πεξίπησζε 

πινπνίεζεο ηνπο, αλακέλεηαη λα ηχρνπλ ηεο ζηήξημεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εθφζνλ 

αθνξνχλ άκεζα έλα πξόζζεην θαη ελαιιαθηηθό, αζθαιέο θαλάιη ελεξγεηαθνύ 

εθνδηαζκνύ. 

Καηαζθεπή ηεξκαηηθνχ επεμεξγαζίαο

θαη πγξνπνίεζεο ζην Βαζηιηθφ

Δμφξπμε θπζηθνχ αεξίνπ 

απφ ην ηεκάρην 12

Μεηαθνξά κε ππνζαιάζζηνπο αγσγνχο

ζην Βαζηιηθφ

Μεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ 

κε ρεξζαίνπο αγσγνχο 

ζηνπο ειεθηξνπαξαγσγηθνχο ζηαζκνχο 

Βαζηιηθνχ, Γεθέιεηαο θαη Μνλήο

ηαδηαθή 

πινπνίεζε θαη 

ιεηηνπξγία

κέρξη ην 2019

ΔΝΑΡΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
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Απφ ηε κειέηε ησλ δηεζλψλ δεδνκέλσλ θαη κε γλψκνλα ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα ζηελ 

Κχπξν, πξνθχπηεη φηη νη αλάγθεο απαζρφιεζεο θαη θαηάξηηζεο, απφ ηελ εμεχξεζε θαη 

εθκεηάιιεπζε θπζηθνχ αεξίνπ, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηέζζεξα βαζηθά ζηάδηα: 

 

 Δμεξεχλεζε. 

 Δμφξπμε θαη κεηαθνξά ζηε ζηεξηά. 

 Δπεμεξγαζία θαη παξαγσγή. 

 Γηαλνκή θαη εμαγσγή. 

 

 

Γεληθά, ε βηνκεραλία θπζηθνχ αεξίνπ φπσο θαη ηνπ πεηξειαίνπ, είλαη ζε κεγάιν βαζκφ κηα 

δηεζλήο βηνκεραλία, ελψ ε απαζρφιεζε ζ’ απηή ζεσξείηαη σο αξθεηά εμεηδηθεπκέλε θαη  

απαηηεί ζρεηηθή εκπεηξία. Κξίζηκε ζεσξείηαη επίζεο θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, θπξίσο ζε φηη αθνξά ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, πνπ εγείξνληαη ζε φια ηα 

ζηάδηα. 

 

Δπίζεο, ζηα αξρηθά ζηάδηα, νη κεγαιύηεξεο αλάγθεο απαζρόιεζεο πξνθύπηνπλ από ηε 

δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκώλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επεμεξγαζία, ηελ 

πγξνπνίεζε, ηε κεηαθνξά θαη ηε δηαλνκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.  Αληίζεηα, ζπγθξηηηθά πην 

πεξηνξηζκέλεο είλαη νη αλάγθεο θαηά ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

πλαθψο φκσο, επηζεκαίλεηαη φηη, ζε κηα πην καθξνρξφληα βάζε, θαη ζε έλα ψξηκν ζηάδην 

αλάπηπμεο, ζεκαληηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ απαζρφιεζε δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ απφ ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο παξεκθεξώλ ηνκέσλ (π.ρ. ρεκηθψλ πξντφλησλ, 

ιηπαζκάησλ), ζπκπιεξσκαηηθώλ ηνκέσλ (π.ρ. θαηαζθεπή αγσγψλ, κεραλεκάησλ θαη 

νξγάλσλ, ζπληήξεζε), ππνζηεξηθηηθώλ ηνκέσλ (π.ρ. επηζηηηζηηθά, κεηαθνξέο) αιιά θαη 

επξχηεξεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ ζε φιε ηελ νηθνλνκία απφ ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ. 

 

ην ζηάδην απηφ, ε παξνχζα κειέηε, ζηνρεχεη ζηνλ πξνθαηαξθηηθφ εληνπηζκό ησλ άκεζσλ 

αλαγθώλ απαζρόιεζεο, νη νπνίεο αθνξνύλ ζηελ εμεξεύλεζε θαη εμόξπμε ηνπ θπζηθνύ 

αεξίνπ θαη ζηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκώλ, ζηε βάζε ηνπ ζελαξίνπ 

εξγαζίαο πνπ παξαηέζεθε πην πάλσ, ζε έλα ρξνληθφ πιαίζην κέρξη ην 2019 πεξίπνπ. 

Παξέρνληαη επίζεο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ξεαιηζηηθέο δπλαηφηεηεο θάιπςεο ησλ 

αλαγθψλ απηψλ κε ληφπην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Άκεζε εθηίκεζε ησλ πην έκκεζσλ ή 

καθξνρξφλησλ αλαγθψλ είλαη πξφσξε, θαζψο απηέο ζα εμαξηεζνχλ απφ ηε κειινληηθή 

πνξεία εμέιημεο ηνπ ηνκέα.  Με ηε δηακόξθσζε πην νξηζηηθώλ θαη αλαιπηηθώλ 

ζρεδηαζκώλ, θάηη πνπ αλακέλεηαη λα γίλεη ζηα επόκελα 1-2 ρξόληα, ζηα πιαίζηα ηεο 

ζηξαηεγηθήο πνπ βξίζθεηαη ππφ εμέιημε, ζα θαηαζηεί δπλαηή ε παξνρή αλαιπηηθφηεξσλ 

εθηηκήζεσλ. 

 

Καηαιεθηηθά φκσο, κπνξεί λα δηαηππσζεί κε βεβαηφηεηα φηη, ε αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ, αιιά θαη ε πξννπηηθή γηα πξφζζεηα θνηηάζκαηα παξέρεη κηα 

ηζηνξηθή επθαηξία ζηελ Κύπξν γηα ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθήο ηεο ζέζεο, κε φια ηα 

ζπλεπαγφκελα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε. 

 

Ζ ΑλΑΓ ζα ζπλερίζεη λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο κε ζηφρν ηε ζπλερή ζπκβνιή ηεο ζηελ 

επξχηεξε πξνζπάζεηα γηα νξζνινγηζηηθή αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηεο Κχπξνπ, ζηα 

πιαίζηα ηνπ ξφινπ θαη αξκνδηνηήησλ ηεο.  
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Ζ επηβεβαίσζε ηεο χπαξμεο Φπζηθνχ Αεξίνπ ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε (ΑΟΕ) 

ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο νδεγεί ζηε δεκηνπξγία επνίσλσλ πξννπηηθψλ νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ηφζν κέζα απφ ηελ αλάδεημε λέσλ ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φζν θαη 

κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο πθηζηάκελσλ ηνκέσλ.  Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ φζν ην δπλαηφ πιεξέζηεξε αμηνπνίεζε ησλ δηαθαηλφκελσλ πξννπηηθψλ 

αλάπηπμεο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο είλαη ε χπαξμε αξηζκεηηθά επαξθνχο θαη θαηάιιεια 

θαηαξηηζκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  Ωο εθ ηνχηνπ, ε λέα απηή πξννπηηθή αλάπηπμεο 

αλακέλεηαη λα έρεη νπζηαζηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο δηαθνξνπνηψληαο ηηο 

αξηζκεηηθέο θαη πνηνηηθέο αλάγθεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

 

Οη πξννπηηθέο απηέο είλαη εμαηξεηηθά επνίσλεο, ηφζν ζηε βάζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

εληνπηζκέλσλ θνηηαζκάησλ κεζνπξφζεζκα αιιά θαη ησλ πξννπηηθψλ πνπ δηαλνίγνληαη γηα 

αλεχξεζε πξφζζεησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ αιιά θαη πεηξειαίνπ, πνπ παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα γηα ξηδηθή αλαδηακφξθσζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηεο ρψξαο. 

 

Ζ ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ δηαρξνληθψλ εμειίμεσλ, θαζψο θαη ε 

εθηίκεζε ηεο κειινληηθήο θαηάζηαζεο απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνζαξκνγή 

ηνπ ληφπηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθήο θαη επέιηθηεο 

αγνξάο εξγαζίαο, γηα ηε κέγηζηε δπλαηή ζπκβνιή ηεο ζηε λέα πνξεία. 

 

ην πιαίζην απηφ, ε ΑλΑΓ αλέιαβε ην έξγν ηνπ εληνπηζκνχ ησλ αλαγθψλ απαζρφιεζεο θαη 

θαηάξηηζεο γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Κχπξν. Ζ παξνχζα 

κειέηε παξέρεη πξνθαηαξθηηθέο εθηηκήζεηο απαζρφιεζεο γηα ηελ πεξίνδν κέρξη ην 2019. 

  

Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηε κειέηε ζα απνηειέζνπλ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ νξζφ 

θαη έγθαηξν πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΑλΑΓ. Ηδηαίηεξα ζα ζπκβάινπλ ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ζηνλ εληνπηζκφ θαη 

πινπνίεζε θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ θαηάξηηζεο, ζηνλ θαζνξηζκφ Πξνηχπσλ 

Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ θαη ζηελ αλάπηπμε ζηελψλ ζπλεξγαζηψλ κε ππεξεζίεο, θνξείο 

θαη επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηα ζέκαηα απηά.  
 

1.1. θνπόο ηεο κειέηεο 
 

Βαζηθή επηδίσμε ηεο κειέηεο ζην ζηάδην απηφ, είλαη ε παξνρή πξνθαηαξθηηθψλ εθηηκήζεσλ  

ησλ άκεζσλ αλαγθώλ απαζρόιεζεο ζε αλζξώπηλν δπλακηθό, ζηε βάζε ζελαξίνπ 

εξγαζίαο πνπ αλαπηύρζεθε θαη ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη ην 

2019 πεξίπνπ.  Παξέρνληαη επίζεο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ξεαιηζηηθέο δπλαηφηεηεο 

θάιπςεο ησλ αλαγθψλ απηψλ απφ ληφπην αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

 

1.2. Έθηαζε ηεο κειέηεο 
 

ηε κειέηε παξνπζηάδνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην θπζηθφ αέξην, ηε ρξήζε ηνπ, ηε 

βηνκεραλία θαη ηελ απαζρφιεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θαη γίλεηαη παξάζεζε 

ηεο ππφ εμέιημε ζηξαηεγηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ. Αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη ηα ζηάδηα 

αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, δειαδή ε εμεξεχλεζε γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ, ε εμφξπμε θαη 

κεηαθνξά ηνπ ζηε ζηεξηά, ε επεμεξγαζία θαη παξαγσγή θαη ηέινο ε δηαλνκή θαη εμαγσγή. 

Παξνπζηάδνληαη νη απαξαίηεηεο ππνδνκέο θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ θαη 
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γίλεηαη αλαθνξά ζηα θπξηφηεξα επαγγέικαηα γηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ αλάγθεο γηα 

απαζρφιεζε ζε θάζε ζηάδην.   

 

 
 

1.3. Μεζνδνινγία 
 

Γηα ηελ εηνηκαζία ηεο κειέηεο έγηλε εθηεηακέλε επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο, κε ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηαδίσλ πνπ πεξηιακβάλεη ε αμηνπνίεζε ησλ 

θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αλαγθψλ 

απαζρφιεζεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο θπζηθνχ αεξίνπ ζε άιιεο 

ρψξεο. 

1. ΔΞΔΡΔΤΝΖΖ

2. ΔΞΟΡΤΞΖ ΚΑΗ

ΜΔΣΑΦΟΡΑ

ΣΖ ΣΔΡΗΑ

3. ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ

ΚΑΗ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ

4. ΓΗΑΝΟΜΖ 

ΚΑΗ 

ΔΞΑΓΧΓΖ

ΣΑΓΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ

1.1. Έξεπλα

1.2. Γηεξεπλεηηθή 

γεψηξεζε

2.1. Άλνηγκα γεσηξήζεσλ

2.2. Δμφξπμε θπζηθνχ 

αεξίνπ

2.3. Πξσηνγελήο 

επεμεξγαζία

2.4. Μεηαθνξά ζηε 

ζηεξηά

3.1. Δπεμεξγαζία

3.2. Τγξνπνίεζε

3.3. Απνζήθεπζε

4.1. Γηαλνκή 4.2. Δμαγσγή
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ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ νη επίζεκεο απνθάζεηο θαη εμαγγειίεο ηεο 

Κπβέξλεζεο αλαθνξηθά κε ηελ ππφ εμέιημε ζηξαηεγηθή γηα ηελ νξζνινγηζηηθή αμηνπνίεζε 

ησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηα έξγα ππνδνκήο πνπ αλακέλεηαη λα πινπνηεζνχλ 

ζηελ Κχπξν. Δπίζεο έγηλαλ επαθέο κε αξκφδηεο ππεξεζίεο ζηελ Κχπξν (Τπεξεζία Δλέξγεηαο 

ΤΔΒΣ, Γεκφζηα Δηαηξεία Φπζηθνχ Αεξίνπ, Αξρή Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ) θαζψο θαη κε κηθξφ 

αξηζκφ επηρεηξήζεσλ (Noble Energy, EDT Offshore). 

 

Αθνινχζσο, νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο, ζπλδπάζηεθαλ κε ηηο κέρξη ζήκεξα επίζεκεο αλαθνηλψζεηο ηεο Κπβέξλεζεο 

αιιά θαη ηηο εθηηκήζεηο ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ θαη δηακνξθψζεθε έλα ζελάξην εξγαζίαο, 

ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εθηηκήζεηο γηα ηηο άκεζεο αλάγθεο απαζρφιεζεο 

ζηα 4 ζηάδηα αμηνπνίεζεο ησλ εληνπηζκέλσλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Κχπξν, ζε 

έλα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ην 2019 πεξίπνπ. 

 

 

 
 

πιινγή θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ απφ δεπηεξνγελείο πεγέο

Δπηζθφπεζε δηαζέζηκσλ πεγψλ

ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ

Γηακφξθσζε ζελαξίνπ εξγαζίαο

Αλάγθεο απαζρφιεζεο Αλάγθεο θαηάξηηζεο

Γηεζλήο βηβιηνγξαθία Δζληθή ηξαηεγηθή

Δληνπηζκφο αλαγθψλ απαζρφιεζεο θαη θαηάξηηζεο 

ζηα 4 ζηάδηα αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ
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1.4. Πεξίγξακκα ηεο κειέηεο 
 

ην πξώην θεθάιαην πεξηέρεηαη ν ζθνπφο θαη ε έθηαζε ηεο κειέηεο, ε κεζνδνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ζπγθεληξσζνχλ νη πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλάγθεο απαζρφιεζεο γηα 

δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Κχπξν θαζψο θαη κηα ζχληνκε αλάιπζε ησλ 

πεξηερνκέλσλ ηεο κειέηεο. 

 

ην δεύηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην θπζηθφ αέξην.  Γίλεηαη 

αλαθνξά ζηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηνπ, ηηο ηδηφηεηέο ηνπ θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ. ηε ζπλέρεηα 

αλαθέξνληαη ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλάισζε, ηα απνζέκαηα θαη ηελ παξαγσγή ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ παγθφζκηα.  Αθνινχζσο δίλεηαη κηα πεξηγξαθή γηα ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο 

βηνκεραλίαο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηελ απαζρφιεζε ζηε 

βηνκεραλία ζε επηιεγκέλεο ρψξεο.  Σέινο γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ πξνζπαζεηψλ 

γηα εληνπηζκφ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Κχπξν, παξνπζηάδεηαη ην λνκνζεηηθφ/ ζεζκηθφ 

πιαίζην γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Κχπξν θαη δίλνληαη ζηνηρεία γηα ηα 

έξγα ππνδνκήο πνπ αλακέλεηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζηελ Κχπξν ζηε βάζε ησλ κέρξη ζήκεξα 

επίζεκσλ αλαθνηλψζεσλ. 

 

ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ην ζηάδην ηεο εμεξεχλεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ έξεπλα 

γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηε δηάλνημε δηεξεπλεηηθήο γεψηξεζεο θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα επαγγέικαηα πνπ αλακέλεηαη λα ρξεηαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ζηαδίνπ απηνχ. 

 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξέρεηαη πεξηγξαθή γηα ην ζηάδην ηεο εμφξπμεο θαη κεηαθνξάο ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ζηεξηά, πνπ πεξηιακβάλεη ην άλνηγκα γεσηξήζεσλ, ηελ εμφξπμε ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ, ηελ πξσηνγελή επεμεξγαζία ηνπ θαη ηε κεηαθνξά ηνπ ζηε ζηεξηά.  

Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα επαγγέικαηα ζηα νπνία αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ 

αλάγθεο απαζρφιεζεο γηα ηελ εμφξπμε θαη κεηαθνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ζηεξηά θαη γηα 

ηελ θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε ησλ ππνζαιάζζησλ αγσγψλ. 

 

ην πέκπην θεθάιαην παξέρεηαη πεξηγξαθή γηα ην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο θαη παξαγσγήο 

θπζηθνχ αεξίνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία, ηελ πγξνπνίεζε θαη ηελ απνζήθεπζε 

ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ.  Γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ηεξκαηηθνχ 

επεμεξγαζίαο θαη πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο θαη 

εθηηκήζεηο αξκφδησλ θνξέσλ.  Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα επαγγέικαηα γηα ηα 

νπνία ζα ππάξμνπλ αλάγθεο απαζρφιεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ηεξκαηηθνχ 

θαηά επξεία επαγγεικαηηθή θαηεγνξία θαη ηα θπξηφηεξα επαγγέικαηα πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηεξκαηηθνχ θαηά θχξηα επαγγεικαηηθή θαηεγνξία. 

 

ην έθην θεθάιαην παξέρεηαη πεξηγξαθή γηα ην ζηάδην ηεο δηαλνκήο θαη εμαγσγήο θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα επαγγέικαηα γηα ηα νπνία αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ 

αλάγθεο απαζρφιεζεο θαηά ηελ θαηαζθεπή αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ αγσγψλ 

κεηαθνξάο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηνπο ειεθηξνπαξαγσγηθνχο ζηαζκνχο ηνπ Βαζηιηθνχ, ηεο 

Μνλήο θαη ηεο Γεθέιεηαο. 

 

ην έβδνκν θεθάιαην θαηαγξάθνληαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα θαη εηζεγήζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε κειέηε. 

 

Σέινο ζην όγδνν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν Οδηθφο Υάξηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

δεμηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Κχπξν. Γίλεηαη αλαθνξά 
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ζηνπο ηξφπνπο δηάρπζεο ησλ επξεκάησλ ηεο κειέηεο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πξνθχπηνπζεο 

αλάγθεο απαζρφιεζεο θαη θαηάξηηζεο. Δπίζεο γίλεηαη αλάιπζε ησλ ηξφπσλ πξνψζεζεο ησλ 

δεμηνηήησλ απηψλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ην ζχζηεκα θαηάξηηζεο. 

 

 

 

 

 
 

 

  

Έγθαηξνο Δληνπηζκόο Αλαγθώλ 

Απαζρόιεζεο θαη Καηάξηηζεο 

γηα Απνηειεζκαηηθή Γηαρείξηζε ηνπ 

Φπζηθνύ Αεξίνπ ζηελ Κύπξν

8. Οδηθφο ράξηεο πξνψζεζεο 

δεμηνηήησλ γηα δηαρείξηζε ηνπ 
θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Κχπξν

7. πκπεξάζκαηα θαη 

εηζεγήζεηο

6. Αλάγθεο απαζρφιεζεο ζην 

ζηάδην ηεο δηαλνκήο θαη 
εμαγσγήο

5. Αλάγθεο απαζρφιεζεο ζην 

ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο θαη 
παξαγσγήο

4. Αλάγθεο απαζρφιεζεο ζην 

ζηάδην ηεο εμφξπμεο θαη 
κεηαθνξάο ζηε ζηεξηά

3. Αλάγθεο απαζρφιεζεο ζην 

ζηάδην ηεο  εμεξεχλεζεο

2. Ο θφζκνο ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη ε Κχπξνο
1. Δηζαγσγή
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2. Ο ΚΟΜΟ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΚΑΗ Ζ ΚΤΠΡΟ 
 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην θπζηθφ αέξην.  Γίλεηαη 

αλαθνξά ζηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηνπ, ηηο ηδηφηεηεο θαη ηε ρξήζε ηνπ. ηε ζπλέρεηα 

αλαθέξνληαη ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλάισζε, ηα απνζέκαηα θαη ηελ παξαγσγή ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ παγθφζκηα.  Αθνινχζσο δίλεηαη κηα πεξηγξαθή γηα ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο 

βηνκεραλίαο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηελ απαζρφιεζε ζηε 

βηνκεραλία ζε επηιεγκέλεο ρψξεο.  Σέινο γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ πξνζπαζεηψλ 

γηα εληνπηζκφ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Κχπξν, παξνπζηάδεηαη ην λνκνζεηηθφ/ ζεζκηθφ 

πιαίζην γηα ηελ αδεηνδφηεζε ηεο δηεξεχλεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ 

Κχπξν θαη παξέρνληαη ζηνηρεία γηα ηα έξγα ππνδνκήο πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ  

ζηελ Κχπξν, ζηε βάζε ησλ κέρξη ζήκεξα επίζεκσλ αλαθνηλψζεσλ. 

 

2.1. Σν θπζηθό αέξην 
 

 Δεκηνπξγία / ηδηόηεηεο 

 

Σν θπζηθφ αέξην είλαη έλα κείγκα πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ απνηειείηαη θπξίσο απφ κεζάλην 

(CH4), άιινπο πδξνγνλάλζξαθεο (αηζάλην C2H6, πξνπάλην C3H8, βνπηάλην C4H10) θαζψο θαη 

ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο άιιεο νπζίεο (άδσην Ν2, πδξφζεην Ζ2S, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα CO2, 

θ.α).  Ζ αθξηβήο ζχζηαζε ηνπ θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο 

εληνπίδεηαη.  Δίλαη ειαθξφηεξν ηνπ αέξα, κε εηδηθφ βάξνο 0,59. 

 

Σν θπζηθφ αέξην απαιιαγκέλν απφ ηνπο πέξαλ ηνπ κεζαλίνπ πδξνγνλάλζξαθεο θαη άιιεο 

νπζίεο απνθαιείηαη θαη μεξφ θπζηθφ αέξην (dry natural gas).  Δίλαη άρξσκν θαη άνζκν, κε ηε 

ραξαθηεξηζηηθή ηνπ νζκή λα πξνζηίζεηαη ηερλεηά γηα ζθνπνχο εχθνινπ εληνπηζκνχ ζε 

πεξίπησζε δηαξξνψλ. 

 

Δίλαη έλα νξπθηφ θαχζηκν, ην νπνίν φκσο θαηά ηελ θαχζε ηνπ απειεπζεξψλεη ζπγθξηηηθά 

ιηγφηεξνπο ξχπνπο θαη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, απφ ην πεηξέιαην θαη ηνλ άλζξαθα 

(εμ νπ θαη ζεσξείηαη πεξηβαιινληηθά θηιηθφηεξν), απειεπζεξψλεη ελέξγεηα θαηά ηελ θαχζε 

θαη έρεη ςειή ζεξκηθή απφδνζε.  ρεκαηίδεηαη απφ βξαδεία απνζχλζεζε θπηηθψλ θαη δσηθψλ 

νξγαληζκψλ ζπκπηεζκέλσλ απφ ζηεξεά πεηξψκαηα γηα εθαηνκκχξηα ρξφληα. 

 

πλαληάηαη ζπλήζσο ζε ππφγεηνπο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο πνπ ζπρλά ζπλδένληαη θαη κε 

θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ. Οη ζρεκαηηζκνί απνηεινχληαη απφ ζηξψκαηα πεηξσκάησλ κε 

αδηαπέξαζην ζηξψκα ζηελ θνξπθή, ζηελ πην δηαδεδνκέλε κνξθή ζρεκαηίδνληαο έλα ζφιν, 

πνπ παγηδεχεη ην θπζηθφ αέξην ζε θνίισκα. Γηα ηελ εμφξπμε ηνπ, δηελεξγείηαη θάζεηε 

δηάηξεζε δηακέζνπ ησλ πεηξσκάησλ. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ράξε ζε κηα λέα ηερληθή πνπ εθαξκφζηεθε ζηηο ΖΠΑ έγηλε δπλαηή ε 

εμφξπμε θπζηθνχ αεξίνπ απφ ζρηζηφιηζνπο (shale gas), κε νξηδφληηεο γεσηξήζεηο, γεγνλφο 

πνπ πξνθάιεζε δηεζλέο ελδηαθέξνλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο πξνζζήθεο ζε εζληθά θαη ζηα 

παγθφζκηα απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ, αιιά θαη ηηο πηζαλέο επηδξάζεηο ζηελ ηηκή δηάζεζεο 

ηνπ. 

 

Σν θπζηθφ αέξην κεηαθέξεηαη θπξίσο κε αγσγνχο, ζε ζπλζήθεο ςειήο πίεζεο, ή κε 

δεμακελφπινηα ζε πγξνπνηεκέλε κνξθή ζε ζπλζήθεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο.  ηφρνο ηεο 
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πγξνπνίεζεο, ε νπνία επηηπγράλεηαη ζε πεξίπνπ -160 βαζκνχο θειζίνπ, είλαη ε θαηά 600 

θνξέο κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ θαη θαη΄ επέθηαζε ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο. 

 

Φξήζε 

 

Σν θπζηθφ αέξην ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζην βηνκεραληθφ θαη 

εκπνξηθφ ηνκέα γηα ζθνπνχο ζέξκαλζεο ή/θαη δέζηακα λεξνχ, γηα νηθηαθή ρξήζε (ζέξκαλζε, 

δεζηφ λεξφ, καγείξεκα), ζηηο Μεηαθνξέο (ηδησηηθήο θαη θνηλήο ρξήζεο νρήκαηα), αιιά θαη σο 

πξψηε χιε  γηα παξαγσγή ρεκηθψλ πξντφλησλ, ιηπαζκάησλ θαη πδξνγφλνπ.  

 

Ηδηαίηεξα, φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κέρξη ην 2030 ην θπζηθφ αέξην αλακέλεηαη φηη ζα απμήζεη ηα 

πνζνζηά ηνπ σο ελεξγεηαθφ θαχζηκν θαη ζα πιεζηάζεη ηα πνζνζηά ηνπ άλζξαθα θαη ηνπ 

πεηξειαίνπ. Δπηζεκαίλεηαη ε πεξηβαιινληηθή  ζεκαζία ησλ πην πάλσ δεδνκέλσλ, ελφςεη ηεο 

απειεπζέξσζεο θαηά ηελ θαχζε απφ ην θπζηθφ αέξην, ρακειφηεξσλ πνζνηήησλ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα ζπγθξηηηθά ηφζν κε ην πεηξέιαην (θαηά 30%) φζν θαη κε ηνλ άλζξαθα (θαηά 

45%).     

 

ρεηηθφ είλαη ην ρεδηάγξακκα 1, πνπ αθνινπζεί. 

 

ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1 

ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

Πεγή: BP Energy outlook 2030, January 2011. 
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Παγθόζκηα θαηαλάιωζε 

 

Σν 2010 ε παγθφζκηα θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ αλήιζε ζε 3.169 bcm
1
.  Οη ΖΠΑ ήηαλ ν 

κεγαιχηεξνο θαηαλαισηήο απνξξνθψληαο 683,4 bcm (21,7%) κε ηε Ρσζία λα αθνινπζεί κε 

414,1 bcm (13,0%).  Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία θαίλνληαη ζην ρεδηάγξακκα 2 πην θάησ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη, γηα ζθνπνχο ζχγθξηζεο, φηη ηα θνηηάζκαηα ζην ζαιάζζην ηεκάρην ηεο 

Κππξηαθήο ΑΟΕ αλέξρνληαη ζε 198 bcm. 

 

Πεγή: BP Statistical Review of World Energy June 2011 

 

Σν 2010, ε θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ ζεκείσζε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 7,4%.  

Μεγάιεο πνζνζηηαίεο απμήζεηο παξνπζίαζαλ νη αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ηεο Αζίαο θαη Άπσ 

Αλαηνιήο. 

 

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο (International Energy Agency) 

ε παγθφζκηα θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ αλακέλεηαη λα απμεζεί ζεκαληηθά θαη λα αλέιζεη 

ζε ζρεδφλ 5.000 bcm ην 2035. 

 

 

Παγθόζκηα απνζέκαηα 

 

Σα παγθφζκηα επηβεβαησκέλα απνζέκαηα (proved reserves) ζηα ηέιε ηνπ 2010 αλέξρνληαλ ζε 

187,1 tcm
2
, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ κε πεξίπνπ 60 ρξφληα παξαγσγήο, κε βάζε ηα πθηζηάκελα 

εηήζηα επίπεδα παξαγσγήο.  Ζ ζπλερήο αλαθάιπςε λέσλ θνηηαζκάησλ έρεη αθήζεη ηελ 

αλαινγία απηή άζηθηε απφ ην 1980.  Ζ Ρσζία είλαη ε ρψξα κε ηα κεγαιχηεξα απνζέκαηα, 

44,8 tcm (23,9%), αθνινπζνχκελε απφ ην Ηξάλ κε 29,6 tcm (15,8%).  Αλαιπηηθφηεξεο 

πιεξνθνξίεο θαίλνληαη ζην ρεδηάγξακκα 3 πνπ αθνινπζεί. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα 

απνζέκαηα ζηηο ΖΠΑ αλαζεσξνχληαη πξνο ηα πάλσ κε ηηο ζπλερψο αλαιπηηθφηεξεο 

εθηηκήζεηο ζε ζρέζε κε ην ζρηζηνιηζηθφ αέξην (shale gas).  

                                                           
1
 bcm= billion cubic metres (δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα).  

2
 tcm= trillion cubic metres (ηξηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα) 

Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο

21,7%

Ρσζία

13,0%

Ηξάλ

4,3%Κίλα

3,4%
Καλαδάο

3,0%
Ηαπσλία

3,0%

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην

3,0%

Γεξκαλία

2,6%
ανπδηθή 

Αξαβία

2,6%

Ηηαιία

2,4%

Μεμηθφ 

2,2%

Ηλδία

1,9%

Άιιεο ρψξεο

36,9%

ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2 

ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ (2010)
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Πεγή: BP Statistical Review of World Energy June 2011 

 

Παγθόζκηα Παξαγωγή 

 

Όζνλ αθνξά ηελ παγθφζκηα παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ, ην 2010 απηή αλήιζε ζε 3.193,3 

bcm, κε ηηο ΖΠΑ λα είλαη ε ρψξα κε ηε κεγαιχηεξε παξαγσγή (611,0 bcm ή πνζνζηφ 

19,3%), αθνινπζνχκελε απφ ηε Ρσζία (588,9 bcm ή πνζνζηφ 18,4%).  Αλαιπηηθφηεξεο 

πιεξνθνξίεο θαίλνληαη ζην ρεδηάγξακκα 4 πνπ αθνινπζεί. 

 

 

Πεγή: BP Statistical Review of World Energy June 2011 

 

 

 

Ρσζία

23,9%

Ηξάλ

15,8%
Καηάξ

13,5%

Σνπξθκεληζηάλ

4,3%ανπδηθή 

Αξαβία

4,3%

Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο

4,1%

Ζλσκέλα 

Αξαβηθά 

Δκηξάηα

3,2%

Βελεδνπέια

2,9%

Νηγεξία

2,8%

Αιγεξία

2,4%

Άιιεο ρψξεο

22,8%

ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3 

ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ (2010)

Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο

19,3%

Ρσζία

18,4%

Καλαδάο

5,0%Ηξάλ

4,3%Καηάξ

3,6%

Ννξβεγία

3,3%

Κίλα

3,0%

ανπδηθή 

Αξαβία

2,6%

Ηλδνλεζία

2,6%

Αιγεξία

2,5%

Οιιαλδία

2,2%

Αίγππηνο

1,9%

Άιιεο ρψξεο

31,3%

ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4 

ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ (2010)
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Η βηνκεραλία θπζηθνύ αεξίνπ 

 

Ζ βηνκεραλία θπζηθνχ αεξίνπ, φπσο θαη ηνπ πεηξειαίνπ δηαθξίλεηαη θπξίσο ζε 2 βαζηθνχο 

ηνκείο. Ο πξψηνο, «αλάληε» ηνκέαο (upstream sector), πεξηιακβάλεη ην ζηάδην ηεο 

εμεξεχλεζεο θαη εμφξπμεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ν δεχηεξνο «θαηάληε» ηνκέαο 

(downstream sector) πεξηιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία/παξαγσγή, ηελ πγξνπνίεζε, ηε κεηαθνξά 

θαη ηε δηαλνκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ή/θαη άιισλ ππνπξντφλησλ
3
. 

 

Ο «αλάληε» ηνκέαο ραξαθηεξίδεηαη σο έληαζεο θεθαιαίνπ, κε κεγάια ξίζθα, θπξίσο ζηε 

θάζε ηεο εμεξεχλεζεο, ελψ ν «θαηάληε» σο ιηγφηεξεο έληαζεο θεθαιαίνπ θαη κεγαιχηεξεο 

έληαζεο εξγαζίαο, θπξίσο ιφγσ ηεο δεκηνπξγίαο ησλ απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ (γηα 

επεμεξγαζία, πγξνπνίεζε, κεηαθνξά θαη πξσηίζησο γηα εθηεηακέλα δίθηπα δηαλνκήο).  

 

ηε βηνκεραλία, ε νπνία απνηειεί κηα δηεζλή δξαζηεξηφηεηα, δξαζηεξηνπνηνχληαη 

επηρεηξήζεηο θνινζζνί, ηδησηηθνχ αιιά θαη δεκφζηνπ ή κηθηνχ ραξαθηήξα. Οη επηρεηξήζεηο 

απηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζπλήζσο θαη ζηνπο 2 θχξηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο θαη 

απαζρνινχλ ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο απφ δηάθνξεο ρψξεο ζε έλα επξχ θάζκα επαγγεικάησλ. 

πλήζσο αζρνινχληαη επίζεο θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ. Παξάιιεια, θαηά ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ζπλάπηνπλ ζπλεξγαζίεο ή/θαη ρξεζηκνπνηνχλ ππεξγνιάβνπο ζε 

κεγάιε θιίκαθα, θπξίσο γηα ηελ εμαζθάιηζε πιηθψλ, κεραλεκάησλ, εμεηδηθεπκέλσλ 

ππεξεζηψλ θαη γηα θαηαζθεπή έξγσλ.     

 

 

Φπζηθό αέξην θαη απαζρόιεζε 

 

Ο εληνπηζκφο ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ απαζρφιεζε αιιά θαη ζε άιια 

νηθνλνκηθά κεγέζε κηαο ρψξαο, απνηειεί έλα ηδηαίηεξα πνιχπινθν έξγν πνπ απαζρνιεί 

δηεζλψο κεγάια εξεπλεηηθά θαη αθαδεκατθά θέληξα.  

 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ πξφζθαηεο αλαιχζεηο ζηηο ΖΠΑ θαη ζηνλ Καλαδά, 

ρψξεο κε καθξά ηζηνξία ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ, ζηηο νπνίεο ε 

απαζρφιεζε ιφγσ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ δηαρσξίδεηαη ζε άκεζε (direct), ζε έκκεζε (indirect) 

θαη επαγφκελε (induced).  Ζ πην πάλσ θαηεγνξηνπνίεζε θαη αλάιπζε ζηεξίδεηαη  ζε επίζεκα 

ζηνηρεία πνπ πιαηζηψλνληαη απφ πξφζζεηα ζηνηρεία απφ επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ηε ρξήζε 

κεζφδσλ εηζξνψλ - εθξνψλ (input output models).  

 

Με βάζε ηηο αλαιχζεηο απηέο, ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεηαη φηη ζηηο ΖΠΑ, ην 2008 ε 

απαζρφιεζε ιφγσ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ππνινγηδφηαλ ζε 2.828.352 άηνκα (πνζνζηφ 2,1% ηεο 

ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ζηε ρψξα), απφ ηα νπνία 622.412 ζε άκεζεο ζέζεηο απαζρφιεζεο 

θαη ηα ππφινηπα ζε έκκεζεο θαη επαγφκελεο ζέζεηο
4
.  Ωο άκεζεο ζέζεηο θαζνξίδνληαλ απηέο 

πνπ αλήθαλ ζε επηρεηξήζεηο εμεξεχλεζεο, παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, κεηαθνξάο θαη 

δηαλνκήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, πξνκεζεπηέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο πνπ παξείραλ 

ππεξεζίεο απνθιεηζηηθά γηα ηνλ ηνκέα, φπσο θαηαζθεπαζηέο αγσγψλ, κεραλεκάησλ θαη 

εμαξηεκάησλ.  Οη ππφινηπεο ζέζεηο εξγαζίαο ήηαλ έκκεζεο ζέζεηο, ζε πξνκεζεπηέο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ηηο πην πάλσ επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη επαγφκελεο πνπ 

νθείινληαλ ζε πξφζζεηε θαηαλάισζε απφ ηνπο άκεζα θαη έκκεζα απαζρνινχκελνπο, ε 

                                                           
3
 ε νξηζκέλεο αλαιχζεηο, ε επεμεξγαζία θαη κεηαθνξά αλαιχεηαη μερσξηζηά σο midstream. 

4
 HIS Global Insight, “The contributions of the natural gas industry to the U.S. national and state economies”, 

September 2009. 
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νπνία επεξεάδεη φινπο ηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΗ ΖΠΑ ΣΟ 2008 Δ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ 
 

ΣΟΜΔΑ ΑΜΔΖ ΔΜΜΔΖ ΔΠΑΓΟΜΔΝΖ ΤΝΟΛΟ 

Φπζηθνί πφξνη θαη Οξπρεία θαη 

ιαηνκεία 

(Natural Resources) 

310.203 53.569 37.336 401.109 

Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε θαη 

Δπηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο 

(Transportation and Utilities) 

142.931 65.768 61.181 269.880 

Καηαζθεπέο 

(Construction) 
110.907 13.381 9.499 133.788 

Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην 

(Wholesale and Retail trade) 
0 51.070 285.115 336.185 

Μεηαπνίεζε 

(Manufacturing) 
51.006 82.148 84.078 217.232 

Υξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, 

Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη 

Γξαζηεξηφηεηεο ελνηθίαζεο θαη 

εθκίζζσζεο 

(Finance, Insurance, Real Estate and 

Leasing) 

0 74.084 163.609 237.693 

Δλεκέξσζε θαη επηθνηλσλία & 

Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη 

ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(Information and Professional 

Services) 

7.365 292.493 506.399 806.257 

Σέρλεο, δηαζθέδαζε θαη ςπραγσγία 

θαη Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ 

(Leisure and Other Services) 

0 85.052 286.601 371.653 

Γηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο 

(Miscellaneous) 
0 5.556 49.000 54.556 

ύλνιν 622.412 723.121 1.482.818 2.828.352 

 

 

Αληίζηνηρα, ζηνλ Καλαδά, ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ην 2008, ππνινγηδφηαλ ζε 598.904 άηνκα 

(πνζνζηφ 3,5% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ζηε ρψξα), απφ ηα νπνία 189.240 ζε άκεζεο 

ζέζεηο απαζρφιεζεο
5
.   

 

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζηνλ Καλαδά ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ζρεηηθέο κε ην θπζηθφ αέξην θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί. 

 

 

                                                           
5
 HIS Global Insight “The contributions of the natural gas industry to the Canadian and provincial economies”, 

December 2009.  
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ΠΗΝΑΚΑ 2 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ ΣΟ 2008 Δ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ 
 

ΣΟΜΔΑ ΑΜΔΖ ΔΜΜΔΖ ΔΠΑΓΟΜΔΝΖ ΤΝΟΛΟ 

Φπζηθνί πφξνη θαη Οξπρεία θαη 

ιαηνκεία 

(Natural Resources) 

84.461 28.029 4.353 116.843 

Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε θαη 

Δπηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο 

(Transportation and Utilities) 

23.531 17.023 8.127 48.681 

Καηαζθεπέο 

(Construction) 
81.248 8.267 2.901 92.416 

Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην 

(Wholesale and Retail trade) 
0 34.397 44.957 79.354 

Μεηαπνίεζε 

(Manufacturing) 
0 23.079 8.845 31.924 

Υξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, 

Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη 

Γξαζηεξηφηεηεο ελνηθίαζεο θαη 

εθκίζζσζεο 

(Finance, Insurance, Real Estate and 

Leasing) 

0 32.780 15.228 48.008 

Δλεκέξσζε θαη επηθνηλσλία & 

Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη 

ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(Information and Professional 

Services) 

0 79.618 25.690 105.307 

Σέρλεο, δηαζθέδαζε θαη ςπραγσγία 

θαη Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ 

(Leisure and Other Services) 

0 18.207 37.424 55.631 

Γηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο 

(Miscellaneous) 
0 4.627 16.113 20.740 

ύλνιν 189.240 246.026 163.638 598.904 

 

 

ηε Ννξβεγία, ε απαζρφιεζε ιφγσ ηνπ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ  γηα ην 2008, 

ππνινγηδφηαλ ζε 136.000 άηνκα πεξίπνπ, κε 22.000 λα εξγνδνηνχληαη απφ ηηο εηαηξείεο πνπ 

θαηέρνπλ άδεηεο εμφξπμεο θαη εθκεηάιιεπζεο ζηε Ννξβεγηθή ΑΟΕ, κε ηηο ππφινηπεο ζε 

ζπλαθείο ηνκείο
6
. 

 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε απαζρφιεζε ιφγσ ηνπ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ γηα ην 

2010, ππνινγηδφηαλ ζε 440.000 ζέζεηο εξγαζίαο, κε 32.000 λα εξγνδνηνχληαη απφ ηηο 

εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα, κε 207.000 ζε ζπλαθείο ηνκείο, κε 100.000 

ζηελ εμαγσγή ζρεηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη κε 100.000 ζε επαγφκελεο ζέζεηο
7
. 

 

                                                           
6
 BI Norwegian Business School, Sasson A. and Blomgren A., Research Report 3/2011 “Knowledge based Oil 

and Gas Industry”. 
7
 Oil and Gas UK,  “2011 Economic Report Summary”. 
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Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αλάιπζε θαη εθηίκεζε απαζρφιεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

είλαη ε θαηά έξγν εθηίκεζε, ζηεξηδφκελε ζηηο ηερλννηθνλνκηθέο κειέηεο γηα ηηο αλαγθαίεο 

ππνδνκέο. 

 

Σέηνηεο αλαιχζεηο γίλνληαη θπξίσο γηα κεγάια λέα έξγα (π.ρ. ζηε Γπηηθή Απζηξαιία) θαη γηα 

κεκνλσκέλεο ππνδνκέο (π.ρ. θαηαζθεπή ηεξκαηηθνχ πγξνπνίεζεο) ζε δηάθνξεο ρψξεο (π.ρ. 

Τεκέλε, Παπνχα Νέα Γνπτλέα).  Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη λα έρνπλ δηεπθξηληζηεί ηα 

ηερλννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ έξγσλ ή ηνπιάρηζηνλ λα ππάξρεη 

κηα αλαιπηηθή ζηξαηεγηθή, ψζηε λα κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ φζν ην δπλαηφ πην 

ξεαιηζηηθά ζελάξηα εξγαζίαο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φκσο φηη, νη πην πάλσ πξνζεγγίζεηο δελ κπνξνχλ λα κεηαθπηεπζνχλ άκεζα 

απφ ρψξα ζε ρψξα ελφςεη ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ (ην χςνο θαη ε αμία θνηηαζκάησλ, ε εηήζηα εθκεηάιιεπζε, ε 

ηερλνινγία, ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε εζληθή πνιηηηθή ζε ζρέζε θαη κε 

άιινπο ηνκείο, ηα θίλεηξα πνπ παξέρνληαη, ν βαζκφο δηείζδπζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ 

νηθνλνκία, ε δηεζλνπνίεζε ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, ην κείγκα κφληκνπ / ληφπηνπ ζε ζρέζε κε 

κεηαθεξφκελν / έθηαθην πξνζσπηθφ θ.α.). 

 

πλνπηηθά, ε αθξηβήο εθηίκεζε ηεο απαζρφιεζεο αιιά θαη ησλ επξχηεξσλ νηθνλνκηθψλ 

επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε θπζηθνχ αεξίνπ εμαξηάηαη ζεκαληηθά 

θαη απφ ηε κεζνδνινγία, ελψ ε επξχηεξε πνξεία κηαο νηθνλνκίαο είλαη θαη απνηέιεζκα ηεο 

εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ αληίζηνηρσλ κέηξσλ πνιηηηθήο.  Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα 

επηζεκαλζεί φηη αλάινγα απφ ην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθεηαη κηα ρψξα φζνλ αθνξά ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, νη επηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε δηαθνξνπνηνχληαη 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππνηνκέσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε ρψξεο ρσξίο αλεπηπγκέλν δίθηπν 

δηαλνκήο, λννπκέλνπ φηη απνθαζηζηεί λα θαηαζθεπαζηεί ηέηνην δίθηπν, ζεκαληηθέο 

αλακέλεηαη λα είλαη νη επηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε ζε άκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ 

Καηαζθεπαζηηθφ Σνκέα.  πλαθψο, ζε πεξίπησζε πνπ ζηε γχξσ πεξηνρή κηαο ρψξαο ππάξρεη 

αμηφινγε δξαζηεξηνπνίεζε, πξφζζεηε απφ ηελ εζληθή ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, 

απμάλνληαη νη δπλαηφηεηεο ζεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ απαζρφιεζε, κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα εμαγσγή ππεξεζηψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

 

Σέινο, επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία ηεο πξνζπάζεηαο γηα ζε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν βαζκφ 

αλάπηπμε ηνπ ληφπηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα απαζρφιεζε ζηε βηνκεραλία, αθνχ έηζη 

δεκηνπξγνχληαη νη ζπλζήθεο γηα επαγφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο, θαζψο επίζεο θαη ε εμεηδίθεπζε 

θαη βειηηζηνπνίεζε εγρψξησλ εηαηξεηψλ παξνρήο ζρεηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θάηη 

πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηεζλνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο κε πξνθαλή νθέιε γηα 

ηελ εγρψξηα νηθνλνκία. 

 

Καηαιεθηηθά, κπνξεί λα δηαηππσζεί κε βεβαηόηεηα όηη, κηα ζπλεηή θαη 

πξνγξακκαηηζκέλε αμηνπνίεζε εζληθώλ θνηηαζκάησλ θπζηθνύ αεξίνπ κπνξεί λα 

επηθέξεη ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηελ νηθνλνκία θαη απαζρόιεζε κηαο ρώξαο. Οη 

αθξηβείο επηπηώζεηο εμαξηώληαη πξσηίζησο από ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή.  
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2.2. Κύπξνο θαη θπζηθό αέξην 
 

Θζηνξηθή αλαδξνκή 

 

Ζ πξνζπάζεηα γηα εληνπηζκφ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Κχπξν μεθηλά από ηηο γεσινγηθέο θαη 

γεσθπζηθέο έξεπλεο ηεο Δηαηξείαο Πεηξειαίνπ ηνπ Ηξάθ ην 1938, νη νπνίεο δηήξθεζαλ κία 

πεξίπνπ δεθαεηία.  ηε βάζε ησλ εξεπλψλ απηψλ, κέρξη ην 1970 έγηλαλ 4 δηεξεπλεηηθέο 

γεσηξήζεηο (ζην Σζέξη, ηε Μνλή, ζηελ πεξηνρή Αξραγγέινπ ζηε Λεπθσζία θαη ζην 

Λεπθφλνηθν), ρσξίο νπνηνδήπνηε απνηέιεζκα. 

 

Οη πξψηεο ζεηζκνινγηθέο έξεπλεο ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Κχπξνπ, έγηλαλ ηελ πεξίνδν 

1970-74, ζε βάζνο πνπ δελ μεπεξλνχζε ηα 200 κέηξα.  Σελ πεξίνδν 1985-1987 ε νβηεηηθή 

Αθαδεκία Δπηζηεκψλ δηεμήγαγε λέεο έξεπλεο ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Κχπξνπ. 

 

Ωο νπζηαζηηθφο ζηαζκφο ζηελ φιε πνξεία ζεσξείηαη ε επηθύξσζε από ηελ Κύπξν ηεο 

ύκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (United Nations 

Convention on the Law of the Sea – UNCLOS) ε νπνία, κεηαμχ άιισλ πξνβιέπεη θαη ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ΑΟΕ απφ Κξάηε
8
. 

 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000-2010 έγηλαλ ηα πην απνθαζηζηηθά βήκαηα ζηελ πνξεία πξνο ηνλ 

εληνπηζκφ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Κχπξν.  Μεηά απφ ηελ θήξπμε ηεο Κππξηαθήο ΑΟΕ κε 

ην Νόκν 64 (Η) 2004, θαη ζπζηεκαηηθή πξνεξγαζία ζε λνκνηερληθό, πνιηηηθό θαη 

δηπισκαηηθό επίπεδν ππνγξάθεθαλ ζπκθσλίεο νξηνζέηεζεο ΑΟΕ κε ηελ Αίγππην 

(2003), κε ηνλ Λίβαλν (2007)
9
 θαη κε ην Ηζξαήι (2010). 

 

Σν Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ (ΤΔΒΣ), ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

Ννξβεγηθή εηαηξεία PGS Geophysical AS δηελήξγεζε εθηεηακέλεο ζεηζκηθέο δηαζθνπήζεηο 

θαη αθνχ απηέο έηπραλ επηζηεκνληθήο εξκελείαο απφ ηε Γαιιηθή εηαηξεία Beiscip Franlap, 

πξνρψξεζε ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 2007, ζηνλ 1
ν
 γχξν αδεηνδφηεζεο, ν νπνίνο αθνξνχζε 11 

ηεκάρηα (φια πιελ ηνπ 1 θαη 13). ηα πιαίζηα ηνπ 1
νπ

 γχξνπ πνπ έιεμε ζηηο 16 Απγνχζηνπ 

ππνβιήζεθαλ 3 αηηήζεηο γηα αληίζηνηρα ηεκάρηα.  Σνλ επηέκβξην 2008 ρνξεγήζεθε 1 

δηεξεπλεηηθή άδεηα ζηε Noble Energy γηα ην ηεκάρην 12. 

 

Ζ δηεξεχλεζε απφ ηε Noble Energy θνξπθψζεθε κε κηα πξψηε δηεξεπλεηηθή γεψηξεζε ην 

2011. ηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2011 δεκνζηνπνηήζεθαλ ηα γλσζηά απνηειέζκαηα. Ζ εηαηξεία 

πξνγξακκαηίδεη θαη δεχηεξε επηβεβαησηηθή γεψηξεζε πεξί ην ηέινο ηνπ 2012, αξρέο ηνπ 

2013. 

 

Παξάιιεια, ν εληνπηζκφο κεγάισλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην Ηζξαήι ζηα ηεκάρηα 

Σακάξ (9 tcf) θαη Λεβηάζαλ (16 tcf), ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην ηεκάρην 12, δεκηνχξγεζε 

κεγάιεο πξνζδνθίεο θαη έζεζε ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην ζηελ παγθφζκηα ελεξγεηαθή ζθελή. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο Ακεξηθάληθεο Γεσινγηθήο Τπεξεζίαο
10

, ζηε 

ιεθάλε ηεο Λεβαληίλεο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, δπλαηφ λα ππάξρνπλ πεξίπνπ 122 tcf 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη 1,7 δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα πεηξειαίνπ. 

 

                                                           
8
 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε χκβαζε απηή δελ έρεη αθφκα επηθπξσζεί απφ ηηο ΖΠΑ, νχηε θαη απφ ηελ Σνπξθία.  

ηηο ΖΠΑ, έρεη ππνγξαθεί ε χκβαζε αιιά δελ έρεη αθφκα επηθπξσζεί. 
9
 Ζ ζπκθσλία δελ έρεη αθφκε επηθπξσζεί απφ ηνλ Λίβαλν, ελφςεη δηαθνξψλ ηεο ρψξαο απηήο κε ην Ηζξαήι 

αλαθνξηθά κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ κεηαμχ ηνπο ΑΟΕ. 
10

 United States Geological Survey (USGS). 
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Αθνινχζσο ε Κχπξνο πξνρψξεζε ζην δεχηεξν γχξν αδεηνδφηεζεο, ν νπνίνο έιεμε ζηηο 11 

Μαΐνπ 2012.  Τπνβιήζεθαλ 33 αηηήζεηο απφ 15 νηθνλνκηθνχο θνξείο, πνπ αθνξνχλ φια ηα 

ηεκάρηα πιελ ησλ 1, 4 θαη 13.  Σν κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαηά ην δεχηεξν γχξν επηδείρζεθε 

γηα ηα ηεκάρηα κε αξηζκνχο 9 (ην νπνίν ζπλνξεχεη κε ην 12) θαη 2.  ηηο 30  Οθησβξίνπ 2012 

ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην απνθάζηζε ηελ θαηαξρήλ ρνξήγεζε άδεηαο γηα ηα ηεκάρηα 2, 3, 9 

θαη 11.  Οη θαηαξρήλ άδεηεο ρνξεγήζεθαλ ζηελ θνηλνπξαμία ηεο ηηαιηθήο εηαηξείαο ENI θαη 

ηεο λνηηνθνξεάηηθεο εηαηξείαο KOGAS γηα ηα ηεκάρηα 2 θαη 3, ζηελ θνηλνπξαμία ηεο 

γαιιηθήο εηαηξείαο Total κε ηηο ξσζηθέο εηαηξείεο Novatek θαη GP Global Resources γηα ην 

ηεκάρην 9 θαη ζηελ εηαηξεία Total γηα ην ηεκάρην 11.  ηηο 12 Ννεκβξίνπ 2012 μεθίλεζαλ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο  θνηλνπξαμίεο / εηαηξείεο απηέο κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε 

ζπκβνιαίσλ γηα ηελ παξνρή αδεηψλ εμφξπμεο. 

 

 
 

Οη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή δεκηνχξγεζαλ ηηο ζπλζήθεο γηα επξχηεξεο δηαθξαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ελέξγεηαο (θπξίσο κε ην Ηζξαήι,  

ηελ Διιάδα, αιιά θαη κε άιιεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο), κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηαρείξηζε ησλ θνηηαζκάησλ θαη ηελ  επίηεπμε ζπλεξγηψλ.  Πξνο ην ζθνπφ απηφ ε 

Κπβέξλεζε αλέπηπμε έληνλε δηπισκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο, γεγνλφο 

πνπ ελδπλακψλεη ηε γεσπνιηηηθή ηεο ζέζε αιιά θαη ζπκβάιιεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο 

επξχηεξεο αζθάιεηαο θαη εηξήλεο ζηελ πεξηνρή. 

 

Ννκηθό / Θεζκηθό πιαίζην 

 

Σν βαζηθφ λνκηθφ/ζεζκηθφ πιαίζην αλαθνξηθά κε ηε ρνξήγεζε αδεηψλ αλαδήηεζεο, έξεπλαο 

θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Κχπξν, παξέρεηαη απφ ηνλ πεξί 

Τδξνγνλαλζξάθσλ (Αλαδήηεζε, Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε) Νόκν ηνπ 2007 

(Ν.4(I)/2007) θαη ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο 51/2007 θαη 113/2009.  

 

Ζ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ελφο μεθάζαξνπ, δηαθαλνχο λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα φια ηα ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ην θπζηθφ αέξην, πξνζαξκνζκέλνπ θαη ελαξκνληζκέλνπ κε Δπξσπατθέο 

θαηεπζχλζεηο θαη πνιηηηθέο απνηειεί έλα βαζηθφ ππφβαζξν γηα νξζνινγηθή αλάπηπμε ηνπ 

ηνκέα ζηελ Κχπξν.  

 

Σν λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην, ηπγράλεη ζπλερνχο κειέηεο θαη επεμεξγαζίαο απφ ην 

αξκφδην ΤΔΒΣ κε ζηφρν ην ζπλερή εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζηε βάζε ησλ εμειίμεσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Κξάηνπο.  

 

ηε βάζε ησλ εμαγγειηψλ ηεο Κπβέξλεζεο, ζπζηάζεθε θαη αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη 

Κξαηηθή Δηαηξία Τδξνγνλαλζξάθσλ, θαζψο θαη λα ζπζηαζεί Δζληθφ Σακείν 

Τδξνγνλαλζξάθσλ. 
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Έξγα Υπνδνκήο 

 

Σν 2012 θαη 2013, απνηεινχλ θνκβηθά ζεκεία ζηελ επξχηεξε πξνζπάζεηα γηα νξζνινγηζηηθή 

εθκεηάιιεπζε ησλ θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Κχπξν.  

 

Με βάζε ηηο κέρξη ζήκεξα επίζεκεο αλαθνηλψζεηο, αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ ηα πην θάησ 

έξγα ππνδνκήο, ηα νπνία απνηεινχλ δσηηθήο ζεκαζίαο ζεκέιηα ηεο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο: 

 

(α) Τπνζαιάζζηνο αγσγόο από ην ηεκάρην 12 ζην Βαζηιηθό  
 

Ήδε έρνπλ μεθηλήζεη νη ζρεηηθέο δηαβνπιεχζεηο κε ηε Noble Energy γηα νξηζηηθνπνίεζε ησλ 

ζρεδηαζκψλ γηα ηνλ αγσγφ πνπ ζα ζπλδέεη ην ηεκάρην 12 κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ζην Βαζηιηθφ.  

 

Ζ θαηαιιειφηεξε δηαδξνκή θαη ην αθξηβέο κήθνο ηνπ αγσγνχ, ζα απνθαζηζηεί ζηε βάζε 

αλαιπηηθήο ραξηνγξάθεζεο ηνπ βπζνχ ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο απφ ην νηθφπεδν 12 κέρξη ηα 

παξάιηα ζην Βαζηιηθφ (ε απφζηαζε ζε επζεία γξακκή είλαη 168 ρηιηφκεηξα πεξίπνπ). 

Πξνθαηαξθηηθά, ην θφζηνο ηνπ έξγνπ ππνινγίδεηαη ζε 2 δηζ. δνιάξηα θαη ν ρξφλνο 

θαηαζθεπήο ηνπ ζε 2 πεξίπνπ ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 

 

Αλακέλεηαη ε ιήςε ηειηθήο απφθαζεο αλαθνξηθά κε ηα αθξηβή ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

έξγνπ, ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκεο ζεκαζίαο, ιφγσ ηεο ζχλδεζεο ηνπ κε ηνλ εληνπηζκφ 

θαη εθκεηάιιεπζε πξφζζεησλ θνηηαζκάησλ ζηελ Κππξηαθή ΑΟΕ θαζψο θαη ηελ πξννπηηθή 

αγσγνχ Ηζξαήι – Κχπξνπ – Διιάδαο, ή/θαη άιια έξγα πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο. 

 

(β) Σεξκαηηθό επεμεξγαζίαο θαη πγξνπνίεζεο θπζηθνύ αεξίνπ 

 

ηελ παξνχζα θάζε ν ζρεδηαζκφο αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ηεξκαηηθνχ επεμεξγαζίαο θαη 

πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ δπλακηθφηεηαο 5 εθ. ηφλσλ εηεζίσο, θαη 2 απνζεθψλ, κε 

δπλαηφηεηα επέθηαζεο. 

 

Ο κειινληηθφο ζρεδηαζκφο θαη δπλακηθφηεηα ηνπ έξγνπ ζα εμαξηεζνχλ θαη απφ ελδερφκελε 

ζπλεξγαζία κε ην Ηζξαήι γηα κεηαθνξά θαη πγξνπνίεζε θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηα εληνπηζκέλα 

θνηηάζκαηα ηεο ρψξαο απηήο.    

 

Αλακέλεηαη ε ιήςε ηειηθήο απφθαζεο αλαθνξηθά κε ηα αθξηβή ηερληθννηθνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ, ην νπνίν ζα απνηειέζεη αληηθείκελν δηεζλνχο δηαγσληζκνχ θαη 

ζην νπνίν, ελεξγφ ζπκκεηνρή ζα έρεη θαη ε Κπβέξλεζε, ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ζεκαζίαο 

ζηελ εμαγσγή ηνπ εγρψξηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

 

(γ) Υεξζαίνο αγσγόο κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ ζηνπο ειεθηξνπαξαγσγηθνύο ζηαζκνύο 

 

Ζ ΓΔΦΑ
11

 έρεη πξνρσξήζεη κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ αγσγνχ πνπ ζα δηνρεηεχεη θπζηθφ αέξην 

ζηνπο ειεθηξνπαξαγσγηθνχο ζηαζκνχο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  Σα ηξία 

ηκήκαηα ηνπ αγσγνχ αθνξνχλ ζηε κεηαθνξά απφ ην ηεξκαηηθφ ζην Βαζηιηθφ ζηνπο 

ζηαζκνχο:   

 

 ην Βαζηιηθφ (κήθνπο πεξίπνπ 0,6 ρηιηνκέηξσλ) 

 ηε Μνλή (κήθνπο πεξίπνπ 12 ρηιηνκέηξσλ) θαη  

                                                           
11

 Γεκφζηα Δηαηξεία Φπζηθνχ Αεξίνπ 
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 ηε Γεθέιεηα (κήθνπο πεξίπνπ 65 ρηιηνκέηξσλ). 

 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ πξνρσξά αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή εθνδηαζκνχ κε θπζηθφ αέξην 

θαη ε ΓΔΦΑ έρεη πξνρσξήζεη ήδε κε δεκφζην δηάινγν κε ηηο 22 εκπιεθφκελεο θνηλφηεηεο. 

 

Δθηηκάηαη φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα αλέιζεη ζηα €65 εθ. πεξίπνπ θαη ν ρξφλνο  θαηαζθεπήο 

ηνπ ππνινγίδεηαη ζε 2 πεξίπνπ ρξφληα
12

.  

 

ε δεχηεξν ζηάδην ε ΓΔΦΑ ζρεδηάδεη ηελ επέθηαζε δηθηχνπ δηαλνκήο ζε θχξηεο 

βηνκεραληθέο θαη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα γηα νηθηζηηθή ρξήζε αιιά θαη 

ρξήζε ζηηο Μεηαθνξέο, έξγν ην νπνίν πξνθαηαξθηηθά εθηηκάηαη φηη ζα απαηηήζεη επελδχζεηο 

ηεο ηάμεο ησλ €500 εθ. πεξίπνπ. 

 

Σα πην πάλσ έξγα απνηεινχλ ηηο νπζηαζηηθφηεξεο ππνδνκέο νη νπνίεο ζηαδηαθά ζα 

δεκηνπξγεζνχλ θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ κέρξη ην 2019 πεξίπνπ. πλδηακνξθψλνπλ επίζεο ην 

βαζηθό ζελάξην εξγαζίαο, ζην νπνίν ζηεξίδνληαη νη πξνθαηαξθηηθέο εθηηκήζεηο 

απαζρόιεζεο, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ. 

 

 
  

                                                           
12

  Δθηηκήζεηο  ΓΔΦΑ 

Καηαζθεπή ηεξκαηηθνχ επεμεξγαζίαο

θαη πγξνπνίεζεο ζην Βαζηιηθφ

Δμφξπμε θπζηθνχ αεξίνπ 

απφ ην ηεκάρην 12

Μεηαθνξά κε ππνζαιάζζηνπο αγσγνχο

ζην Βαζηιηθφ

Μεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ 

κε ρεξζαίνπο αγσγνχο 

ζηνπο ειεθηξνπαξαγσγηθνχο ζηαζκνχο 

Βαζηιηθνχ, Γεθέιεηαο θαη Μνλήο

ηαδηαθή 

πινπνίεζε θαη 

ιεηηνπξγία

κέρξη ην 2019

ΔΝΑΡΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
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3. ΑΝΑΓΚΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ 

ΔΞΔΡΔΤΝΖΖ 
 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη αλάγθεο ζε άηνκα ζην ζηάδην ηεο εμεξεχλεζεο γηα 

εληνπηζκφ ππνζαιάζζησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ.  Αξρηθά παξνπζηάδεηαη κηα ζχληνκε 

πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επηβεβαίσζε ηεο 

χπαξμεο θνηηαζκάησλ.  ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα επαγγέικαηα πνπ 

αλακέλεηαη λα ρξεηαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ ηεο εμεξεχλεζεο. 

 

 

3.1. Πεξηγξαθή ζηαδίνπ 
 

Σν ζηάδην απηφ αθνξά ηε δηαδηθαζία εμεξεχλεζεο κηαο πεξηνρήο γηα ηνλ εληνπηζκφ 

ππνζαιάζζησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ
13

. 

 

Ζ δηεμαγσγή εθηεηακέλεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο πξηλ απφ ηε δηάλνημε γεσηξήζεσλ είλαη 

απαξαίηεηε, αθνχ ην θφζηνο ηεο δηάλνημεο γεσηξήζεσλ είλαη πνιχ πςειφ.  Οη ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ είθνζη ρξφλσλ πεξίπνπ έρνπλ απμήζεη δξαζηηθά ην πνζνζηφ 

επηηπρίαο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ
14

. 

 

Αξρηθά νη γεσιφγνη εμεηάδνπλ ηε γεσινγηθή δνκή ηνπ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο γηα εληνπηζκφ 

θαη νξηνζέηεζε πεξηνρψλ φπνπ είλαη πηζαλή ε χπαξμε θπζηθνχ αεξίνπ.  Μεηά ηνλ εληνπηζκφ 

απηψλ ησλ πεξηνρψλ αθνινπζεί γεσθπζηθή έξεπλα, ε νπνία ρσξίδεηαη ζε ζεηζκηθέο κεζφδνπο 

θαη κε ζεηζκηθέο κεζφδνπο.  Ζ αλάπηπμε ησλ ζεηζκηθψλ κεζφδσλ νδήγεζε θαη ζε 

κεγαιχηεξεο επηηπρίεο εληνπηζκνχ θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

Ζ ζεηζκηθή αλάθιαζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ερνβνιηζηηθψλ πινίσλ πνπ ζαξψλνπλ 

κηα ζαιάζζηα πεξηνρή θαη δεκηνπξγνχλ θχκαηα κε θαλφληα πεπηεζκέλνπ αέξα.  Σα θχκαηα, 

κεηά απφ αλάθιαζή ηνπο ζην βπζφ, αληρλεχνληαη απφ ζεηξέο πδξνθψλσλ πνπ ξπκνπιθεί ην 

πινίν θαη παξάγνπλ κηα αλαπαξάζηαζε ησλ ππνζαιάζζησλ ζρεκαηηζκψλ θαη γεσινγηθψλ 

κνξθσκάησλ.  πλήζσο γίλεηαη ζεηζκηθή έξεπλα 2 δηαζηάζεσλ κε ηε ρξήζε κηαο ζεηξάο 

πδξνθψλσλ γηα ζάξσζε κηαο πεξηνρήο.  Αλ νη ελδείμεηο είλαη ζεηηθέο, ηφηε αθνινπζεί έξεπλα 

3 δηαζηάζεσλ κε ηε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ ζεηξψλ πδξνθψλσλ ηαπηφρξνλα (12-22 ζεηξέο).  Ζ 

επαλάιεςε ηεο έξεπλαο 3 δηαζηάζεσλ ζε άιιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο παξάγεη ηελ έξεπλα 4 

δηαζηάζεσλ. 

                                                           
13

 Ζ εμεξεχλεζε γηα εληνπηζκφ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ζηεξηά είλαη δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία αλάινγα θαη κε ηελ 

πξνέιεπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 
14

 www.NaturalGas.org.  

Έξεπλα

Γηεξεπλεηηθή γεψηξεζε

ΔΞΔΡΔΤΝΖΖ

http://www.naturalgas.org/
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Πεγή: Rigzone (www.rigzone.com/training) 

 

 

 
Πεγή: PGS (www.pgs.com) 

 

Οη κε ζεηζκηθέο κέζνδνη είλαη νη καγλεηηθέο κεηξήζεηο θαη νη κεηξήζεηο ηεο βαξχηεηαο θαη 

αθνξνχλ κεηαβνιέο πνπ παξαηεξνχληαη ζην καγλεηηθφ πεδίν θαζψο θαη ζην πεδίν βαξχηεηαο 

ηεο γεο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο καγλεηηθήο δηαπεξαηφηεηαο θαη ππθλφηεηαο ησλ πεηξσκάησλ. 

 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο ζπλδπάδνληαη κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηψλ ζε 

εμεηδηθεπκέλα θέληξα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ κε ρξήζε πιεζψξαο ινγηζκηθψλ 

επεμεξγαζίαο θαη δεκηνπξγείηαη κηα ιεπηνκεξήο απεηθφληζε ησλ ππνζαιάζζησλ 

ζρεκαηηζκψλ.  Ζ έξεπλα νινθιεξψλεηαη κε εμέηαζε θαη θαηαγξαθή ησλ θπζηθψλ πηπρψλ 

ηνπ θξέαηνο κε αλάιπζε ησλ ζξαπζκάησλ θαη δεηγκάησλ απφ ηνλ ππξήλα θαη κε ηελ κέηξεζε 

ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ησλ ζηξσκάησλ βξάρνπ. 
 

http://www.rigzone.com/training/
http://www.pgs.com/
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Πεγή: PGS (www.pgs.com) 

 

Αλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ελζαξξπληηθά σο πξνο ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο 

θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ, ηφηε ππνινγίδεηαη ε θεξδνθνξία, ην επελδπηηθφ ξίζθν, ε 

βησζηκφηεηα ηνπ θνηηάζκαηνο θαη νη πηζαλφηεηεο απνπιεξσκήο ηνπ έξγνπ ηεο εμφξπμεο.  Με 

ηελ νινθιήξσζε ησλ κειεηψλ απνθαζίδεηαη ε δηάλνημε δηεξεπλεηηθήο γεώηξεζεο.  Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο εξκελεχνληαη απφ εηδηθνχο πνπ θαζνξίδνπλ ηα ζεκεία φπνπ 

εθηηκνχλ φηη είλαη πην πηζαλφ λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

πξνηείλνπλ λα δηεμαρζνχλ νη γεσηξήζεηο.  Ζ θηλεηή γεσηξεηηθή εγθαηάζηαζε αλνίγεη κηα ή 

θαη πεξηζζφηεξεο γεσηξήζεηο έηζη ψζηε λα επηβεβαησζεί ε χπαξμε θπζηθνχ αεξίνπ θαη ην 

κέγεζνο ηνπ θνηηάζκαηνο.  ε πεξίπησζε πνπ νη εθηηκήζεηο είλαη νξζέο, ηφηε αθνινπζνχλ νη 

δηαδηθαζίεο γηα εθκεηάιιεπζε ηνπ θνηηάζκαηνο. 

 

 

 

3.2. Απαζρόιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο 
 

ε θάζε ζθάθνο ζεηζκηθήο έξεπλαο απαζρνινύληαη πεξίπνπ 20 άηνκα.  Οη θπξηφηεξεο 

εηδηθφηεηεο είλαη: 

 

Οη γεσθπζηθνί, νη νπνίνη αλαιχνπλ, εμεηάδνπλ θαη πνζνηηθνπνηνχλ ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη, δηαζθαιίδνπλ φηη ηα ζεηζκηθά δεδνκέλα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο 

έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη, ηα ζπλδπάδνπλ κε δεδνκέλα πινήγεζεο θαη ηα απνζηέιινπλ γηα 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ζε θέληξα δεδνκέλσλ ζηε ζηεξηά. 

 

Οη ρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο ζεηζκηθώλ δεδνκέλσλ, νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεηζκηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη θαη ζπληνλίδνπλ ηελ αλάπηπμε, ηελ αλάθηεζε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ 

ζεηξψλ πδξνθψλσλ. 

 

Οη ππεύζπλνη δεδνκέλσλ πινήγεζεο, νη νπνίνη ζρεδηάδνπλ ην πξφγξακκα θαηαγξαθήο 

δεδνκέλσλ θαη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ νξζή γεσγξαθηθή ηνπνζέηεζε ηνπ ζθάθνπο θαη ηνπ 

ζαιάζζηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

Οη ζεηζκηθνί βνεζνί, νη νπνίνη αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ησλ ρεηξηζηψλ ζπζηεκάησλ 

θαηαγξαθήο ζεηζκηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνπνζεηνχλ, αλαθηνχλ θαη ζπληεξνχλ ηηο ζεηξέο 

πδξνθψλσλ. 

 

http://www.pgs.com/
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Πξφζζεηα, ζηα θέληξα επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απαζρνινχληαη άηνκα απφ δηάθνξεο 

εηδηθφηεηεο.  Οη θπξηφηεξεο απφ απηέο είλαη: 

 

Οη γεσθπζηθνί, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο θαη παξάγνπλ κηα 

ιεπηνκεξή απεηθφληζε ησλ ππνζαιάζζησλ ζρεκαηηζκψλ. 

 

Οη γεσιόγνη, πεηξνθπζηθνί θαη κεραληθνί πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ νη νπνίνη 

εξκελεχνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζεηζκηθψλ εξεπλψλ θαη παξέρνπλ εηζεγήζεηο γηα 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

Οη πεξηβαιινληνιόγνη ζάιαζζαο, νη νπνίνη κειεηνχλ θαη αμηνινγνχλ ηελ επίδξαζε πνπ έρεη 

ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ε θαηαζθεπή θαη ε ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ ππνδνκήο γηα ηελ 

εμφξπμε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηε κεηαθνξά ηνπ ζηε ζηεξηά. 

 

Οη κεραληθνί πεξηβάιινληνο, νη νπνίνη κειεηνχλ, ζρεδηάδνπλ θαη εθαξκφδνπλ ιχζεηο γηα 

απνηξνπή ή άκβιπλζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ππνδνκήο 

γηα ηελ εμφξπμε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηε κεηαθνξά ηνπ ζηε ζηεξηά. 

 

 

 
 

 

πκπεξαζκαηηθά, ζην ζηάδην ηεο έξεπλαο γηα εληνπηζκφ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ 

απαζρνινχληαη άηνκα, ζπλήζσο κε πξνζφληα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηα νπνία δηαζέηνπλ 

ζεκαληηθέο εκπεηξίεο ζην αληηθείκελν απηφ.  Γελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ πξννπηηθέο γηα 

απαζρόιεζε ληόπηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ.  Δληνχηνηο ε αλαθάιπςε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

ζηελ ΑΟΕ ηεο Κχπξνπ θαη ε κειινληηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ, αλακθίβνια ζα νδεγήζεη άηνκα 

ζε ζρεηηθέο εθπαηδεπηηθέο θαηεπζχλζεηο, ζηελ Κχπξν θαη ην εμσηεξηθφ, δεκηνπξγψληαο 

πξννπηηθέο γηα απαζρφιεζε ηνπο ζε εηαηξείεο, θχξηα ζε άιιεο ρψξεο, πνπ αζρνινχληαη κε 

ηελ έξεπλα γηα εληνπηζκφ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

 

3.3. Απαζρόιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεξεπλεηηθήο γεώηξεζεο 
 

Δθηηκάηαη φηη ζα ππάξρνπλ αλάγθεο γηα απαζρόιεζε πεξίπνπ 100 αηόκσλ ζηελ πιαηθόξκα 

ηεο δηεξεπλεηηθήο γεώηξεζεο.  εκεηψλεηαη φηη ηα άηνκα απηά είλαη πεξίπνπ ηα ίδηα απφ 

πιεπξάο επαγγεικάησλ θαη αξηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ παξαγσγή 

ΑΝΑΓΚΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ

• Γεσθπζηθνί

• Φεηξηζηέο ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο 

ζεηζκηθώλ δεδνκέλσλ

• Υπεύζπλνη δεδνκέλσλ πινήγεζεο

• Σεηζκηθνί βνεζνί

• Γεσθπζηθνί

• Γεσιόγνη

• Πεηξνθπζηθνί

• Μεραληθνί πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ 

αεξίνπ

• Πεξηβαιινληνιόγνη ζάιαζζαο

• Μεραληθνί πεξηβάιινληνο

θάθνο ζεηζκηθήο έξεπλαο (20 άηνκα) Κέληξα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ
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θαη πξσηνγελή επεμεξγαζία ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.  Πξφζζεηα, επηζεκαίλεηαη φηη ηα άηνκα 

απηά είλαη ζπλήζσο απαζρνινχκελνη ηεο εηαηξείαο πνπ αλαιακβάλεη ηε δηεξεπλεηηθή 

γεψηξεζε θαη κεηαθηλνχληαη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή γηα ηε δηεμαγσγή ησλ γεσηξήζεσλ. 
 

ηελ πιαηθφξκα ηεο δηεξεπλεηηθήο γεψηξεζεο ππάξρεη ν δηεπζπληήο εμόξπμεο, ν νπνίνο 

έρεη ηελ νιηθή επζχλε γηα ην ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ ηεο γεψηξεζεο θαη γηα ηελ 

απξφζθνπηε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο.  Πξφζζεηα ζπλήζσο ππάξρεη ν βνεζόο 

δηεπζπληήο εμόξπμεο θαζψο θαη νη δηεπζπληέο βάξδηαο (shift managers). 

 

Οη θπξηφηεξεο εηδηθφηεηεο Πηπρηνύρσλ πνπ απαζρνινχληαη είηε ζηε πιαηθφξκα ηεο 

δηεξεπλεηηθήο γεψηξεζεο ή ζηα θέληξα αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

γεψηξεζεο είλαη: 

 

Οη γεσιόγνη θαη γεσθπζηθνί, νη νπνίνη κειεηνχλ ηε ζχλζεζε, ηε δνκή θαη άιιεο θπζηθέο 

πηπρέο ηεο Γεο γηα λα βνεζήζνπλ ζηνλ εληνπηζκφ θαη εμφξπμε θπζηθνχ αεξίνπ απφ 

ππνζαιάζζηα θνηηάζκαηα. 

 

Οη κεραλνιόγνη κεραληθνί, νη νπνίνη θαζνξίδνπλ, ειέγρνπλ θαη επηβιέπνπλ ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηελ πιαηθφξκα ηεο 

δηεξεπλεηηθήο γεψηξεζεο. 

 

Οη κεραληθνί πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ, νη νπνίνη ζρεδηάδνπλ, αλαπηχζζνπλ θαη 

εθαξκφδνπλ κεζφδνπο εμφξπμεο θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

Οη κεραληθνί πγξώλ γεώηξεζεο, νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ νξζή δηακφξθσζε ηεο 

ζχζηαζεο ηεο γεσηξεηηθήο ηιχνο αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα γεψηξεζεο, ηελ θεθαιή ηνπ 

γεσηξχπαλνπ, ηε δηάκεηξν ηεο γεψηξεζεο, ηελ πίεζε, ηε ζεξκνθξαζία θαη ηνλ ηχπν ηνπ 

γεσινγηθνχ ζρεκαηηζκνχ. 

 

Οη γεσκεραλνιόγνη κεραληθνί, νη νπνίνη αλαιχνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο γεψηξεζεο, ηε 

δηαπεξαηφηεηα ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ηα απνζέκαηα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

Οη αμησκαηηθνί θαηαζηξώκαηνο θαη πινεγνί πινίσλ, νη νπνίνη πινεγνχλ ηα ζθάθε, 

ειέγρνπλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζην θαηάζηξσκα θαη ζηε γέθπξα, 

δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ζηε θνξηνεθθφξησζε ησλ ζθαθψλ θαη δηελεξγνχλ ηερληθή 

επίβιεςε ηεο ζπληήξεζεο θαη επηδηφξζσζεο ησλ ζθαθψλ. 

 

Οη θπξηφηεξεο εηδηθφηεηεο Σερληθώλ βνεζώλ θαη εηδηθώλ γξαθέσλ γηα ηηο νπνίεο ζα 

ππάξρνπλ αλάγθεο απαζρφιεζεο είηε ζηελ πιαηθφξκα ηεο δηεξεπλεηηθήο γεψηξεζεο ή ζηα 

θέληξα αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο γεψηξεζεο είλαη: 

 

Οη ηερληθνί βνεζνί ρεκείαο θαζψο θαη νη ηερληθνί βνεζνί ρεκηθώλ κεραληθώλ, νη νπνίνη 

βνεζνχλ ζηε δηεμαγσγή ρεκηθψλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ γηα ηελ αλάιπζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

ηεο ζχλζεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

Οη ηερληθνί βνεζνί ειεθηξνιόγσλ κεραληθώλ, νη ηερληθνί βνεζνί ειεθηξνληθώλ 

κεραληθώλ, θαζψο θαη νη ηερληθνί βνεζνί κεραλνιόγσλ κεραληθώλ, νη νπνίνη βνεζνχλ ζην 

ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή, ζπλαξκνιφγεζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε 

ειεθηξηθνχ, ειεθηξνληθνχ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 
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Οη ηερλνιόγνη γεσινγίαο, πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ, νη νπνίνη βνεζνχλ ζηε 

βειηίσζε ησλ κεζφδσλ εμφξπμεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζην ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία, 

ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

Οη επόπηεο δηεξγαζηώλ εμόξπμεο θπζηθνύ αεξίνπ, νη νπνίνη επηβιέπνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ηηο 

εξγαζίεο ησλ ηερληηψλ, ησλ ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ θαζψο θαη ησλ αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ 

ζηελ πιαηθφξκα ηεο δηεξεπλεηηθήο γεψηξεζεο. 

 

ηελ πιαηθφξκα ηεο δηεξεπλεηηθήο γεψηξεζεο ή ζηα θέληξα αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο γεψηξεζεο απαζρνιείηαη κηθξφο αξηζκφο Γξαθέσλ, δαθηπινγξάθσλ θαη 

ηακηώλ κε ηηο θπξηφηεξεο εηδηθφηεηεο λα είλαη νη γξαθείο παξαγσγήο, νη νπνίνη εηνηκάδνπλ 

θαη ειέγρνπλ ρξνλνπξνγξάκκαηα εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαη ππνινγίδνπλ ηηο πνζφηεηεο ησλ 

απαξαίηεησλ πιηθψλ γηα ηηο αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο θαη νη απνζεθάξηνη, νη νπνίνη 

θαηαγξάθνπλ, δηαζέηνπλ θαη παξαγγέιλνπλ ηηο απαξαίηεηεο πνζφηεηεο αλαγθαίσλ 

απνζεκάησλ. 

 

ηελ πιαηθφξκα ηεο δηεξεπλεηηθήο γεψηξεζεο είλαη αλαγθαία επίζεο ε απαζρφιεζε 

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ Τπαιιήισλ ππεξεζηψλ κε ζεκαληηθφηεξν παξάδεηγκα ηνπο 

καγείξνπο. 
 

Οη θπξηφηεξεο εηδηθφηεηεο Σερληηώλ γηα ηηο νπνίεο ζα ππάξρνπλ αλάγθεο απαζρφιεζεο ζηελ 

πιαηθφξκα ηεο δηεξεπλεηηθήο γεψηξεζεο είλαη: 

 

Οη ζπγθνιιεηέο θαη θόπηεο κεηάιισλ, νη νπνίνη ζπλαξκνινγνχλ, ζπγθνιινχλ, θφβνπλ θαη 

δηακνξθψλνπλ δηάθνξα είδε κεηάιισλ. 

 

Οη κεραληθνί βαξέσο ηύπνπ εμνπιηζκνύ, νη νπνίνη ξπζκίδνπλ θαη επηζθεπάδνπλ κεραληθφ 

θαη πδξαπιηθφ εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε γεψηξεζε. 

 

Οη δύηεο, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ππνβξχρηεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ηελ επηζεψξεζε, 

επηδηφξζσζε θαη ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ. 

 

Οη θπξηφηεξεο εηδηθφηεηεο Υεηξηζηώλ κεραλώλ θαη ζπλαξκνινγεηώλ γηα ηηο νπνίεο ζα 

ππάξρνπλ αλάγθεο απαζρφιεζεο ζηελ πιαηθφξκα ηεο δηεξεπλεηηθήο γεψηξεζεο είλαη: 

 

Οη ρεηξηζηέο γεσηξύπαλσλ, νη νπνίνη ηνπνζεηνχλ, ζπλαξκνινγνχλ θαη ρεηξίδνληαη ηα 

γεσηξχπαλα δηάλνημεο θξεάησλ γηα εμφξπμε θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

Οη ρεηξηζηέο γεξαλώλ, νη νπνίνη ρεηξίδνληαη ζηαηηθνχο θαη θηλεηνχο γεξαλνχο θαη άιια 

αλπςσηηθά κεραλήκαηα. 

 

Οη ρεηξηζηέο επζηάζεηαο, νη νπνίνη ρεηξίδνληαη θαη παξαθνινπζνχλ ηα ζπζηήκαηα πνπ 

δηαηεξνχλ ηελ επζηάζεηα ησλ ζθαθψλ ή ηεο πιαηθφξκαο. 
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ηελ πιαηθφξκα ηεο δηεξεπλεηηθήο γεψηξεζεο απαζρνιείηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο 

Αλεηδίθεπησλ εξγαηώλ νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο
15

: 

 

                                                           
15

 Οη εξγαζίεο παξνπζηάδνληαη απφ ηηο πεξηζζφηεξν αλεηδίθεπηεο πξνο ηηο ιηγφηεξν αλεηδίθεπηεο.  εκεηψλεηαη 

φηη ηα άηνκα μεθηλνχλ απφ ηηο πξψηεο εξγαζίεο θαη κε θαηάξηηζε ζηελ εξγαζία θαη απφθηεζε εκπεηξίαο 

πξνρσξνχλ ζηαδηαθά ζηηο επφκελεο εξγαζίεο ελψ ν αγγιηθφο ηίηινο ηεο θάζε ζέζεο θαίλεηαη ζηελ παξέλζεζε. 

• Γηεπζπληήο εμόξπμεο

• Βνεζόο δηεπζπληήο εμόξπμεο

• Γηεπζπληέο βάξδηαο

• Γεσιόγνη θαη γεσθπζηθνί

• Μεραλνιόγνη κεραληθνί

• Μεραληθνί πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ

• Μεραληθνί πγξώλ γεώηξεζεο

• Γεσκεραλνιόγνηκεραληθνί

• Αμησκαηηθνί θαηαζηξώκαηνο θαη πινεγνί πινίσλ

• Τερληθνί βνεζνί ρεκείαο

• Τερληθνί βνεζνί ρεκηθώλ κεραληθώλ

• Τερληθνί βνεζνί ειεθηξνιόγσλ κεραληθώλ

• Τερληθνί βνεζνί ειεθηξνληθώλ κεραληθώλ

• Τερληθνί βνεζνί κεραλνιόγσλ κεραληθώλ

• Τερλνιόγνη γεσινγίαο, πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ

ΑΝΑΓΚΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΔΧΣΡΖΖ

(100 άηνκα)

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΑΝΧΣΔΡΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ

• Σπγθνιιεηέο θαη θόπηεο κεηάιισλ

• Μεραληθνί βαξέσο ηύπνπ εμνπιηζκνύ

• Γύηεο

• Φεηξηζηέο γεσηξύπαλσλ

• Φεηξηζηέο γεξαλώλ

• Φεηξηζηέο επζηάζεηαο

• Γξαθείο παξαγσγήο • Απνζεθάξηνη

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΜΔΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ

• Πεξηθεξεηαθέο εξγαζίεο όπσο θαζαξηόηεηα, βάςηκν θαη 

ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ (roustabouts)

• Δξγαζίεο πνπ απαηηνύλ κηθξή ή θαζόινπ εμεηδίθεπζε 

(roughnecks)

• Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη 

επηδηνξζώζεηο κηθξήο θιίκαθαο (motormen)

• Δξγαζίεο ζρεηηθέο κε ην ρεηξηζκό ησλ γεσηξεηηθώλ 

ζσιήλσλ θαη ηε ζύλζεζε ηεο γεσηξεηηθήο ηιύνο, κε 

νδεγίεο από ην κεραληθό πγξώλ γεώηξεζεο 

(derrickmen)

• Δξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ επίβιεςε ηνπ ζπλεξγείνπ 

γεώηξεζεο θαη ην ρεηξηζκό ησλ αληιηώλ θαη ηνπ 

γεσηξύπαλνπ (drillers)

• Δμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ζε πιηθά, εμαξηήκαηα θαη 

πξνζσπηθό γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο γεώηξεζεο 

(toolpushers)

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΚΑΣΧΣΔΡΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ

Γηεπζπληέο θαη Πηπρηνύρνη

Σερληθνί βνεζνί

Δπόπηεο δηεξγαζηώλ εμόξπμεο θπζηθνύ αεξίνπ

Σερλίηεο θαη Υεηξηζηέο κεραλεκάησλ

Γξαθείο θαη Τπάιιεινη ππεξεζηώλ

Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο
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 Πεξηθεξεηαθέο εξγαζίεο φπσο θαζαξηφηεηα, βάςηκν θαη ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

(roustabouts). 

 Δξγαζίεο πνπ απαηηνχλ κηθξή ή θαζφινπ εμεηδίθεπζε (roughnecks). 

 Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη επηδηνξζψζεηο κηθξήο θιίκαθαο 

(motormen). 

 Δξγαζίεο ζρεηηθέο κε ην ρεηξηζκφ ησλ γεσηξεηηθψλ ζσιήλσλ θαη ηε ζχλζεζε ηεο 

γεσηξεηηθήο ηιχνο, κε νδεγίεο απφ ην κεραληθφ πγξψλ γεψηξεζεο (derrickmen). 

 Δξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ επίβιεςε ηνπ ζπλεξγείνπ γεψηξεζεο θαη ην ρεηξηζκφ ησλ 

αληιηψλ θαη ηνπ γεσηξχπαλνπ (drillers). 

 Δμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ζε πιηθά, εμαξηήκαηα θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηεο γεψηξεζεο (toolpushers). 

 

Οη εξγαζίεο ησλ αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ έρνπλ κεγάιν βαζκφ δπζθνιίαο αθνχ απαηηνχλ 

ζσκαηηθή δχλακε θαη αληνρέο ελψ δηεμάγνληαη θάησ απφ αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ζην ζηάδην ηεο δηεξεπλεηηθήο γεψηξεζεο απαζρνινχληαη πηπρηνχρνη, 

ηερλίηεο θαη ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ αιιά θπξίσο αλεηδίθεπηα άηνκα ηα νπνία δηαζέηνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη ζεκαληηθέο εκπεηξίεο ζην αληηθείκελν απηφ.  Γελ 

θαίλεηαη λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πξννπηηθέο γηα απαζρόιεζε ληόπηνπ αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ ζηελ πιαηθφξκα ηεο δηεξεπλεηηθήο γεψηξεζεο. 
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4. ΑΝΑΓΚΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΔΞΟΡΤΞΖ 

ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΖ ΣΔΡΗΑ 
 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη αλάγθεο ζε άηνκα ζην ζηάδην ηεο εμφξπμεο θαη 

κεηαθνξάο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ κε ππνζαιάζζηνπο αγσγνχο ζηε ζηεξηά.  Αξρηθά 

παξνπζηάδεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην άλνηγκα 

ησλ γεσηξήζεσλ, γηα ηελ εμφξπμε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηελ πξσηνγελή επεμεξγαζία ηνπ 

θαζψο θαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ζηε ζηεξηά.  ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα 

επαγγέικαηα πνπ αλακέλεηαη λα ρξεηαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ ηεο εμφξπμεο θαη 

κεηαθνξάο ζηε ζηεξηά. 

 

 

4.1. Πεξηγξαθή ζηαδίνπ 
 

Σν ζηάδην απηφ αθνξά ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνίγκαηνο γεσηξήζεσλ, ηεο εμφξπμεο ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ, ηεο πξσηνγελνχο επεμεξγαζίαο ηνπ θαη ηεο κεηαθνξάο ηνπ ζηε ζηεξηά. 

 

Δθφζνλ νη επηζηεκνληθέο έξεπλεο θαη νη δηεξεπλεηηθέο γεσηξήζεηο εληνπίζνπλ έλα 

ππνζαιάζζην θνίηαζκα θπζηθνχ αεξίνπ ην νπνίν εθηηκάηαη φηη είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκν, 

ηφηε κεηαθέξεηαη ζηελ πεξηνρή κηα θηλεηή γεσηξεηηθή εγθαηάζηαζε γηα λα αλνίμεη φζεο 

παξαγσγηθέο γεσηξήζεηο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα λα αμηνπνηεζεί πιήξσο ην θνίηαζκα. 

 

 
Πεγή: Rigzone (www.rigzone.com/training) 

 

Άλνηγκα γεσηξήζεσλ

Δμφξπμε θπζηθνχ αεξίνπ

Πξσηνγελήο επεμεξγαζία

Μεηαθνξά ζηε ζηεξηά

ΔΞΟΡΤΞΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ

ΣΖ ΣΔΡΗΑ

http://www.rigzone.com/training
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Αξρηθά ηνπνζεηείηαη ζην αθξηβέο ζεκείν αλνίγκαηνο ηεο θάζε γεώηξεζεο έλαο νδεγφο 

γεψηξεζεο, αλνίγεηαη κηα ξερή ηξχπα θαη ν νδεγφο ζηεξεψλεηαη κε ηε ρξήζε ηζηκέληνπ.  

Αθνινχζσο απμάλεηαη ην κήθνο ηνπ γεσηξχπαλνπ κε ζηαδηαθή πξνζζήθε ζσιήλσλ κήθνπο 

πεξίπνπ 9 κέηξσλ φζν απμάλεηαη ην βάζνο ηεο γεψηξεζεο.  Δπίζεο γίλεηαη πξνζζήθε βάξνπο 

γχξσ απφ ηνπο γεσηξεηηθνχο ζσιήλεο έηζη ψζηε λα δηαηεξείηαη ε επαθή κεηαμχ ηεο θεθαιήο 

ηνπ γεσηξχπαλνπ κε ηνλ ππζκέλα ηεο γεψηξεζεο.  Με ηελ πεξηζηξνθή ηνπ γεσηξχπαλνπ, ν 

γεσινγηθφο ζρεκαηηζκφο θφβεηαη θαη ζξπκκαηίδεηαη.  ηε ζπλέρεηα ηα ζξαχζκαηα 

απνκαθξχλνληαη κε ηε ρξήζε γεσηξεηηθήο ηιχνο
16

, ε νπνία κεηαθέξεηαη κε εκβνινθφξεο 

αληιίεο απφ ηελ πιαηθφξκα κέζσ ηνπ γεσηξεηηθνχ ζσιήλα θαη εμέξρεηαη κε κεγάιε πίεζε 

απφ αθξνθχζηα ζηελ θεθαιή ηνπ γεσηξχπαλνπ.  Ζ γεσηξεηηθή ηιχο ρξεζηκεχεη επίζεο ζηελ 

ςχμε θαη ιίπαλζε ηνπ γεσηξχπαλνπ, ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ππζκέλα ηεο γεψηξεζεο θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο πίεζεο γηα ππνζηήξημε ησλ ηνηρσκάησλ ηεο γεψηξεζεο.  Όηαλ ην γεσηξχπαλν 

θαηαθέξεη λα θηάζεη ην θνίηαζκα, ηφηε ε γεψηξεζε κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε παξαγσγηθή, κε 

ηελ ηνπνζέηεζε πεξηβιήκαηνο θαζψο θαη εμνπιηζκνχ πνπ απνηξέπεη ηε δηαξξνή θπζηθνχ 

αεξίνπ ζην πεξηβάιινλ. 

 

 
Πεγή: Rigzone (www.rigzone.com/training) 

 

Αθνινχζσο κεηαθέξεηαη ζηελ πεξηνρή ε εγθαηάζηαζε παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο.  Ζ 

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπάδεηαη ζηε ζηεξηά, κεηαθέξεηαη κε ξπκνπιθά θαη ζπλαξκνινγείηαη 

επηηφπνπ.  Γίλεηαη επίζεο ηνπνζέηεζε ππνζαιάζζησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ζηελ θάζε 

γεψηξεζε θαη αγσγψλ πνπ κεηαθέξνπλ ην θπζηθφ αέξην απφ ηηο γεσηξήζεηο ζε θεληξηθνχο 

θφκβνπο ζην βπζφ.  ηε ζπλέρεηα κεηαθέξεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο θαη 

επεμεξγαζίαο.  Με απηφ ηνλ ηξφπν κηα κφλν πιαηθφξκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

αμηνπνίεζε γεσηξήζεσλ κε κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο.  Οη ππνζαιάζζηεο εγθαηαζηάζεηο 

ζπληεξνχληαη κε ηε ρξήζε ηειερεηξηδφκελσλ κε επαλδξσκέλσλ ππνβξπρίσλ. 

 

 
Πεγή: Rigzone (www.rigzone.com/training) 

 

                                                           
16

 Ζ γεσηξεηηθή ηιχο είλαη πγξφ κίγκα πεινχ, λεξνχ θαη πξφζζεησλ ρεκηθψλ νπζηψλ κε ζχζηαζε πνπ 

δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα γεψηξεζεο, ηελ θεθαιή ηνπ γεσηξχπαλνπ, ηε δηάκεηξν ηεο 

γεψηξεζεο, ηελ πίεζε, ηε ζεξκνθξαζία θαη ηνλ ηχπν ηνπ γεσινγηθνχ ζρεκαηηζκνχ. 

http://www.rigzone.com/training
http://www.rigzone.com/training
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Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηθηχνπ αγσγψλ πνπ ζπλδέεη ηηο γεσηξήζεηο κε ηελ πιαηθφξκα, 

μεθηλά ε παξαγσγή θαη επεμεξγαζία ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.  Σν θπζηθφ αέξην ππφθεηηαη ζε 

πξσηνγελή επεμεξγαζία ζηελ πιαηθφξκα γηα αθαίξεζε ηδεκάησλ θαη απνκάθξπλζε νπζηψλ 

πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δηάβξσζε ζηνπο αγσγνχο κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, φπσο 

λεξφ θαη πδξφζεην. 

 

Σν επεμεξγαζκέλν θπζηθφ αέξην δηνρεηεχεηαη ζηνλ ππνζαιάζζην αγσγφ γηα κεηαθνξά ηνπ 

ζηηο ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηεξκαηηθνχ πγξνπνίεζεο.  Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ, δηεμάγεηαη εθηεηακέλε κειέηε θαη ραξηνγξάθεζε ηνπ βπζνχ, έηζη 

ψζηε λα επηιεγεί ε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζεη ν αγσγφο.  ηε ζπλέρεηα μεθηλά ε 

θαηαζθεπή ησλ ηκεκάησλ ηνπ αγσγνχ, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ  ζπγθνιιεκέλνπο ζσιήλεο. 

 

Οη ζσιήλεο θαηαζθεπάδνληαη ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη πξνζηίζεηαη εηδηθή 

επίζηξσζε γηα πξνζηαζία απφ ηε ζθνπξηά θαη αχμεζε ηεο αληνρήο ηνπο θαη ηεο 

ζεξκνκφλσζεο ηνπο.  Αθνινχζσο εθθνξηψλνληαη θαη απνζεθεχνληαη ζε ηνπνζεζία θνληά 

ζηελ πεξηνρή πνπ ζα γίλεη ε ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ.  Αλ ν αγσγφο έρεη κεγάιε δηάκεηξν, νη 

ζσιήλεο κεηαθέξνληαη θαη θνξηψλνληαη ζε εηδηθφ ζθάθνο πφληηζεο ππνζαιάζζησλ αγσγψλ 

ην νπνίν μεθηλά ηελ πφληηζε ηνπ αγσγνχ ελψ ηαπηφρξνλα γίλεηαη ζπγθφιιεζε ησλ ηκεκάησλ 

ηνπ αγσγνχ πάλσ ζην ζθάθνο.  Αλ ν αγσγφο έρεη κηθξή δηάκεηξν θαη είλαη εχθακπηνο, ηφηε ε 

ζπγθφιιεζε ησλ ζσιήλσλ κπνξεί λα γίλεη ζε ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηπιηρηεί ζε 

θαξνχιη ην νπνίν κεηαθέξεηαη ζην ζθάθνο πφληηζεο θαη μεηπιίγεηαη θαζψο γίλεηαη ε πφληηζε 

ηνπ αγσγνχ.  Όηαλ ν αγσγφο ηνπνζεηεζεί ηφηε ζπλδέεηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο θαη 

επεμεξγαζίαο θαη κε ην ηεξκαηηθφ πγξνπνίεζεο.  Γίλεηαη έιεγρνο ηνπ αγσγνχ θαη δνθηκή γηα 

δηαξξνέο ρξεζηκνπνηψληαο πξψηα λεξφ θαη αθνινχζσο μεθηλά ε δηνρέηεπζε θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

         
       Πεγή: Rigzone (www.rigzone.com/training)               Πεγή: Wikipedia (en.wikipedia.org/wiki) 

 

 
Πεγή: Rigzone (www.rigzone.com/training) 

 

 

http://www.rigzone.com/training
http://en.wikipedia.org/wiki/Solitaire_(ship)
http://www.rigzone.com/training
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4.2. Αλάγθεο απαζρόιεζεο γηα ηελ εμόξπμε θαη κεηαθνξά ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ 

ζηε ζηεξηά 
 

ην ζηάδην ηνπ αλνίγκαηνο ησλ γεσηξήζεσλ, ηεο εμφξπμεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ηεο 

πξσηνγελνχο επεμεξγαζίαο ηνπ θαη ηεο κεηαθνξάο ηνπ ζηε ζηεξηά κέζσ ππνζαιάζζησλ 

αγσγψλ, εθηηκάηαη φηη ζα ππάξρνπλ αλάγθεο γηα απαζρόιεζε πεξίπνπ 100 αηόκσλ γηα ηελ 

θάζε κνλάδα παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο. 
 

εκεηψλεηαη φηη ζπλήζσο νη εηαηξείεο πνπ αλαιακβάλνπλ ην έξγν έρνπλ ην δηθφ ηνπο βαζηθφ 

πξνζσπηθφ, ζηελ θάζε κνλάδα παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο, ην νπνίν θπκαίλεηαη γχξσ ζηα 

50 άηνκα (γχξσ ζην 50% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ζηελ θάζε κνλάδα) ελψ ηα ππφινηπα 

άηνκα πξνέξρνληαη απφ ππεξγνιάβνπο νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο ζηε 

κνλάδα.  Οη εμεηδηθεπκέλεο απηέο εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ γηα παξάδεηγκα ηε κεηαθνξά 

πξνκεζεηψλ, πιηθψλ θαη πξνζσπηθνχ απφ θαη πξνο ηελ πιαηθφξκα κε ηε ρξήζε πινίσλ ή / 

θαη ειηθνπηέξσλ, ηε ζίηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηε ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφ ηεο κνλάδαο.  

Ζ αλάγθε γηα καθξνρξφληα ζηειέρσζε ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο 

αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε πξννπηηθέο απαζρόιεζεο ληόπηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, 

πξάγκα πνπ απνηειεί ηελ πξφζεζε ηφζν ηεο θπβέξλεζεο φζν θαη ηεο εηαηξείαο Noble Energy. 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηε κνλάδα παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο αθνξά 

επαγγέικαηα κέζνπ θαη θπξίσο θαηψηεξνπ επηπέδνπ.  εκεηψλεηαη ε ηαθηηθή πνπ 

αθνινπζείηαη γηα εξγνδφηεζε αηφκσλ ζην θαηψηεξν επίπεδν σο αλεηδίθεπηνη εξγάηεο θαη ηε 

ζηαδηαθή αλαβάζκηζε ηνπο ζε άιια επαγγέικαηα κέζα απφ κηα δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ζην 

ρψξν εξγαζίαο θαη απφθηεζεο πείξαο κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο απφθηεζεο ησλ ζρεηηθψλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ αιιά θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εξγαζία.  Δπηζεκαίλεηαη ν 

κεγάινο βαζκφο δπζθνιίαο ησλ εξγαζηψλ ζηελ πιαηθφξκα, νη νπνίεο εηδηθά ζηελ πεξίπησζε 

ησλ αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ απαηηνχλ ζσκαηηθή δχλακε θαη αληνρέο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηα Γηεπζπληηθά ζηειέρε, νη αλάγθεο ζηε κνλάδα παξαγσγήο θαη 

επεμεξγαζίαο πεξηνξίδνληαη ζην δηεπζπληή εμόξπμεο, ν νπνίνο έρεη ηελ νιηθή επζχλε γηα ην 

ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ εμφξπμεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή 

ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, ζην βνεζό δηεπζπληή εμόξπμεο θαζψο θαη ζηνπο δηεπζπληέο 

βάξδηαο (shift managers). 

 

Οη θπξηφηεξεο εηδηθφηεηεο Πηπρηνύρσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηε κνλάδα παξαγσγήο θαη 

επεμεξγαζίαο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

Οη ρεκηθνί κεραληθνί θαη κεραληθνί δηεξγαζηώλ, νη νπνίνη αλαπηχζζνπλ θαη εθαξκφδνπλ 

κεζφδνπο γηα πξσηνγελή επεμεξγαζία ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, δειαδή αθαίξεζε ηδεκάησλ θαη 

απνκάθξπλζε δηαβξσηηθψλ νπζηψλ απφ ην θπζηθφ αέξην πνπ εμνξχζζεηαη απφ ην 

ππνζαιάζζην θνίηαζκα. 

 

Οη κεραλνιόγνη κεραληθνί, νη νπνίνη θαζνξίδνπλ, ειέγρνπλ θαη επηβιέπνπλ ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

εμφξπμεο θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

Οη κεραληθνί πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ, νη νπνίνη ζρεδηάδνπλ, αλαπηχζζνπλ θαη 

εθαξκφδνπλ κεζφδνπο εμφξπμεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη βειηίσζεο ηεο παξαγσγήο θαη 

θαζνξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα ην ζρεδηαζκφ λέσλ ή ηξνπνπνηεκέλσλ εξγαιείσλ. 
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Οη κεραληθνί πγξώλ γεώηξεζεο, νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ νξζή δηακφξθσζε ηεο 

ζχζηαζεο ηεο γεσηξεηηθήο ηιχνο αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα γεψηξεζεο, ηελ θεθαιή ηνπ 

γεσηξχπαλνπ, ηε δηάκεηξν γεψηξεζεο, ηελ πίεζε, ηε ζεξκνθξαζία θαη ηνλ ηχπν ηνπ 

γεσινγηθνχ ζρεκαηηζκνχ. 

 

Οη γεσκεραλνιόγνη κεραληθνί, νη νπνίνη αλαιχνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο γεψηξεζεο, ηε 

δηαπεξαηφηεηα ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ηα απνζέκαηα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

Οη κεραληθνί αγσγώλ, νη νπνίνη ζρεδηάδνπλ θαη επηβιέπνπλ ηελ θαηαζθεπή ησλ 

ππνζαιάζζησλ αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη επηιχνπλ πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

Οη αμησκαηηθνί θαηαζηξώκαηνο θαη πινεγνί πινίσλ, νη νπνίνη πινεγνχλ ηα ζθάθε, 

ειέγρνπλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζην θαηάζηξσκα θαη ζηε γέθπξα, 

δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ζηε θνξηνεθθφξησζε ησλ ζθαθψλ θαη δηελεξγνχλ ηερληθή 

επίβιεςε ηεο ζπληήξεζεο θαη επηδηφξζσζεο ησλ ζθαθψλ. 

 

Οη θπξηφηεξεο εηδηθφηεηεο Σερληθώλ βνεζώλ θαη εηδηθώλ γξαθέσλ γηα ηηο νπνίεο ζα 

ππάξρνπλ αλάγθεο απαζρφιεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμφξπμεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζηεξηά 

είλαη: 

 

Οη ηερληθνί βνεζνί ρεκείαο θαζψο θαη νη ηερληθνί βνεζνί ρεκηθώλ κεραληθώλ, νη νπνίνη 

βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κεζφδσλ πξσηνγελνχο επεμεξγαζίαο ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη δηεμάγνπλ ρεκηθνχο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο γηα ηελ αλάιπζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

ηεο ζχλζεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ άιινπο επηζηήκνλεο θαη κεραληθνχο. 

 

Οη ηερληθνί βνεζνί ειεθηξνιόγσλ κεραληθώλ, νη ηερληθνί βνεζνί ειεθηξνληθώλ 

κεραληθώλ, θαζψο θαη νη ηερληθνί βνεζνί κεραλνιόγσλ κεραληθώλ, νη νπνίνη βνεζνχλ ζην 

ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή, ζπλαξκνιφγεζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε 

ειεθηξηθνχ, ειεθηξνληθνχ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Οη ηερλνιόγνη γεσινγίαο, πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ, νη νπνίνη βνεζνχλ ζηε 

βειηίσζε ησλ κεζφδσλ εμφξπμεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζην ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία, 

ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

Οη επόπηεο δηεξγαζηώλ εμόξπμεο θαη επεμεξγαζίαο θπζηθνύ αεξίνπ, νη νπνίνη επηβιέπνπλ 

θαη ζπληνλίδνπλ ηηο εξγαζίεο ησλ ηερληηψλ, ησλ ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ θαζψο θαη ησλ 

αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ ζηε κνλάδα παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο. 

 

Οη ηερληθνί θαη νη ρεηξηζηέο δηεξγαζηώλ, νη νπνίνη ξπζκίδνπλ, ρεηξίδνληαη, παξαθνινπζνχλ 

θαη ζπληεξνχλ κνλάδεο επεμεξγαζίαο θαη εμνπιηζκφ πνπ δηπιίδεη θαη επεμεξγάδεηαη ην 

θπζηθφ αέξην. 

 

ηε κνλάδα παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο απαζρνιείηαη κηθξφο αξηζκφο Γξαθέσλ, 

δαθηπινγξάθσλ θαη ηακηώλ κε ηηο θπξηφηεξεο εηδηθφηεηεο λα είλαη νη γξαθείο παξαγσγήο, 

νη νπνίνη εηνηκάδνπλ θαη ειέγρνπλ ρξνλνπξνγξάκκαηα εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαη ππνινγίδνπλ 

ηηο πνζφηεηεο ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ γηα ηηο αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο θαη νη απνζεθάξηνη, 

νη νπνίνη θαηαγξάθνπλ, δηαζέηνπλ θαη παξαγγέιλνπλ ηηο απαξαίηεηεο πνζφηεηεο αλαγθαίσλ 

απνζεκάησλ.  
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ηε κνλάδα παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο είλαη αλαγθαία επίζεο ε απαζρφιεζε 

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ Τπαιιήισλ ππεξεζηψλ κε ζεκαληηθφηεξν παξάδεηγκα ηνπο 

καγείξνπο. 
 

Οη θπξηφηεξεο εηδηθφηεηεο Σερληηώλ γηα ηηο νπνίεο ζα ππάξρνπλ αλάγθεο απαζρφιεζεο ζηε 

κνλάδα παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο είλαη: 

 

Οη ζπγθνιιεηέο θαη θόπηεο κεηάιισλ, νη νπνίνη ζπλαξκνινγνχλ, ζπγθνιινχλ, θφβνπλ θαη 

δηακνξθψλνπλ δηάθνξα είδε κεηάιισλ. 

 

Οη κεραληθνί βαξέσο ηύπνπ εμνπιηζκνύ, νη νπνίνη ξπζκίδνπλ θαη επηζθεπάδνπλ κεραληθφ 

θαη πδξαπιηθφ εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε γεψηξεζε. 

 

Οη δύηεο, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ππνβξχρηεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ηελ επηζεψξεζε, 

επηδηφξζσζε θαη ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ. 

 

Οη θπξηφηεξεο εηδηθφηεηεο Υεηξηζηώλ κεραλώλ θαη ζπλαξκνινγεηώλ γηα ηηο νπνίεο ζα 

ππάξρνπλ αλάγθεο απαζρφιεζεο ζηε κνλάδα παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο είλαη: 

 

Οη ρεηξηζηέο γεσηξύπαλσλ, νη νπνίνη ηνπνζεηνχλ, ζπλαξκνινγνχλ θαη ρεηξίδνληαη ηα 

γεσηξχπαλα δηάλνημεο θξεάησλ γηα εμφξπμε θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

Οη ρεηξηζηέο γεξαλώλ, νη νπνίνη ρεηξίδνληαη ζηαηηθνχο θαη θηλεηνχο γεξαλνχο θαη άιια 

αλπςσηηθά κεραλήκαηα. 

 

Οη ρεηξηζηέο επζηάζεηαο, νη νπνίνη ρεηξίδνληαη θαη παξαθνινπζνχλ ηα ζπζηήκαηα πνπ 

δηαηεξνχλ ηελ επζηάζεηα ησλ ζθαθψλ ή ηεο πιαηθφξκαο. 

 

ηελ πιαηθφξκα ηεο δηεξεπλεηηθήο γεψηξεζεο απαζρνιείηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο 

Αλεηδίθεπησλ εξγαηώλ νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο
17

: 

 

 Πεξηθεξεηαθέο εξγαζίεο φπσο θαζαξηφηεηα, βάςηκν θαη ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

(roustabouts). 

 Δξγαζίεο πνπ απαηηνχλ κηθξή ή θαζφινπ εμεηδίθεπζε (roughnecks). 

 Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη επηδηνξζψζεηο κηθξήο θιίκαθαο 

(motormen). 

 Δξγαζίεο ζρεηηθέο κε ην ρεηξηζκφ ησλ γεσηξεηηθψλ ζσιήλσλ θαη ηε ζχλζεζε ηεο 

γεσηξεηηθήο ηιχνο, κε νδεγίεο απφ ηνλ κεραληθφ πγξψλ γεψηξεζεο (derrickmen). 

 Δξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ επίβιεςε ηνπ ζπλεξγείνπ γεψηξεζεο θαη ην ρεηξηζκφ ησλ 

αληιηψλ θαη ηνπ γεσηξχπαλνπ (drillers). 

 Δμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ζε πιηθά, εμαξηήκαηα θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηεο γεψηξεζεο (toolpushers). 

 

                                                           
17

 Οη εξγαζίεο παξνπζηάδνληαη απφ ηηο πεξηζζφηεξν αλεηδίθεπηεο πξνο ηηο ιηγφηεξν αλεηδίθεπηεο.  εκεηψλεηαη 

φηη ηα άηνκα μεθηλνχλ απφ ηηο πξψηεο εξγαζίεο θαη κε θαηάξηηζε ζηελ εξγαζία θαη απφθηεζε εκπεηξίαο 

πξνρσξνχλ ζηαδηαθά ζηηο επφκελεο εξγαζίεο ελψ ν αγγιηθφο ηίηινο ηεο θάζε ζέζεο θαίλεηαη ζηελ παξέλζεζε. 
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πκπεξαζκαηηθά, ζηε κνλάδα παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο απαζρνινχληαη πηπρηνχρνη, 

ηερλίηεο θαη ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ αιιά θπξίσο αλεηδίθεπηα άηνκα ηα νπνία δηαζέηνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη ζεκαληηθέο εκπεηξίεο ζην αληηθείκελν απηφ.  Ζ 

καθξνρξφληα θχζε ηεο χπαξμεο κνλάδσλ παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ζηελ ΑΟΕ ηεο 

Κχπξνπ αιιά θαη ε δεισκέλε πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο Noble Energy γηα 

απαζρόιεζε ληόπηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί πξννπηηθέο κε ηελ 

• Γηεπζπληήο εμόξπμεο

• Βνεζόο δηεπζπληήο εμόξπμεο

• Γηεπζπληέο βάξδηαο

• Φεκηθνί κεραληθνί θαη κεραληθνί δηεξγαζηώλ

• Μεραλνιόγνη κεραληθνί

• Μεραληθνί πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ

• Μεραληθνί πγξώλ γεώηξεζεο

• Γεσκεραλνιόγνηκεραληθνί

• Μεραληθνί αγσγώλ

• Αμησκαηηθνί θαηαζηξώκαηνο θαη πινεγνί πινίσλ

• Τερληθνί βνεζνί ρεκείαο

• Τερληθνί βνεζνί ρεκηθώλ κεραληθώλ

• Τερληθνί βνεζνί ειεθηξνιόγσλ κεραληθώλ

• Τερληθνί βνεζνί ειεθηξνληθώλ κεραληθώλ

• Τερληθνί βνεζνί κεραλνιόγσλ κεραληθώλ

• Τερλνιόγνη γεσινγίαο, πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ

• Τερληθνί θαη ρεηξηζηέο δηεξγαζηώλ

ΑΝΑΓΚΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΔΞΟΡΤΞΖ

ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΖ ΣΔΡΗΑ

(100 άηνκα ζηελ θάζε κνλάδα)

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΑΝΧΣΔΡΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ

• Σπγθνιιεηέο θαη θόπηεο κεηάιισλ

• Μεραληθνί βαξέσο ηύπνπ εμνπιηζκνύ

• Γύηεο

• Φεηξηζηέο γεσηξύπαλσλ

• Φεηξηζηέο γεξαλώλ

• Φεηξηζηέο επζηάζεηαο

• Γξαθείο παξαγσγήο

• Απνζεθάξηνη

• Μάγεηξνη

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΜΔΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ

Γηεπζπληέο θαη Πηπρηνύρνη

Σερληθνί βνεζνί

Δπόπηεο δηεξγαζηώλ εμόξπμεο θαη επεμεξγαζίαο θπζηθνύ αεξίνπ

Σερλίηεο θαη Υεηξηζηέο κεραλεκάησλ

Γξαθείο θαη Τπάιιεινη ππεξεζηώλ

• Πεξηθεξεηαθέο εξγαζίεο όπσο θαζαξηόηεηα, βάςηκν 

θαη ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ (roustabouts)

• Δξγαζίεο πνπ απαηηνύλ κηθξή ή θαζόινπ εμεηδίθεπζε 

(roughnecks)

• Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη 

επηδηνξζώζεηο κηθξήο θιίκαθαο (motormen)

• Δξγαζίεο ζρεηηθέο κε ην ρεηξηζκό ησλ γεσηξεηηθώλ 

ζσιήλσλ θαη ηε ζύλζεζε ηεο γεσηξεηηθήο ηιύνο, κε 

νδεγίεο από ην κεραληθό πγξώλ γεώηξεζεο 

(derrickmen)

• Δξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ επίβιεςε ηνπ ζπλεξγείνπ 

γεώηξεζεο θαη ην ρεηξηζκό ησλ αληιηώλ θαη ηνπ 

γεσηξύπαλνπ (drillers)

• Δμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ζε πιηθά, εμαξηήκαηα θαη 

πξνζσπηθό γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο γεώηξεζεο 

(toolpushers)

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΚΑΣΧΣΔΡΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ

Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο
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πξνυπφζεζε λα ππάξρνπλ άηνκα κε ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη ραξαθηεξηζηηθά γηα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ησλ κνλάδσλ απηψλ. 

 

 

4.3. Αλάγθεο απαζρόιεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε ησλ 

ππνζαιάζζησλ αγσγώλ 
 

ην ζηάδην απηφ αλάγθεο απαζρφιεζεο εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηαζηνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή 

θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ππνζαιάζζησλ αγσγψλ.  Με βάζε ηηο εθηηκήζεηο ησλ εηδηθψλ, ε 

θαηαζθεπή ησλ ππνζαιάζζησλ αγσγψλ δπλαηφ λα ζπλερίζεη λα γίλεηαη ζε επηρεηξήζεηο ζε 

άιιεο ρψξεο, ρσξίο φκσο λα απνθιείεηαη ην ελδερφκελν δξαζηεξηνπνίεζεο θαη θππξηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζε απηφ ηνλ ηνκέα.  Δπηζεκαίλεηαη φηη θππξηαθή επηρείξεζε ήδε 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα απηφ πξνκεζεχνληαο ην Ηζξαήι κε αγσγνχο θαη βάξε γηα ην 

ζηεξέσκα ηνπο. 

 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ππνζαιάζζησλ αγσγψλ απνηειεί εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία ε νπνία 

εθηειείηαη απφ εηδηθά πινία ηα νπνία ζπλήζσο δηαζέηνπλ ην δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ γηα ηελ 

πφληηζε, ζπγθφιιεζε, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσκα ησλ αγσγψλ ζηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο.  

Σν πξνζσπηθφ ζε θάζε πινίν δπλαηφ λα αλέξρεηαη γχξσ ζηα 300 άηνκα αλάινγα θαη κε ηηο 

βάξδηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 

Πξφζζεηεο αλάγθεο απαζρόιεζεο νη νπνίεο αλέξρνληαη πεξίπνπ ζηα 50 άηνκα, εθηηκάηαη 

φηη ζα πξνθχςνπλ ηφζν γηα ηελ θαηαζθεπή επηκέξνπο εμνπιηζκνχ γηα ηνπο αγσγνχο φζν θαη 

γηα ηελ παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ πξνο ηα πινία πνπ εγθαζηζηνχλ ηνπο αγσγνχο.  Οη 

εξγαζίεο απηέο δπλαηφ λα αλαιεθζνχλ απφ θππξηαθέο επηρεηξήζεηο είηε απφ πθηζηάκελεο πνπ 

ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφ ή απφ λέεο επηρεηξήζεηο. 

 

Έηζη, κε βάζε ηα ηζρχνληα δεδνκέλα, νη πξννπηηθέο γηα απαζρόιεζε ληόπηνπ αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ ζην ζηάδην ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ειέγρνπ ησλ ππνζαιάζζησλ αγσγψλ ζεσξείηαη 

φηη είλαη πεξηνξηζκέλεο. 
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5. ΑΝΑΓΚΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη αλάγθεο ζε άηνκα ζην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο θαη 

παξαγσγήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.  Αξρηθά παξνπζηάδεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ αθαηέξγαζηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

ηελ παξαγσγή επεμεξγαζκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ αιιά θαη πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ.  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα επαγγέικαηα πνπ ζα ρξεηαζηνχλ ηφζν γηα ηελ 

θαηαζθεπή φζν θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηεξκαηηθνχ επεμεξγαζίαο θαη πγξνπνίεζεο θπζηθνχ 

αεξίνπ. 

 

 

5.1. Πεξηγξαθή ζηαδίνπ 
 

Σν ζηάδην απηφ αθνξά ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο, πγξνπνίεζεο θαη απνζήθεπζεο ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ κεηά ηε κεηαθνξά ηνπ ζηε ζηεξηά, κέζσ ησλ ππνζαιάζζησλ αγσγψλ. 

 

 

 

Σν θπζηθφ αέξην απνηειείηαη ζρεδφλ εμνινθιήξνπ απφ κεζάλην, ηελ απινχζηεξε κνξθή 

πδξνγνλάλζξαθα, ελψ δπλαηφ λα πεξηέρεη θαη δηάθνξα άιια ζπζηαηηθά φπσο είλαη ην αηζάλην, 

ην πξνπάλην, ην βνπηάλην θαζψο θαη ίρλε αδψηνπ.  Ζ επεμεξγαζία ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ είλαη 

απαξαίηεηε έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε παξαγσγή εκπνξεχζηκνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ην νπνίν λα 

πιεξνί ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα πνηφηεηαο, ελψ κε ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη θαη ε 

αλάθηεζε ησλ παξαπξντφλησλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ηα νπνία επίζεο έρνπλ ζεκαληηθή 

νηθνλνκηθή αμία. 

 

ην ηεξκαηηθφ επεμεξγαζίαο ην θπζηθφ αέξην ππφθεηηαη αξρηθά ζε αθπδάησζε.  Αθνινχζσο 

δηαρσξίδεηαη ην κεζάλην απφ ηα πγξά θπζηθνχ αεξίνπ (NGL: Natural Gas Liquids) θαη ηα 

πγξνπνηεκέλα αέξηα πεηξειαίνπ (LPG: Liquefied Petroleum Gas).  Σα πγξά θπζηθνχ αεξίνπ 

θαη πγξνπνηεκέλα αέξηα πεηξειαίνπ είλαη βαξχηεξνη πδξνγνλάλζξαθεο φπσο αηζάλην, 

πξνπάλην, βνπηάληα, πεληάληα θαη εμάληα, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ηχρνπλ νηθνλνκηθήο 

εθκεηάιιεπζεο κεηά απφ πεξαηηέξσ δηαρσξηζκφ ρξεζηκνπνηψληαο θιαζκαηηθή δηαδηθαζία.  

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αθαίξεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ηνπ πδξφζεηνπ, ηνπ πδξαξγχξνπ 

θαη ηνπ αδψηνπ. 

Δπεμεξγαζία

Τγξνπνίεζε

Απνζήθεπζε

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ
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Πεγή: Center for Liquefied Natural Gas (www.lngfacts.org) 

 

ηε ζπλέρεηα ην επεμεξγαζκέλν θπζηθφ αέξην πξνσζείηαη γηα πγξνπνίεζε. ην ηεξκαηηθφ 

πγξνπνίεζεο, ην θπζηθφ αέξην ςχρεηαη ζηνπο -160°C πεξίπνπ θαη πγξνπνηείηαη κεηά απφ 

δηαδνρηθνχο θχθινπο ζπκπχθλσζεο-εμάηκηζεο.  Σν πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην έρεη 600 

πεξίπνπ θνξέο κηθξφηεξν φγθν απφ ην θπζηθφ αέξην θαη είλαη πην νηθνλνκηθφ ζηε κεηαθνξά 

ηνπ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. 

 

Αθνινπζεί ε απνζήθεπζε ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ.  Σν πγξνπνηεκέλν θπζηθφ 

αέξην απνζεθεχεηαη ζε εηδηθέο δεμακελέο κε ηζρπξή ζεξκηθή κφλσζε πνπ ειαρηζηνπνηεί ηελ 

εμάηκηζε θαη ηζρπξή θαηαζθεπή πνπ κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα δηαξξνψλ.  Ζ απνζήθεπζε ηνπ 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ είλαη απαξαίηεηε δηαδηθαζία επεηδή κε ηνλ ηξφπν απηφ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα αληηκεηψπηζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηελ εγρψξηα θαη εμσηεξηθή 

δήηεζε, θπξίσο εμαηηίαο ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ.  Σν πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην ζα 

πξνσζείηαη πξνο ηηο δηεζλείο αγνξέο κέζα απφ θαηάιιειεο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 

                  
     Πεγή: Dominion (www.dom.com)         Πεγή: Center for Liquefied Natural  Gas 

(www.lngfacts.org) 

 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα χπαξμε κηθξήο κνλάδαο αεξηνπνίεζεο ηνπ 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηνλ εθνδηαζκφ αιιά θαη γηα 

δηεπθφιπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ εγρψξηα αγνξά
18

. 

 

 

                                                           
18

 Ζ ζέζε απηή ηεο ΡΑΔΚ (2012) ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθδνζε «Δηζεγήζεηο γηα Καηεπζπληήξηεο 

Γξακκέο Αλάπηπμεο ηνπ Σνκέα ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ» δελ θαίλεηαη φηη ζα πηνζεηεζεί αθνχ, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Κχπξνπ, ην πεηξέιαην ζεσξείηαη φηη θαιχπηεη ηελ αλάγθε γηα ελαιιαθηηθή πεγή θαπζίκσλ γηα παξαγσγή 

ελέξγεηαο. 

http://www.lngfacts.org/
http://www.dom.com/
http://www.lngfacts.org/
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5.1.1. Σεξκαηηθό επεμεξγαζίαο θαη πγξνπνίεζεο θπζηθνύ αεξίνπ 

 

Σν ηεξκαηηθφ επεμεξγαζίαο θαη πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ είλαη έλα ζεκαληηθφ έξγν 

ππνδνκήο θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ.  Με βάζε ηηο αξρηθέο ηνπνζεηήζεηο θαη 

εθηηκήζεηο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο
19

, ε Κχπξνο αλακέλεηαη λα πηνζεηήζεη ηελ επηινγή ηεο 

θαηαζθεπήο ηεξκαηηθνχ επεμεξγαζίαο θαη πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ.  Με βάζε ηηο 

ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο απφ ηελ Τπεξεζία Δλέξγεηαο ηνπ ΤΔΒΣ ην ηεξκαηηθφ ζηα αξρηθά 

ζηάδηα ζα απνηειείηαη απφ έλα ηξαίλν
20

 κε δπλακηθφηεηα παξαγσγήο 5 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ αλά έηνο κε πξννπηηθή αλάπηπμεο θαη δεχηεξνπ ηξαίλνπ ζην 

εγγχο κέιινλ
21

 αιιά θαη κε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη ηξίηνπ ηξαίλνπ ζην απψηεξν κέιινλ.  

Σφζν ην δεχηεξν φζν θαη ην ηξίην ηξαίλν αλακέλεηαη λα έρνπλ ηελ ίδηα δπλακηθφηεηα 

παξαγσγήο κε ην πξψην ηξαίλν. 

 

ην ρψξν ηνπ ηεξκαηηθνχ ζα θαηαζθεπαζηνχλ επίζεο δχν απνζεθεπηηθνί ρψξνη γηα λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αλάπηπμεο θαη ησλ ηξηψλ ηξαίλσλ θαη ζα γίλνπλ θαη νη αλαγθαίεο 

ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο γηα λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ηνπ πγξνπνηεκέλνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

Δθηηκάηαη φηη ζα ππάξρνπλ αλάγθεο γηα απαζρόιεζε πεξίπνπ 4.000 αηόκσλ
22

 γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ηεξκαηηθνύ θαη ε δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ αλακέλεηαη λα είλαη 

πεξίπνπ 6 ρξφληα.  Ζ κεγάιε απηή ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ηεξκαηηθνχ θαηαλέκεηαη 

ζηηο αθφινπζεο εξγαζίεο: 

 

 Γηαδηθαζία πξνθήξπμεο πξνζθνξψλ θαη αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο (2 ρξφληα). 

 Καηαζθεπή θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεξκαηηθνχ (4 ρξφληα). 

 

Με βάζε ηηο ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο ε έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ ηεξκαηηθνχ είλαη ην 2015 θαη 

έηζη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηνπνζεηείηαη κέζα ζην 2019. 

 

Οη αλάγθεο απαζρφιεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηεξκαηηθνχ επεμεξγαζίαο θαη 

πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζα είλαη θαηά πνιχ ρακειφηεξεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο αλάγθεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. 

 

Τπνινγίδεηαη φηη νη αλάγθεο γηα ιεηηνπξγία ηνπ ηεξκαηηθνύ πγξνπνίεζεο κε έλα ηξαίλν ην 

2019 αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ πεξίπνπ ζηα 400 άηνκα.  εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ πξνσζεζεί ε αλάπηπμε ηεο πιήξνπο δπλακηθφηεηαο ηνπ ηεξκαηηθνχ πγξνπνίεζεο κε ηξία 

ηξαίλα, ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν αξθεηά κεηά ην 2019, ηφηε ζα ρξεηάδνληαη ζπλνιηθά πεξίπνπ 

600 άηνκα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηεξκαηηθνχ. 

 

 

 

 

                                                           
19

 Τπεξεζία Δλέξγεηαο ηνπ ΤΔΒΣ, ΡΑΔΚ. 
20

 Ζ αλεμάξηεηε εγθαηάζηαζε πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ. 
21

 Ζ ρξνληθή πινπνίεζε ηνπ δεχηεξνπ ηξαίλνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αμηνπνίεζε πξφζζεησλ 

θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ ΑΟΕ ηεο Κχπξνπ θαζψο θαη απφ ηπρφλ ζπκθσλία κε ην Ηζξαήι γηα ηελ 

πγξνπνίεζε ησλ θνηηαζκάησλ ηνπ ζηελ Κχπξν. 
22

 Οη αλαθνξέο ζε αλάγθεο απαζρφιεζεο ζε επαγγέικαηα ζηεξίδνληαη ζε δηάθνξεο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη 

φπσο «Construction Workforce Plan» γηα ηε βηνκεραλία ηνπ LNG απφ ην Construction Skills Queensland αιιά 

θαη ζε εθηηκήζεηο απφ επαθέο κε εηδηθνχο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ Κχπξν. 
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5.2. Αλάγθεο απαζρόιεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηεξκαηηθνύ επεμεξγαζίαο 

θαη πγξνπνίεζεο θπζηθνύ αεξίνπ 
 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε εθηηκάηαη φηη ζα ππάξμνπλ αλάγθεο γηα απαζρφιεζε 4.000 πεξίπνπ 

αηφκσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηεξκαηηθνχ επεμεξγαζίαο θαη πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλάγθεο απηέο παξόιν πνπ θαιύπηνπλ κηα ρξνληθή πεξίνδν 4 ρξνλώλ 

εληνύηνηο είλαη πξνζσξηλήο πθήο αθνχ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο, νη αλάγθεο γηα 

ιεηηνπξγία ηνπ ηεξκαηηθνχ είλαη πεξηνξηζκέλεο αιιά θαη ζε δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα.  Οη 

κεγαιχηεξνη αξηζκνί αλαγθψλ απαζρφιεζεο αθνξνχλ ηερληθά επαγγέικαηα ελψ ππάξρνπλ 

θαη ζεκαληηθέο αλάγθεο ζε δηεπζπληηθά ζηειέρε, ζε επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ 

αιιά θαη ζε αλεηδίθεπηα άηνκα. 

 

Πξφζζεηα, ζεκεηψλεηαη φηη νη αλάγθεο γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ 4.000 αηφκσλ δελ αθνξνχλ 

νιφθιεξε ηελ ηεηξαεηή πεξίνδν θαηαζθεπήο αιιά πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο ν κέγηζηνο 

αξηζκόο αηόκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ αηρκήο (peak workforce).  Οη αλάγθεο 

απαζρφιεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ηεξκαηηθνχ επεμεξγαζίαο θαη 

πγξνπνίεζεο αθνινπζνχλ ζπλήζσο κηα θακπχιε ζρήκαηνο θακπάλαο (bell-shaped curve) 

φπνπ ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ θαηαζθεπήο νη αλάγθεο απαζρφιεζεο είλαη 

ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο ζε ζχγθξηζε κε ην κέζν ηεο πεξηφδνπ θαηαζθεπήο φπνπ νη αλάγθεο 

απαζρφιεζεο αλέξρνληαη ζην κέγηζην αξηζκφ. 

 

ην ρεδηάγξακκα 5 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ αλαγθψλ απαζρφιεζεο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ηεξκαηηθνχ επεμεξγαζίαο θαη πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ θαηά 

επαγγεικαηηθή θαηεγνξία. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη αλάγθεο απαζρφιεζεο θαηά 

επξεία επαγγεικαηηθή θαηεγνξία. 

 

 
 

Γηεπζπληέο θαη 

πηπρηνχρνη

40

Δπφπηεο θαη 

Δπηζηάηεο

400

Σερληθνί βνεζνί

60

Σερλίηεο θαη 

Υεηξηζηέο 

κεραλεκάησλ

3.000

Γξαθείο θαη 

Τπάιιεινη 

ππεξεζηψλ

100

Αλεηδίθεπηνη 

εξγάηεο

400

ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5

ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ 

ΤΓΡΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΚΑΣΑ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
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5.2.1. Δπαγγέικαηα αλώηεξνπ επηπέδνπ 

 

Σα θπξηφηεξα επαγγέικαηα αλψηεξνπ επηπέδνπ γηα ηα νπνία ζα ππάξρνπλ αλάγθεο 

απαζρφιεζεο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ ηεξκαηηθνχ επεμεξγαζίαο θαη πγξνπνίεζεο 

• Γηεπζπληήο έξγνπ

• Οηθνλνκηθόο δηεπζπληήο

• Γηεπζπληήο πξνζσπηθνύ

• Γηεπζπληήο αζθάιεηαο θαη πγείαο

• Αξρηηέθηνλεο

• Πνιηηηθνί κεραληθνί

• Μεραληθνί πεξηβάιινληνο

• Μεραλνιόγνη κεραληθνί

• Φεκηθνί κεραληθνί

• Ηιεθηξνιόγνη κεραληθνί

• Ηιεθηξνληθνί κεραληθνί

• Τερληθνί βνεζνί δνκηθώλ έξγσλ

• Τερληθνί βνεζνί ειεθηξνιόγσλ κεραληθώλ

• Τερληθνί βνεζνί ειεθηξνληθώλ κεραληθώλ

• Τερληθνί βνεζνί κεραλνιόγσλ κεραληθώλ

• Τερληθνί βνεζνί ρεκηθώλ κεραληθώλ

ΑΝΑΓΚΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΤΓΡΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ

(4.000 άηνκα)

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΑΝΧΣΔΡΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ

• Δμεηδηθεπκέλνη ζπγθνιιεηέο

• Δγθαηαζηάηεο αλπςσηηθνύ εμνπιηζκνύ θαη 

ζπξκαηόζρνηλσλ

• Ηιεθηξνιόγνη θηεξίσλ

• Δγθαηαζηάηεο ζσιελώζεσλ

• Καηαζθεπαζηέο ιεβήησλ

• Πειεθάλνη θαη μπινπξγνί

• Τερλίηεο κνλώζεσλ

• Οηθνδόκνη

• Καινπςηήδεο

• Τερλίηεο ζην ζηήζηκν ζθειεηνύ νηθνδνκώλ

• Ηιεθηξνιόγνη κεραληθνί θαη εθαξκνζηέο

• Καηαζθεπαζηέο, εγθαηαζηάηεο θαη επηδηνξζσηέο εηδώλ 

από θύιια κεηάιινπ

• Διαηνρξσκαηηζηέο θηεξίσλ, απηνθηλήησλ θαη κεηάιισλ

• Φεηξηζηέο κεραλεκάησλ

• Φεηξηζηέο γεξαλώλ θαη αλαβαηνξίσλ

• Ιδηαηηέξεο γξακκαηείο

• Γξαθείο αξρείνπ

• Τακίεο

• Γξαθείο ινγηζηεξίνπ θαη ηήξεζεο βηβιίσλ

• Απνζεθάξηνη θαη γξαθείο θαηαγξαθήο πιηθώλ

• Τειεθσλεηέο

• Μάγεηξνη

• Τξαπεδνθόκνη

• Φύιαθεο

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΜΔΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ

• Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο νδνπνηίαο θαη παξόκνησλ 

θαηαζθεπώλ

• Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο νηθνδνκώλ

• Αγγειηαθόξνη, δηαλνκείο θαη κεηαθνξείο

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΚΑΣΧΣΔΡΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ

Γηεπζπληέο θαη Πηπρηνύρνη (40 άηνκα)

Σερληθνί βνεζνί (60 άηνκα)

Δπόπηεο θαη Δπηζηάηεο (400 άηνκα)

Σερλίηεο θαη Υεηξηζηέο κεραλεκάησλ (3.000 άηνκα)

Γξαθείο θαη Τπάιιεινη ππεξεζηώλ (100 άηνκα)

Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο (400 άηνκα)
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θπζηθνχ αεξίνπ αθνξνχλ ηφζν δηεπζπληηθά ζηειέρε φζν θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ελψ 

εληνπίδνληαη επίζεο αλάγθεο ζε ηερληθνχο βνεζνχο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, νη κεγαιχηεξεο αλάγθεο αθνξνχλ ην δηεπζπληή 

έξγνπ, ηνλ νηθνλνκηθό δηεπζπληή, ην δηεπζπληή πξνζσπηθνύ θαη ην δηεπζπληή αζθάιεηαο 

θαη πγείαο. 

 

Αλαθνξηθά κε ην επηζηεκνληθό πξνζσπηθό αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ αλάγθεο γηα ηελ 

απαζρφιεζε πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ αηφκσλ θπξίσο ζηα αθφινπζα επαγγέικαηα: 

 

 Αξρηηέθηνλεο. 

 Πνιηηηθνί κεραληθνί. 

 Μεραληθνί πεξηβάιινληνο. 

 Μεραλνιφγνη κεραληθνί. 

 Υεκηθνί κεραληθνί. 

 Ζιεθηξνιφγνη κεραληθνί 

 Ζιεθηξνληθνί κεραληθνί. 

 

ηελ θαηεγνξία ησλ ηερληθψλ βνεζψλ εληνπίδνληαη ζεκαληηθέο αλάγθεο γηα ηελ απαζρφιεζε 

επνπηώλ θαη επηζηαηώλ νηθνδνκώλ νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ ζην 10% ηεο ζπλνιηθήο 

απαζρφιεζεο, δειαδή γχξσ ζηα 400 άηνκα.  Σα άηνκα απηά ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ 

επνπηεία θαη ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ ησλ ηερληηψλ αιιά θαη ησλ αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ 

πνπ αλακέλεηαη λα απαζρνινχληαη ζην έξγν. 

 

Πξφζζεηα, ππάξρνπλ αλάγθεο γηα ηελ απαζρφιεζε εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθώλ βνεζώλ 

θπξίσο βνεζψλ εηδηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αγσγψλ πςειήο πίεζεο, ησλ απνζεθεπηηθψλ 

ρψξσλ ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ησλ ιηκεληθψλ δηεπθνιχλζεσλ, ησλ ζπζηεκάησλ 

παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ επεμεξγαζίαο λεξνχ.  Οη εμεηδηθεπκέλνη απηνί 

ηερληθνί βνεζνί εληνπίδνληαη θπξίσο ζηα αθφινπζα επαγγέικαηα: 

 

 Σερληθνί βνεζνί δνκηθψλ έξγσλ. 

 Σερληθνί βνεζνί ειεθηξνιφγσλ κεραληθψλ. 

 Σερληθνί βνεζνί ειεθηξνληθψλ κεραληθψλ. 

 Σερληθνί βνεζνί κεραλνιφγσλ κεραληθψλ. 

 Σερληθνί βνεζνί ρεκηθψλ κεραληθψλ. 

 

 

5.2.2. Δπαγγέικαηα κέζνπ επηπέδνπ 

 

Δθηηκάηαη φηη ζα ππάξρνπλ αλάγθεο απαζρόιεζεο πεξίπνπ 3.100 αηόκσλ ζε επαγγέικαηα 

κέζνπ επηπέδνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ηεξκαηηθνχ πγξνπνίεζεο θπζηθνχ 

αεξίνπ.  Οη 8 εηδηθφηεηεο κε ηηο κεγαιχηεξεο αλάγθεο απαζρφιεζεο είλαη: 

 

 Δμεηδηθεπκέλνη ζπγθνιιεηέο (γχξσ ζηα 400 άηνκα). 
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 Δγθαηαζηάηεο αλπςσηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζπξκαηφζρνηλσλ (γχξσ ζηα 350 άηνκα). 

 Ζιεθηξνιφγνη θηεξίσλ (γχξσ ζηα 350 άηνκα). 

 Δγθαηαζηάηεο ζσιελψζεσλ (γχξσ ζηα 300 άηνκα). 

 Καηαζθεπαζηέο ιεβήησλ (γχξσ ζηα 250 άηνκα). 

 Πειεθάλνη θαη μπινπξγνί (γχξσ ζηα 250 άηνκα). 

 Σερλίηεο κνλψζεσλ (γχξσ ζηα 200 άηνκα). 

 Οηθνδφκνη (γχξσ ζηα 200 άηνκα). 

 

ηνλ πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα επαγγέικαηα κέζνπ επηπέδνπ κε ηηο 

κεγαιχηεξεο αλάγθεο απαζρφιεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ηεξκαηηθνχ 

πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΚΑΗ ΥΔΗΡΗΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΗ 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΔ ΑΝΑΓΚΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ ΤΓΡΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 

 

Α/Α ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ 
ΑΝΑΓΚΔ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

1 Δμεηδηθεπκέλνη ζπγθνιιεηέο 400 

2 
Δγθαηαζηάηεο αλπςσηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

ζπξκαηφζρνηλσλ 
350 

3 Ζιεθηξνιφγνη θηεξίσλ 350 

4 Δγθαηαζηάηεο ζσιελψζεσλ 300 

5 Καηαζθεπαζηέο ιεβήησλ 250 

6 Πειεθάλνη θαη μπινπξγνί 250 

7 Σερλίηεο κνλψζεσλ 200 

8 Οηθνδφκνη 200 

9 Καινπςηήδεο 150 

10 Σερλίηεο ζην ζηήζηκν ζθειεηνχ νηθνδνκψλ 150 

11 Υεηξηζηέο κεραλεκάησλ 150 

12 Υεηξηζηέο γεξαλψλ θαη αλαβαηνξίσλ 150 

13 Ζιεθηξνιφγνη κεραληθνί θαη εθαξκνζηέο 100 
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Α/Α ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ 
ΑΝΑΓΚΔ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

14 
Καηαζθεπαζηέο, εγθαηαζηάηεο θαη επηδηνξζσηέο εηδψλ 

απφ θχιια κεηάιινπ 
100 

15 Διαηνρξσκαηηζηέο θηεξίσλ, απηνθηλήησλ θαη κεηάιισλ 50 

 ύλνιν 3.000 

 

Πξφζζεηεο αλάγθεο απαζρόιεζεο γηα επαγγέικαηα κέζνπ επηπέδνπ αλακέλεηαη λα 

δεκηνπξγεζνύλ σο απνηέιεζκα ηεο παξνρήο ππνζηεξηθηηθώλ, πξνο ηελ θαηαζθεπή, 

ππεξεζηώλ.  Έηζη αλάγθεο απαζρφιεζεο αλακέλεηαη λα παξνπζηαζηνχλ γηα ηα αθφινπζα 

επαγγέικαηα: 

 

 Γξαθεηαθά επαγγέικαηα κε ζεκαληηθφηεξα παξαδείγκαηα: 

o Ηδηαηηέξεο γξακκαηείο. 

o Γξαθείο αξρείνπ. 

o Σακίεο. 

o Γξαθείο ινγηζηεξίνπ θαη ηήξεζεο βηβιίσλ. 

o Απνζεθάξηνη θαη γξαθείο θαηαγξαθήο πιηθψλ. 

o Σειεθσλεηέο. 

 Τπάιιεινη ππεξεζηψλ κε ζεκαληηθφηεξα παξαδείγκαηα: 

o Μάγεηξνη. 

o Σξαπεδνθφκνη. 

o Φχιαθεο. 

 

 

5.2.3. Δπαγγέικαηα θαηώηεξνπ επηπέδνπ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ηεξκαηηθνχ επεμεξγαζίαο θαη πγξνπνίεζεο θπζηθνχ 

αεξίνπ ζα ππάξμεη αλάγθε γηα ηελ απαζρόιεζε 400 πεξίπνπ αλεηδίθεπησλ εξγαηώλ.  Οη 

εηδηθφηεηεο κε ηηο κεγαιχηεξεο αλάγθεο απαζρφιεζεο είλαη: 

 

 Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο νδνπνηίαο θαη παξφκνησλ θαηαζθεπψλ. 

 Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο νηθνδνκψλ. 

 Αγγειηαθφξνη, δηαλνκείο θαη κεηαθνξείο. 

 

5.2.4. Απαζρόιεζε ληόπηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο απαζρφιεζεο ζηα δηάθνξα επαγγέικαηα γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ ηεξκαηηθνχ επεμεξγαζίαο θαη πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ αιιά θαη ηε ζεκαληηθή 

ρξνληθή δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, ζεσξείηαη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 
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πξννπηηθέο γηα απαζρόιεζε ληόπηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ.  Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξννπηηθψλ απηψλ είλαη ε χπαξμε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ θαη 

θαηαξηηζκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αιιά θαη ε ζέιεζε ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ γηα 

αμηνπνίεζε ηνπ ληφπηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 

Αλαθνξηθά κε ηα επαγγέικαηα αλώηεξνπ επηπέδνπ εμαηηίαο ηεο εμεηδηθεπκέλεο θχζεο ηνπ 

έξγνπ, ηεο ζεκαληηθήο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ηνπ αιιά θαη ηνπ ςεινχ θφζηνπο επέλδπζεο, 

ε πιεηνλόηεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζα ζπκπιεξσζεί από ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ κε 

θαηάιιεια άηνκα, θπξίσο από άιιεο ρώξεο, κε ηε ζηήξημε θαη ζπλδξνκή απφ ληφπην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

 

Αλαθνξηθά κε ηα επαγγέικαηα κέζνπ θαη θαηώηεξνπ επηπέδνπ ε χπαξμε θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλνπ θαη θαηαξηηζκέλνπ ληφπηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζα δψζεη ψζεζε ζηνλ 

αλάδνρν ηνπ έξγνπ γηα αμηνπνίεζε ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ην θφζηνο κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ άιιεο ρψξεο θαη ηε ζρεηηθά κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.  Ζ ψζεζε 

απηή δπλαηφ λα εληζρπζεί κέζα απφ ζρεηηθέο πξφλνηεο ζηα έγγξαθα δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν. 

 

 

5.3. Αλάγθεο απαζρόιεζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηεξκαηηθνύ επεμεξγαζίαο 

θαη πγξνπνίεζεο θπζηθνύ αεξίνπ 
 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε νη αλάγθεο απαζρφιεζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηεξκαηηθνύ 

πγξνπνίεζεο θπζηθνύ αεξίνπ ην 2019 αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ πεξίπνπ ζηα 400 άηνκα.  

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζέζεηο απηέο αλακέλεηαη λα αθνξνχλ επαγγέικαηα αλψηεξνπ 

επηπέδνπ ελψ ππάξρεη θαη ζεκαληηθφο αξηζκφο ζέζεσλ ζε επαγγέικαηα κέζνπ επηπέδνπ.  Σα 

επαγγέικαηα, ζηηο δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο, ζηα νπνία αλακέλεηαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ νη πεξηζζφηεξεο αλάγθεο απαζρφιεζεο είλαη: 

 

 Γηεπζπληέο: 

o Γεληθφο δηεπζπληήο. 

o Οηθνλνκηθφο δηεπζπληήο. 

o Γηεπζπληήο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

o Γηεπζπληήο πσιήζεσλ θαη κάξθεηηλγθ. 

o Γηεπζπληήο δηαθήκηζεο θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

o Γηεπζπληήο παξαγσγήο. 

 Πηπρηνχρνη: 

o Υεκηθνί. 

o Μεραλνιφγνη κεραληθνί. 

o Υεκηθνί κεραληθνί. 

o Μεραληθνί πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

o Ζιεθηξνιφγνη κεραληθνί. 

o Ζιεθηξνληθνί κεραληθνί. 

o Μεραληθνί ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. 
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o Λνγηζηέο. 

o ρεδηαζηέο θαη αλαιπηέο ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγψλ. 

 Σερληθνί βνεζνί θαη εηδηθνί γξαθείο: 

o Σερληθνί βνεζνί ρεκείαο θαη θπζηθψλ επηζηεκψλ. 

o Σερληθνί βνεζνί κεραλνιφγσλ κεραληθψλ. 

o Σερληθνί βνεζνί ρεκηθψλ κεραληθψλ. 

o Σερληθνί βνεζνί κεραληθψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

o Σερληθνί βνεζνί ειεθηξνιφγσλ κεραληθψλ. 

o Σερληθνί βνεζνί ειεθηξνληθψλ κεραληθψλ. 

o Δπφπηεο θαη επηζηάηεο. 

o Υεηξηζηέο κεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο θαη πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ. 

o Διεγθηέο κεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο θαη πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ. 

 Γξαθεηαθά επαγγέικαηα: 

o Ηδηαηηέξεο γξακκαηείο. 

o Γξαθείο αξρείνπ. 

o Σακίεο. 

o Γξαθείο ινγηζηεξίνπ θαη ηήξεζεο βηβιίσλ. 

o Απνζεθάξηνη θαη γξαθείο θαηαγξαθήο πιηθψλ. 

o Σειεθσλεηέο. 

 Τπάιιεινη ππεξεζηψλ: 

o Μάγεηξνη. 

o Σξαπεδνθφκνη. 

o Φχιαθεο. 

 Σερλίηεο: 

o πγθνιιεηέο. 

o Ζιεθηξνιφγνη. 

o Μεραληθνί. 

 Υεηξηζηέο κεραλεκάησλ θαη ζπλαξκνινγεηέο: 

o Μεραλνδεγνί. 

o Υεηξηζηέο γεξαλψλ θαη αλαβαηνξίσλ. 

o Υεηξηζηέο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ αλχςσζεο (forklifts). 

 Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο: 

o Καζαξηζηέο ππνζηαηηθψλ. 

o Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο ζην ηεξκαηηθφ επεμεξγαζίαο θαη πγξνπνίεζεο θπζηθνχ 

αεξίνπ. 
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o Αγγειηαθφξνη, δηαλνκείο θαη κεηαθνξείο. 

 

Πξφζζεηα κε ηηο αλάγθεο απηέο εθηηκάηαη φηη πεξηνδηθά, γηα ζθνπνχο ζπληήξεζεο ηνπ 

ηεξκαηηθνχ
23

 ζα ππάξρνπλ αλάγθεο παξνρήο ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

 

                                                           
23

 Οη πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηεξκαηηθνχ γηα ζθνπνχο ζπληήξεζεο γίλνληαη ζπλήζσο 

θάζε 3 ρξφληα πεξίπνπ θαη δηαξθνχλ γηα 3 εβδνκάδεο πεξίπνπ. 

• Γεληθόο δηεπζπληήο

• Οηθνλνκηθόο δηεπζπληήο

• Γηεπζπληήο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ

• Γηεπζπληήο πσιήζεσλ θαη κάξθεηηλγθ

• Γηεπζπληήο δηαθήκηζεο θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ

• Γηεπζπληήο παξαγσγήο

• Φεκηθνί

• Μεραλνιόγνη κεραληθνί

• Φεκηθνί κεραληθνί

• Μεραληθνί πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ

• Ηιεθηξνιόγνη κεραληθνί

• Ηιεθηξνληθνί κεραληθνί

• Μεραληθνί ζπζηεκάησλ ειέγρνπ

• Λνγηζηέο

• Σρεδηαζηέο θαη αλαιπηέο ινγηζκηθνύ θαη εθαξκνγώλ

• Τερληθνί βνεζνί ρεκείαο θαη θπζηθώλ επηζηεκώλ

• Τερληθνί βνεζνί κεραλνιόγσλ κεραληθώλ

• Τερληθνί βνεζνί ρεκηθώλ κεραληθώλ

• Τερληθνί βνεζνί κεραληθώλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ 

αεξίνπ

• Τερληθνί βνεζνί ειεθηξνιόγσλ κεραληθώλ

• Τερληθνί βνεζνί ειεθηξνληθώλ κεραληθώλ

• Φεηξηζηέο κεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο θαη πγξνπνίεζεο 

θπζηθνύ αεξίνπ

• Διεγθηέο κεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο θαη πγξνπνίεζεο 

θπζηθνύ αεξίνπ

ΑΝΑΓΚΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΤΓΡΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ

(400 άηνκα)

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΑΝΧΣΔΡΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ

• Σπγθνιιεηέο

• Ηιεθηξνιόγνη

• Μεραληθνί

• Μεραλνδεγνί

• Φεηξηζηέο γεξαλώλ θαη αλαβαηνξίσλ

• Φεηξηζηέο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ αλύςσζεο (forklifts)

• Ιδηαηηέξεο γξακκαηείο

• Γξαθείο αξρείνπ

• Τακίεο

• Γξαθείο ινγηζηεξίνπ θαη ηήξεζεο βηβιίσλ

• Απνζεθάξηνη θαη γξαθείο θαηαγξαθήο πιηθώλ

• Τειεθσλεηέο

• Μάγεηξνη

• Τξαπεδνθόκνη

• Φύιαθεο

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΜΔΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ

• Καζαξηζηέο ππνζηαηηθώλ

• Αγγειηαθόξνη, δηαλνκείο θαη κεηαθνξείο

• Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο ζην ηεξκαηηθό επεμεξγαζίαο θαη 

πγξνπνίεζεο θπζηθνύ αεξίνπ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΚΑΣΧΣΔΡΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ

Γηεπζπληέο θαη Πηπρηνύρνη

Σερληθνί βνεζνί

Δπόπηεο θαη Δπηζηάηεο

Σερλίηεο θαη Υεηξηζηέο κεραλεκάησλ

Γξαθείο θαη Τπάιιεινη ππεξεζηώλ

Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο
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5.3.1. Απαζρόιεζε ληόπηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο απαζρφιεζεο ζηα δηάθνξα επαγγέικαηα γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ηεξκαηηθνχ επεμεξγαζίαο θαη πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζεσξείηαη φηη ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο πξννπηηθέο γηα απαζρόιεζε ληόπηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ.  Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ θαη θαηαξηηζκέλνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ελψ εμαηξέζεηο πηζαλφ λα απνηεινχλ, ζηα πξψηα ζηάδηα, ζέζεηο εξγαζίαο πνπ 

εμαηηίαο ηεο θχζεο ηνπο απαηηνχλ ηελ εξγνδφηεζε έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ. 
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6. ΑΝΑΓΚΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

ΚΑΗ ΔΞΑΓΧΓΖ 
 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη αλάγθεο ζε άηνκα ζην ζηάδην ηεο δηαλνκήο ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ εληφο Κχπξνπ θαζψο θαη ηεο εμαγσγήο ηνπ ζε δηεζλείο αγνξέο.  Αξρηθά 

παξνπζηάδεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε δηαλνκή ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη ηελ εμαγσγή ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζε 

ηξίηεο ρψξεο.  ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα επαγγέικαηα πνπ ζα ρξεηαζηνχλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ ηεο δηαλνκήο θαη εμαγσγήο. 

 

 

6.1. Πεξηγξαθή ζηαδίνπ 
 

Σν ζηάδην απηφ αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαλνκήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηεο εμαγσγήο ηνπ 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

 

Σν θπζηθφ αέξην ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαχζηκν γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ 

ηηο ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο ηεο ΑΖΚ θαη πηζαλψο απφ κεγάιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο.  

Ζ δηαλνκή ηνπ ζηηο κνλάδεο απηέο ζα γίλεη κέζσ ελφο δηθηχνπ ρεξζαίσλ αγσγψλ κεηαθνξάο 

θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

 
Πεγή: ΓΔΦΑ (www.defa.com.cy) 

 

Σν δίθηπν κεηαθνξάο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζα απνηειείηαη αξρηθά απφ 3 ππφγεηνπο αγσγνχο νη 

νπνίνη ζα ζπλδένπλ ηνλ θφκβν παξνρήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ κε ηνπο 3 πθηζηάκελνπο 

ειεθηξνπαξαγσγηθνχο ζηαζκνχο
24

.  Σν κήθνο ησλ αγσγψλ ζα είλαη πεξίπνπ 0,6 ρηιηφκεηξα 

γηα ηε ζχλδεζε κε ηνλ ειεθηξνπαξαγσγηθφ ζηαζκφ Βαζηιηθνχ, πεξίπνπ 12 ρηιηφκεηξα γηα ηε 

ζχλδεζε κε ηνλ ειεθηξνπαξαγσγηθφ ζηαζκφ Μνλήο θαη πεξίπνπ 65 ρηιηφκεηξα γηα ηε 

ζχλδεζε κε ηνλ ειεθηξνπαξαγσγηθφ ζηαζκφ Γεθέιεηαο. 

 

                                                           
24

 ΓΔΦΑ (2012), «The Energy Market in Cyprus:  Natural Gas Changing the Picture». 

ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ 

ΔΞΑΓΧΓΖ

Γηαλνκή Δμαγσγή

http://www.defa.com.cy/
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Σν έξγν θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ ζα έρεη δηάξθεηα πεξίπνπ 2 ρξφληα.  Οη ζσιήλεο πνπ ζα 

απνηεινχλ ηα ηκήκαηα ησλ αγσγψλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ βηνκεραλίεο ζην εμσηεξηθφ θαη 

ζα εηζαρζνχλ ζηελ Κχπξν, ρσξίο φκσο λα απνθιείεηαη ην ελδερφκελν δξαζηεξηνπνίεζεο θαη 

θππξηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζε απηφ ηνλ ηνκέα.  Αθνχ νινθιεξσζνχλ νη απαξαίηεηεο κειέηεο 

γηα ηηο δηαδξνκέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη αγσγνί θαη εμαζθαιηζηνχλ νη απαηηνχκελεο 

άδεηεο, ζα μεθηλήζνπλ νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, δειαδή ε εθθαζάξηζε θαη ηζνπέδσζε ηνπ 

εδάθνπο ζηηο πεξηνρέο απφ φπνπ ζα γίλεη ε δηέιεπζε ησλ αγσγψλ θαη ε εθζθαθή ηεο ηάθξνπ 

κέζα ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ
25

.  ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη ε κεηαθνξά ησλ ζσιήλσλ θαη ε 

ηνπνζέηεζε ηνπο ζε επζεία γξακκή παξάιιεια κε ηελ ηάθξν. 

 

 
Πεγή: Duke Energy Gas Transmission Canada 

 

 
Πεγή:  Petroleum Authority of Thailand (www.pttplc.com ) 

 

Με ηε ρξήζε εηδηθνχ κεραλήκαηνο, ζα γίλεη θάκςε φζσλ ζσιήλσλ ρξεηάδεηαη έηζη ψζηε λα 

αθνινπζνχλ ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο θαη ηε ζρεδηαζκέλε δηαδξνκή ησλ αγσγψλ.  

Αθνινχζσο ζα γίλεη ζπγθφιιεζε ησλ ζσιήλσλ θαη έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ζπγθνιιήζεσλ κε ηε ρξήζε αθηηλψλ Υ πξηλ θαηεβεί ν αγσγφο ζηε ηάθξν θαη γίλεη ε επίρσζε 

ηνπ.  Ζ αληνρή ησλ αγσγψλ ζηελ πίεζε γηα ηελ νπνία ζρεδηάζηεθαλ ζα ειέγρεηαη 

πδξνζηαηηθά αλά ηκήκα, δειαδή θάζε ηκήκα ησλ αγσγψλ ζα γεκίδεη κε λεξφ, ζα 

δεκηνπξγείηαη πίεζε αλάινγε κε ηε κέγηζηε πίεζε πνπ επηηξέπεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ θαη ζα δηαηεξείηαη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε γηα πεξίνδν 8 σξψλ.  Αλ 

δελ ππάξρνπλ δηαξξνέο ή άιια πξνβιήκαηα ηφηε ν αγσγφο θαζαξίδεηαη θαη είλαη έηνηκνο γηα 

ηε δηνρέηεπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.  Σέινο, γίλεηαη απνθαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο θαη αλάπιαζε 

ηεο πεξηνρήο δηέιεπζεο ηνπ αγσγνχ. 

                                                           
25

 Argonne National Laboratory (2007), «Natural Gas Pipeline Technology Overview». 

http://www.pttplc.com/
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Πεγή:  Energy Corridor PEIS (www.corridoreis.anl.gov) 

 

 
Πεγή:  Energy Corridor PEIS (www.corridoreis.anl.gov) 

 

 
Πεγή: Energy Corridor PEIS (www.corridoreis.anl.gov) 

 

 

Σν πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην ζα κεηαθέξεηαη απφ ηηο εηδηθέο δεμακελέο φπνπ απνζεθεχεηαη 

κε ζεξκνκνλσηηθνχο αγσγνχο ζηελ πξνβιήηα εθθφξησζεο θαη κέζσ απηήο ζηα 

δεμακελφπινηα κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα λα γίλεη ε εμαγσγή ηνπ ζε 

ρψξεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Δπξψπεο. 

 

 

http://www.corridoreis.anl.gov/
http://www.corridoreis.anl.gov/
http://www.corridoreis.anl.gov/
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Πεγή: Wikipedia: LNG Carrier (en.wikipedia.org/wiki/LNG_carrier) 

 

 

6.2. Απαζρόιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δηθηύνπ αγσγώλ 
 

Δθηηκάηαη φηη ζα ππάξρνπλ αλάγθεο γηα απαζρόιεζε πεξίπνπ 200 αηόκσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δηθηύνπ αγσγώλ κεηαθνξάο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ.  Ζ 

θαηαζθεπή απηή αλακέλεηαη λα δηαξθέζεη γηα πεξίπνπ 2 ρξφληα.  Σα θπξηφηεξα επαγγέικαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

Ο δηεπζπληήο επηρεηξήζεσλ θαηαζθεπώλ, επηβιέπεη φια ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

αγσγνχ, ζπληνλίδεη ηνπο επηζηάηεο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο θαη δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ρξνλνπξνγξάκκαηνο. 

 

Οη θπξηφηεξεο εηδηθφηεηεο Πηπρηνύρσλ πνπ απαζρνινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ αγσγψλ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ είλαη: 

 

Οη κεραληθνί πεξηβάιινληνο, νη νπνίνη κειεηνχλ, ζρεδηάδνπλ θαη εθαξκφδνπλ ιχζεηο γηα 

απνηξνπή ή άκβιπλζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αγσγψλ ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Οη κεραληθνί έξγσλ, νη νπνίνη ζρεδηάδνπλ, νξγαλψλνπλ θαη επηβιέπνπλ ηελ θαηαζθεπή ησλ 

αγσγψλ.  

 

Οη κεραληθνί αγσγώλ, νη νπνίνη εθηεινχλ θαζήθνληα ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, 

ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ φπσο επίζεο θαη κε ηνλ έιεγρν ηεο αθεξαηφηεηαο θαη 

ηεο δηάβξσζεο ησλ αγσγψλ. 

 

Οη εηδηθνί πεξηβαιινληηθήο θαη επαγγεικαηηθήο πγείαο θαη πγηεηλήο, νη νπνίνη 

αλαπηχζζνπλ, πινπνηνχλ θαη παξαθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα γηα κείσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

κφιπλζεο θαη ηεο έθζεζεο ηεο αλζξψπηλεο πγείαο ζε δηάθνξνπο θηλδχλνπο. 

 

Οη θπξηφηεξεο εηδηθφηεηεο Σερληθώλ βνεζώλ θαη εηδηθώλ γξαθέσλ πνπ απαζρνινχληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ αγσγψλ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ είλαη: 

 

Οη ηερληθνί βνεζνί δνκηθώλ έξγσλ, νη νπνίνη παξέρνπλ ηερληθή ππνζηήξημε, επηζεκαίλνπλ 

θαη επηιχνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ θαη 

http://en.wikipedia.org/wiki/LNG_carrier
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εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο θαη ην απαηηνχκελν 

επίπεδν πνηφηεηαο ησλ έξγσλ θαη ησλ πιηθψλ. 

 

Οη ηερληθνί βνεζνί ειεθηξνιόγσλ κεραληθώλ, νη ηερληθνί βνεζνί ειεθηξνληθώλ 

κεραληθώλ, θαζψο θαη νη ηερληθνί βνεζνί κεραλνιόγσλ κεραληθώλ, νη νπνίνη βνεζνχλ ζην 

ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή θαη ζπλαξκνιφγεζε ηνπ ειεθηξηθνχ, ειεθηξνληθνχ θαη 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Οη επόπηεο θαηαζθεπώλ, νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ πξφζιεςε θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ ησλ ζπλεξγείσλ.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ αγσγψλ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ κηθξφο αξηζκφο 

Γξαθέσλ, δαθηπινγξάθσλ θαη ηακηώλ είλαη απαξαίηεηνο κε ηηο θπξηφηεξεο εηδηθφηεηεο λα 

είλαη νη γξαθείο παξαγσγήο, νη νπνίνη εηνηκάδνπλ θαη ειέγρνπλ ρξνλνπξνγξάκκαηα 

εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαη ππνινγίδνπλ ηηο πνζφηεηεο ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ γηα ηηο 

αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο θαη νη απνζεθάξηνη νη νπνίνη θαηαγξάθνπλ, δηαζέηνπλ θαη 

παξαγγέιλνπλ ηηο απαξαίηεηεο πνζφηεηεο απνζεκάησλ. 

 

Οη θπξηφηεξεο εηδηθφηεηεο Σερληηώλ γηα ηηο νπνίεο ζα ππάξρνπλ αλάγθεο απαζρφιεζεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ αγσγψλ είλαη: 

 

Οη πδξαπιηθνί θαη εγθαηαζηάηεο ζσιελώζεσλ, νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ρεηξηζηέο 

γεξαλψλ γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ ηκεκάησλ ησλ αγσγψλ, νδεγνχλ ηνπο αγσγνχο ζηελ 

ηάθξν, ειέγρνπλ ηηο ελψζεηο ησλ αγσγψλ γηα νξζή επζπγξάκκηζε θαη δηελεξγνχλ ηνλ 

πδξνζηαηηθφ έιεγρν. 

 

Οη ζπγθνιιεηέο θαη θόπηεο κεηάιισλ, νη νπνίνη ζπγθνιινχλ ηνπο ζσιήλεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλαξκνιφγεζεο ησλ αγσγψλ. 

 

Οη κεραληθνί θαη επηζθεπαζηέο κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, νη νπνίνη ζπληεξνχλ θαη 

επηδηνξζψλνπλ νρήκαηα θαη κεραλήκαηα.  

 

Οη ειεθηξνιόγνη κεραληθνί θαη εθαξκνζηέο, νη νπνίνη εγθαζηζηνχλ θαη επηδηνξζψλνπλ 

ειεθηξηθά κεραλήκαηα θαη ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ.  

 

Οη θπξηφηεξεο εηδηθφηεηεο Υεηξηζηώλ κεραλώλ θαη ζπλαξκνινγεηώλ πνπ απαζρνινχληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο είλαη: 

 

Οη νδεγνί θνξηεγώλ θαη βαξέσλ κεραλεκάησλ, νη νπνίνη νδεγνχλ θαη θξνληίδνπλ βαξέα 

νρήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ ηνπο ζσιήλεο ζηηο ηνπνζεζίεο ζπλαξκνιφγεζεο ησλ αγσγψλ θαζψο 

θαη άιια βαξέα πιηθά. 

 

Οη ρεηξηζηέο ρσκαηνπξγηθώλ κεραλεκάησλ, νη νπνίνη ρεηξίδνληαη εθζθαθείο θαη 

νδνζηξσηήξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακφξθσζεο ησλ πεξηνρψλ δηέιεπζεο ησλ αγσγψλ, ηεο 

εθζθαθήο ηεο ηάθξνπ θαη ηεο αλάπιαζεο κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ.  

 

Οη ρεηξηζηέο γεξαλώλ, νη νπνίνη ρεηξίδνληαη γεξαλνχο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε ησλ ζσιήλσλ 

θαη άιισλ πιηθψλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αγσγψλ ζηελ ηάθξν.  
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Οη θπξηφηεξεο εηδηθφηεηεο Αλεηδίθεπησλ εξγαηώλ πνπ απαζρνινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηαζθεπήο είλαη: 

 

Οη αλεηδίθεπηνη εξγάηεο θαηαζθεπώλ, νη νπνίνη αζρνινχληαη κε εθζθαθέο θαη άιιεο 

ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, κε ηε θνξηνεθθφξησζε πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ θαη κε ηελ 

θαζαξηφηεηα ησλ εξγνηαμίσλ.  

 

 
 

 

6.2.1. Απαζρόιεζε ληόπηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο απαζρφιεζεο ζηα δηάθνξα επαγγέικαηα γηα ηελ θαηαζθεπή 

ησλ αγσγψλ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ θαζψο θαη ηε θχζε ησλ επαγγεικάησλ απηψλ 

ζεσξείηαη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πξννπηηθέο γηα απαζρόιεζε ληόπηνπ αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ.  Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Κχπξνπ δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη 

εκπεηξίεο γηα ην έξγν απηφ ελψ εμεηδηθεπκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

ζπγθνιιεηέο δπλαηφ λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ληφπην αλζξψπηλν δπλακηθφ κεηά απφ ζρεηηθή 

θαηάξηηζε. 

• Γηεπζπληήο επηρεηξήζεσλ θαηαζθεπώλ

• Μεραληθνί πεξηβάιινληνο

• Μεραληθνί έξγσλ

• Μεραληθνί αγσγώλ

• Δηδηθνί πεξηβαιινληηθήο θαη επαγγεικαηηθήο πγείαο θαη 

πγηεηλήο

• Τερληθνί βνεζνί δνκηθώλ έξγσλ

• Τερληθνί βνεζνί ειεθηξνιόγσλ κεραληθώλ

• Τερληθνί βνεζνί ειεθηξνληθώλ κεραληθώλ

• Τερληθνί βνεζνί κεραλνιόγσλ κεραληθώλ

ΑΝΑΓΚΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΓΧΓΧΝ

(200 άηνκα)

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΑΝΧΣΔΡΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ

• Υδξαπιηθνί θαη εγθαηαζηάηεο ζσιελώζεσλ

• Σπγθνιιεηέο θαη θόπηεο κεηάιισλ

• Μεραληθνί θαη επηζθεπαζηέο κεραλνινγηθνύ 

εμνπιηζκνύ

• Ηιεθηξνιόγνη κεραληθνί θαη εθαξκνζηέο

• Οδεγνί θνξηεγώλ θαη βαξέσλ κεραλεκάησλ

• Φεηξηζηέο ρσκαηνπξγηθώλ κεραλεκάησλ

• Φεηξηζηέο γεξαλώλ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΜΔΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΚΑΣΧΣΔΡΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ

Γηεπζπληέο θαη Πηπρηνύρνη

Σερληθνί βνεζνί

Δπόπηεο θαηαζθεπώλ

Σερλίηεο θαη Υεηξηζηέο κεραλεκάησλ

Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο θαηαζθεπώλ

• Γξαθείο παξαγσγήο • Απνζεθάξηνη

Γξαθείο θαη Τπάιιεινη ππεξεζηώλ
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εκεηψλεηαη φηη πνιχ κεγαιχηεξνο αξηζκφο αλαγθψλ απαζρφιεζεο ζα παξνπζηαζηεί ζε 

πεξίπησζε πινπνίεζεο ηεο πξφζεζεο γηα κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ ζε κεγάιεο βηνκεραληθέο 

κνλάδεο ελψ νη αλάγθεο απηέο ζα πνιιαπιαζηαζηνχλ ζε πεξίπησζε πνπ απνθαζηζηεί φπσο ην 

θπζηθφ αέξην δηαλεκεζεί ζηα λνηθνθπξηά. 

 

 

6.3. Απαζρόιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ αγσγώλ 
 

Δθηηκάηαη φηη ζα ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο αλάγθεο γηα απαζρόιεζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ δηθηύνπ αγσγώλ θαη ν αξηζκφο ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

ζα θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηα 30 άηνκα. 

 

Οη αλάγθεο απαζρφιεζεο εθηηκάηαη φηη ζα αθνξνχλ θπξίσο εηδηθφηεηεο Πηπρηνχρσλ φπσο 

κεραληθνύο αγσγώλ θαη εηδηθνύο πεξηβαιινληηθήο θαη επαγγεικαηηθήο πγείαο θαη 

πγηεηλήο θαη εηδηθφηεηεο Σερληθψλ βνεζψλ θαη εηδηθψλ γξαθέσλ φπσο ηερληθνύο βνεζνύο 

ειεθηξνιόγσλ κεραληθώλ, ηερληθνύο βνεζνύο ειεθηξνληθώλ κεραληθώλ θαη ηερληθνύο 

βνεζνύο κεραλνιόγσλ κεραληθώλ. 

 

Άιιεο έθηαθηεο αλάγθεο απαζρφιεζεο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ ζε εηδηθφηεηεο Σερληηψλ 

γηα εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο θαη επηδηνξζψζεηο ζα θαιχπηνληαη κε πξνζσξηλή εξγνδφηεζε. 

 

Δθηηκάηαη φηη νη αλάγθεο απηέο ζα ηθαλνπνηεζνχλ απφ ληφπην αλζξψπηλν δπλακηθφ ην νπνίν 

ζα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. 
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7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΔΗ 
 

ην θεθάιαην απηφ θαηαγξάθνληαη νη βαζηθόηεξεο δηαπηζηώζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα 

αλαθνξηθά κε ηηο άκεζεο αλάγθεο απαζρφιεζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ αλακέλεηαη λα 

πξνθχςνπλ κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Κχπξν. 

 

Δπίζεο δηαηππψλνληαη εηζεγήζεηο γεληθά γηα ηελ αλάγθε αλαπξνζαξκνγήο ησλ εζληθψλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ ψζηε λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο πξννπηηθέο θαη πξνθιήζεηο πνπ 

δεκηνπξγεί ζηελ νηθνλνκία θαη αγνξά εξγαζίαο ε αλαθάιπςε θαη αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ αιιά θαη εηδηθά γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ΑλΑΓ είηε ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο 

ή ζε ζέκαηα πνπ ε ΑλΑΓ είλαη δπλαηφ λα ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε 

άιινπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο. 

 

 

7.1. πκπεξάζκαηα 
 

Με βάζε ηελ αλάιπζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε κειέηε, εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα θαη 

δηαπηζηψζεηο αλαθνξηθά κε ηηο άκεζεο αλάγθεο απαζρφιεζεο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν κέρξη 

ην 2019, εληνπίδνληαη νη αλάγθεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηεο Κχπξνπ σο ζπλέπεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ αιιά θαη 

άιισλ ζπλαθψλ ηνκέσλ θαη ηέινο δηαγξάθνληαη νη δηαθαηλφκελεο πξννπηηθέο γηα ηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο ζην κέιινλ. 

 

 

7.1.1. Άκεζεο αλάγθεο απαζρόιεζεο (κέρξη ην 2019) 

 

Ζ αλαθάιπςε θαη αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία 

δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ απαζρόιεζε ληόπηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ.  

Με βάζε ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε, δηαπηζηψζεθε φηη νη θαιύηεξεο πξννπηηθέο απαζρόιεζεο 

παξνπζηάδνληαη ζην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο θαη παξαγσγήο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ, ηφζν 

ζηελ θαηαζθεπή φζν θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηεξκαηηθνχ επεμεξγαζίαο θαη πγξνπνίεζεο 

θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο θαη ζην ζηάδην ηεο δηαλνκήο θαη εμαγσγήο, ηδηαίηεξα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ αγσγψλ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

ρεηηθά κηθξόηεξεο πξννπηηθέο γηα ηελ απαζρφιεζε ληφπηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

παξνπζηάδνληαη ζην ζηάδην ηεο εμόξπμεο θαη κεηαθνξάο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζηε ζηεξηά, 

ηδηαίηεξα ιακβάλνληαο ππφςε ηε καθξνρξφληα θχζε ηεο χπαξμεο κνλάδσλ παξαγσγήο θαη 

επεμεξγαζίαο ζηελ ΑΟΕ ηεο Κχπξνπ, ελψ πεξηνξηζκέλεο κέρξη αλύπαξθηεο πξννπηηθέο 

απαζρφιεζεο ππάξρνπλ ζην ζηάδην ηεο εμεξεύλεζεο, δειαδή ζηελ έξεπλα θαη ηε 

δηεξεπλεηηθή γεψηξεζε. 

 

Οη ζπλνιηθέο αλάγθεο απαζρφιεζεο ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4 πνπ αθνινπζεί.  
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ΠΗΝΑΚΑ 4 

ΤΝΟΛΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΑΝΑ ΣΑΓΗΟ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΝΣΟΠΗΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

 

ΣΑΓΗΑ 
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ 

ΑΝΑΓΚΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΝΣΟΠΗΟΤ 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

Έξεπλα 

40 άηνκα αλά ζθάθνο ζεηζκηθήο 

έξεπλαο θαη ζην θέληξν 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

ηνπ ζθάθνπο 

Πεξηνξηζκέλεο 

Γηεξεπλεηηθή γεψηξεζε 
100 άηνκα αλά πιαηθφξκα 

δηεξεπλεηηθήο γεψηξεζεο 
Πεξηνξηζκέλεο 

 

ΔΞΔΡΔΤΝΖΖ 

 

140 άηνκα Πεξηνξηζκέλεο 

Δμφξπμε θαη κεηαθνξά 
100 άηνκα αλά κνλάδα 

παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο 
Καιέο 

Καηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε 

ππνζαιάζζησλ αγσγψλ 

350 άηνκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ησλ αγσγψλ απφ ην ηεκάρην 12 
Πεξηνξηζκέλεο 

 

ΔΞΟΡΤΞΖ ΚΑΗ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΖ ΣΔΡΗΑ 

 

450 άηνκα Καιέο 

Καηαζθεπή ηνπ ηεξκαηηθνχ 4.000 άηνκα γηα έλα ηξαίλν Πνιχ θαιέο 

Λεηηνπξγία ηνπ ηεξκαηηθνχ 400 άηνκα Πνιχ θαιέο 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

4.000 άηνκα (ε ιεηηνπξγία 

αθνινπζεί ηελ θαηαζθεπή) 
Πνιύ θαιέο 

Καηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ αγσγψλ 

200 άηνκα γηα ην δίθηπν 80ρικ 

ζχλδεζεο κε ηνπο ειεθηξν-

παξαγσγηθνχο ζηαζκνχο 

Πνιχ θαιέο 

Λεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ αγσγψλ 

30 άηνκα γηα ην δίθηπν 80ρικ 

ζχλδεζεο κε ηνπο ειεθηξν-

παξαγσγηθνχο ζηαζκνχο 

Πνιχ θαιέο 

 

ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΔΞΑΓΧΓΖ 

 

200 άηνκα (ε ιεηηνπξγία 

αθνινπζεί ηελ θαηαζθεπή) 
Πνιύ θαιέο 

 

 

 

ηελ αλάιπζε παξνπζηάζηεθαλ, αλά ζηάδην, ηα ζεκαληηθφηεξα επαγγέικαηα ζηα νπνία 

αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ αλάγθεο απαζρφιεζεο ελψ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ζε θάπνηα 

ζηάδηα δπλαηφ λα αλαπηπρζνχλ θαιέο ή / θαη πνιχ θαιέο πξννπηηθέο γηα ηελ απαζρφιεζε 

ληφπηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  πλδπάδνληαο ηηο εθηηκήζεηο απηέο, ζηνλ Πίλαθα 5 

παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα επαγγέικαηα ζηα νπνία αλακέλεηαη λα παξνπζηαζηνχλ 

πξννπηηθέο γηα ηελ απαζρφιεζε ληφπηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο δηάθνξεο 

επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο. 
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3.  ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ

ΚΑΗ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ

1. ΔΞΔΡΔΤΝΖΖ

2. ΔΞΟΡΤΞΖ ΚΑΗ

ΜΔΣΑΦΟΡΑ

ΣΖ ΣΔΡΗΑ

4. ΓΗΑΝΟΜΖ 

ΚΑΗ 

ΔΞΑΓΧΓΖ

Έξεπλα

40 άηνκα

Πεξηνξηζκέλεο

Γηεξεπλεηηθή γεψηξεζε

100 άηνκα

Πεξηνξηζκέλεο
140 άηνκα

Πεξηνξηζκέλεο

450 άηνκα

Καιέο

4.000 άηνκα

Πνιύ θαιέο

Δμφξπμε θαη κεηαθνξά

100 άηνκα

Καιέο

Καηαζθεπή θαη 

εγθαηάζηαζε 

ππνζαιάζζησλ αγσγψλ

350 άηνκα

Πεξηνξηζκέλεο

Καηαζθεπή ηνπ ηεξκαηηθνχ

4.000 άηνκα

Πνιύ θαιέο

Λεηηνπξγία ηνπ ηεξκαηηθνχ

400 άηνκα

Πνιύ θαιέο

200 άηνκα

Πνιύ θαιέο

Καηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ 

αγσγψλ

200 άηνκα

Πνιύ θαιέο

Λεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ 

αγσγψλ

30 άηνκα

Πνιύ θαιέο

ΑΝΑΓΚΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΑΝΑ ΣΑΓΗΟ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ

ΓΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΝΣΟΠΗΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ
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ΠΗΝΑΚΑ 5 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΜΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΝΣΟΠΗΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ 

ΑΝΑΓΚΔ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Γεληθνί δηεπζπληέο Πεξηνξηζκέλεο 
Αλαγθαία ηα πξνζφληα θαη νη 

εκπεηξίεο 

Οηθνλνκηθνί δηεπζπληέο Πεξηνξηζκέλεο  

Γηεπζπληέο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ 
Πεξηνξηζκέλεο  

Γηεπζπληέο πσιήζεσλ θαη 

κάξθεηηλγθ 
Πεξηνξηζκέλεο  

Γηεπζπληέο δηαθήκηζεο θαη 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ 
Πεξηνξηζκέλεο  

Γηεπζπληέο παξαγσγήο Πεξηνξηζκέλεο 
Αλαγθαία ηα πξνζφληα θαη νη 

εκπεηξίεο 

Γηεπζπληέο έξγνπ Πεξηνξηζκέλεο 
Αλαγθαία ηα πξνζφληα θαη νη 

εκπεηξίεο 

Γηεπζπληέο εμφξπμεο Πεξηνξηζκέλεο 
Αλαγθαία ηα πξνζφληα θαη νη 

εκπεηξίεο 

Βνεζνί δηεπζπληέο εμφξπμεο Πεξηνξηζκέλεο 
Αλαγθαία ηα πξνζφληα θαη νη 

εκπεηξίεο 

Γηεπζπληέο βάξδηαο Πεξηνξηζκέλεο 
Αλαγθαία ηα πξνζφληα θαη νη 

εκπεηξίεο 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΔ   

Υεκηθνί Πεξηνξηζκέλεο  

Αξρηηέθηνλεο Πεξηνξηζκέλεο 
Αλαγθαία ηα πξνζφληα θαη νη 

εκπεηξίεο 

Πνιηηηθνί κεραληθνί Πεξηνξηζκέλεο  

Μεραληθνί πεξηβάιινληνο Πεξηνξηζκέλεο  

Υεκηθνί κεραληθνί θαη 

κεραληθνί δηεξγαζηψλ 
Πεξηνξηζκέλεο  

Μεραλνιφγνη κεραληθνί Πεξηνξηζκέλεο  

Μεραληθνί πεηξειαίνπ θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ 
Πεξηνξηζκέλεο  

Μεραληθνί πγξψλ γεψηξεζεο Πεξηνξηζκέλεο 
Δμεηδίθεπζε ζηηο γεσηξήζεηο 

θπζηθνχ αεξίνπ 

Γεσκεραλνιφγνη κεραληθνί Πεξηνξηζκέλεο 
Δμεηδίθεπζε ζηηο γεσηξήζεηο 

θπζηθνχ αεξίνπ 

Μεραληθνί αγσγψλ  Πεξηνξηζκέλεο 
Δμεηδίθεπζε ζηνπο αγσγνχο 

θπζηθνχ αεξίνπ 

Ζιεθηξνιφγνη κεραληθνί Πεξηνξηζκέλεο  

Ζιεθηξνληθνί κεραληθνί Πεξηνξηζκέλεο  

Μεραληθνί ζπζηεκάησλ 

ειέγρνπ 
Πεξηνξηζκέλεο  

Λνγηζηέο Πεξηνξηζκέλεο  

ρεδηαζηέο θαη αλαιπηέο 

ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγψλ 
Πεξηνξηζκέλεο  

Αμησκαηηθνί θαηαζηξψκαηνο 

θαη πινεγνί πινίσλ 
Πεξηνξηζκέλεο  

ΠΣΤΥΗΟΤΥΟΗ   



57 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ 

ΑΝΑΓΚΔ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Σερληθνί βνεζνί δνκηθψλ 

έξγσλ 
Πεξηνξηζκέλεο ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο 

Σερληθνί βνεζνί ρεκείαο Πεξηνξηζκέλεο  

Σερληθνί βνεζνί ρεκηθψλ 

κεραληθψλ 
Πεξηνξηζκέλεο  

Σερληθνί βνεζνί 

κεραλνιφγσλ κεραληθψλ 
Πεξηνξηζκέλεο  

Σερληθνί βνεζνί κεραληθψλ 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ 

Πεξηνξηζκέλεο  

Σερληθνί βνεζνί 

ειεθηξνιφγσλ κεραληθψλ 
Πεξηνξηζκέλεο  

Σερληθνί βνεζνί 

ειεθηξνληθψλ κεραληθψλ 
Πεξηνξηζκέλεο  

Σερλνιφγνη γεσινγίαο, 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ 

Πεξηνξηζκέλεο  

Δπφπηεο θαη επηζηάηεο 

νηθνδνκψλ 
400 άηνκα ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο 

Δπφπηεο δηεξγαζηψλ 

εμφξπμεο θαη επεμεξγαζίαο 

θπζηθνχ αεξίνπ 

Καιέο  

Σερληθνί θαη ρεηξηζηέο 

δηεξγαζηψλ εμφξπμεο θαη 

επεμεξγαζίαο θπζηθνχ 

αεξίνπ 

Καιέο  

ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΒΟΖΘΟΗ ΚΑΗ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΡΑΦΔΗ 
  

Ηδηαηηέξεο γξακκαηείο Πεξηνξηζκέλεο  

Γξαθείο αξρείνπ Πεξηνξηζκέλεο  

Γξαθείο παξαγσγήο Πεξηνξηζκέλεο  

Γξαθείο ινγηζηεξίνπ θαη 

ηήξεζεο βηβιίσλ 
Πεξηνξηζκέλεο  

Σακίεο Πεξηνξηζκέλεο  

Απνζεθάξηνη Πεξηνξηζκέλεο  

Σειεθσλεηέο   

ΓΡΑΦΔΗ, 

ΓΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΟΗ ΚΑΗ 

ΣΑΜΗΔ 

  

Μάγεηξνη Πεξηνξηζκέλεο  

Σξαπεδνθφκνη Πεξηνξηζκέλεο  

Φχιαθεο Πεξηνξηζκέλεο  

ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ 

ΠΧΛΖΣΔ 

  

Οηθνδφκνη 200 άηνκα ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο 

Καινπςηήδεο 150 άηνκα ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο 

Σερλίηεο ζην ζηήζηκν 

ζθειεηνχ νηθνδνκψλ 
150 άηνκα ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο 

Πειεθάλνη θαη μπινπξγνί 250 άηνκα ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο 
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ 

ΑΝΑΓΚΔ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Σερλίηεο κνλψζεσλ 200 άηνκα ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο 

Δγθαηαζηάηεο ζσιελψζεσλ 300 άηνκα ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο 

Ζιεθηξνιφγνη κεραληθνί θαη 

εθαξκνζηέο 
100 άηνκα ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο 

Ζιεθηξνιφγνη θηεξίσλ 350 άηνκα ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο 

πγθνιιεηέο θαη θφπηεο 

κεηάιισλ 
400 άηνκα 

Δμεηδηθεπκέλνη ζπγθνιιεηέο 

ζηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο 

θαη ηεο ζπληήξεζεο 

Καηαζθεπαζηέο, 

εγθαηαζηάηεο θαη 

επηδηνξζσηέο εηδψλ απφ 

θχιια κεηάιινπ 

300 άηνκα 
ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο 

θαη ηεο ζπληήξεζεο 

Καηαζθεπαζηέο ιεβήησλ 250 άηνκα 
Δμεηδηθεπκέλα άηνκα ζηα 

ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο 

Διαηνρξσκαηηζηέο θηεξίσλ, 

απηνθηλήησλ θαη κεηάιισλ 
50 άηνκα 

ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο 

θαη ηεο ζπληήξεζεο 

Δγθαηαζηάηεο αλπςσηηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη 

ζπξκαηφζρνηλσλ 

350 άηνκα ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο 

Μεραληθνί βαξέσο ηχπνπ 

εμνπιηζκνχ 
Πεξηνξηζκέλεο  

Γχηεο Πεξηνξηζκέλεο  

ΣΔΥΝΗΣΔ   

Υεηξηζηέο γεσηξχπαλσλ Πεξηνξηζκέλεο  

Υεηξηζηέο γεξαλψλ θαη 

αλαβαηνξίσλ 
150 άηνκα ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο. 

Υεηξηζηέο επζηάζεηαο Πεξηνξηζκέλεο  

Υεηξηζηέο κεραλνθίλεησλ 

νρεκάησλ αλχςσζεο 
Πεξηνξηζκέλεο  

Υεηξηζηέο κεραλεκάησλ 150 άηνκα  

ΥΔΗΡΗΣΔ ΜΖΥΑΝΧΝ 

ΚΑΗ 

ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΣΔ 

  

Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο ζηε 

κνλάδα παξαγσγήο θαη 

επεμεξγαζίαο 

Πεξηνξηζκέλεο Γχζθνιεο ζπλζήθεο 

Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο 

νηθνδνκψλ 
200 άηνκα ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο. 

Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο 

νδνπνηίαο θαη παξφκνησλ 

θαηαζθεπψλ 

200 άηνκα ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο. 

Καζαξηζηέο Πεξηνξηζκέλεο  

Αγγειηαθφξνη, δηαλνκείο θαη 

κεηαθνξείο 
Πεξηνξηζκέλεο  

ΑΝΔΗΓΗΚΔΤΣΟΗ 

ΔΡΓΑΣΔ 
  

 

 



59 

 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πην πάλσ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη ν εληνπηζκφο θαη ε αμηνπνίεζε 

ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο γηα ην ληφπην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ.  Οη κεγαιύηεξεο αξηζκεηηθέο αλάγθεο απαζρόιεζεο εληνπίδνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ηφζν γηα ην ηεξκαηηθφ επεμεξγαζίαο 

θαη πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ φζν θαη γηα ην δίθηπν αγσγψλ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, 

νη νπνίεο φκσο εθ ηεο θχζεο ηνπο είλαη πξνζσξηλήο, έζησ θαη ζρεηηθά κεγάιεο, ρξνληθήο 

δηάξθεηαο. 

 

πγθεθξηκέλα, νη κεγαιχηεξεο αλάγθεο απαζρφιεζεο αλακέλεηαη λα παξνπζηαζηνχλ ζηελ 

ηεηξαεηή πεξίνδν πνπ ζα θαηαζθεπάδεηαη ην ηεξκαηηθό επεμεξγαζίαο θαη πγξνπνίεζεο 

θπζηθνύ αεξίνπ κε ην κέγηζην αξηζκφ ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αηρκήο, λα 

αλέξρεηαη ζηηο 4.000 άηνκα.  Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο αθνξά ηερληθά 

επαγγέικαηα (ηερλίηεο θαη ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ) ελψ ππάξρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο ζέζεσλ 

εξγαζίαο ζε επφπηεο θαη επηζηάηεο θαζψο θαη ζε αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο. 

 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα ζπκπιεξσζνχλ νη ζέζεηο απηέο απφ ληφπην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

είλαη ε χπαξμε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ θαη θαηαξηηζκέλνπ δπλακηθνχ αιιά θαη ε πξφζεζε 

ησλ αλαδφρσλ ησλ έξγσλ γηα αμηνπνίεζε ληφπηνπ πξνζσπηθνχ.  Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο 

αξηζκνχο ησλ αλαγθψλ απαζρφιεζεο αλά επάγγεικα θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

επαγγεικάησλ, κεγαιύηεξεο πξννπηηθέο γηα ζπκπιήξσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο από 

ληόπην αλζξώπηλν δπλακηθό έρνπλ νη επόπηεο θαη επηζηάηεο, νη ηερλίηεο θαη νη ρεηξηζηέο 

κεραλεκάησλ.  Αξθεηά θαιέο πξννπηηθέο έρνπλ νη ηερληθνί βνεζνί, νη γξαθείο, 

δαθηπινγξάθνη θαη ηακίεο, νη ππάιιεινη ππεξεζηψλ θαζψο θαη νη αλεηδίθεπηνη εξγάηεο ελψ 

ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο πξννπηηθέο έρνπλ νη δηεπζπληέο θαη πηπρηνχρνη. 

 

ρεηηθά κηθξφηεξεο αλάγθεο απαζρφιεζεο, γχξσ ζηα 200 άηνκα, αλακέλεηαη λα 

παξνπζηαζηνχλ ζηα 2 ρξόληα πνπ ζα θαηαζθεπάδεηαη ην δίθηπν αγσγώλ κεηαθνξάο 

θπζηθνύ αεξίνπ.  Οη κεγαιύηεξεο πξννπηηθέο γηα απαζρόιεζε ληφπηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ εληνπίδνληαη ζηνπο ηερλίηεο θαζώο θαη ζηνπο αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο ελψ 

αξθεηά θαιέο πξννπηηθέο έρνπλ νη πηπρηνχρνη θαη νη ηερληθνί βνεζνί. 

 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ηεξκαηηθνύ επεμεξγαζίαο θαη πγξνπνίεζεο θπζηθνύ αεξίνπ αλακέλεηαη 

λα ρξεηαζηεί ηελ απαζρφιεζε 400 πεξίπνπ αηφκσλ ηα νπνία αθνξνχλ θπξίσο επαγγέικαηα 

αλψηεξνπ επηπέδνπ ελψ ππάξρεη θαη ζεκαληηθφο αξηζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο ζε επαγγέικαηα 

κέζνπ επηπέδνπ. 

 

Σέινο, πξννπηηθέο απαζρφιεζεο αλακέλεηαη λα παξνπζηαζηνχλ ζηηο κνλάδεο παξαγσγήο 

θαη επεμεξγαζίαο, ηδηαίηεξα γηα αλεηδίθεπηα άηνκα παξφιν πνπ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη 

αξθεηά δχζθνιεο. 

 

 

7.1.2. Αλάγθεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο  

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα λέα επαγγέικαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη σο απνηέιεζκα ηεο 

αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Κχπξν αιιά θαη ηηο αιιαγέο ζην πεξηερφκελν 

πθηζηάκελσλ επαγγεικάησλ δηαπηζηψλνληαη αλάγθεο γηα ηελ παξνρή ή θαη πξνζαξκνγή 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. 
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Με βάζε ηηο εθηηκήζεηο ηεο κειέηεο, δηαπηζηψλνληαη αλάγθεο γηα παξνρή πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο, ζε δηάθνξα επίπεδα, ζηα αθφινπζα λέα επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

θπζηθό αέξην: 

 

 Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε: 

o Μεραληθνί πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

o Μεραληθνί πγξψλ γεψηξεζεο. 

o Γεσκεραλνιφγνη κεραληθνί. 

o Μεραληθνί αγσγψλ. 

 Μεηαιπθεηαθή εθπαίδεπζε: 

o Σερληθνί βνεζνί κεραληθψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

o Σερλνιφγνη γεσινγίαο, πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

o Δπφπηεο δηεξγαζηψλ εμφξπμεο θαη επεμεξγαζίαο θπζηθνχ αεξίνπ. 

o Σερληθνί θαη ρεηξηζηέο δηεξγαζηψλ εμφξπμεο θαη επεμεξγαζίαο θπζηθνχ αεξίνπ. 

 Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: 

o Δμεηδηθεπκέλνη ζπγθνιιεηέο. 

o Δμεηδηθεπκέλνη θαηαζθεπαζηέο ιεβήησλ. 

o Υεηξηζηέο γεσηξχπαλσλ. 

o Υεηξηζηέο γεξαλψλ θαη αλαβαηνξίσλ. 

 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΓΗΑ ΝΔΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΜΔΣΑΛΤΚΔΗΑΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

• Μεραληθνί 

πεηξειαίνπ θαη 

θπζηθνύ αεξίνπ

• Μεραληθνί πγξώλ 

γεώηξεζεο

• Γεσκεραλνιόγνη

κεραληθνί

• Μεραληθνί αγσγώλ 

θπζηθνύ αεξίνπ

• Τερληθνί βνεζνί 

κεραληθώλ 

πεηξειαίνπ θαη 

θπζηθνύ αεξίνπ

• Τερλνιόγνη 

γεσινγίαο, 

πεηξειαίνπ θαη 

θπζηθνύ αεξίνπ

• Δπόπηεο δηεξγαζηώλ 

εμόξπμεο θαη 

επεμεξγαζίαο θπζηθνύ 

αεξίνπ

• Τερληθνί θαη ρεηξηζηέο 

δηεξγαζηώλ εμόξπμεο 

θαη επεμεξγαζίαο 

θπζηθνύ αεξίνπ

• Δμεηδηθεπκέλνη 

ζπγθνιιεηέο

• Δμεηδηθεπκέλνη 

θαηαζθεπαζηέο 

ιεβήησλ

• Φεηξηζηέο 

γεσηξύπαλσλ

• Φεηξηζηέο γεξαλώλ 

θαη αλαβαηνξίσλ
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Αληίζηνηρα δηαπηζηψλνληαη αλάγθεο γηα εκπινπηηζκό θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ 

παξερόκελσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, ζε δηάθνξα επίπεδα, γηα λα θαιχςνπλ θαη 

ζεκαηηθνχο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθφ αέξην, ζηα αθφινπζα πθηζηάκελα 

επαγγέικαηα: 

 

 Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε: 

o Υεκηθνί. 

o Μεραληθνί πεξηβάιινληνο. 

o Υεκηθνί κεραληθνί θαη κεραληθνί δηεξγαζηψλ. 

o Μεραλνιφγνη κεραληθνί. 

 Μεηαιπθεηαθή εθπαίδεπζε: 

o Σερληθνί βνεζνί ρεκείαο. 

o Σερληθνί βνεζνί ρεκηθψλ κεραληθψλ. 

o Σερληθνί βνεζνί κεραλνιφγσλ κεραληθψλ. 

 Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: 

o Τδξαπιηθνί θαη εγθαηαζηάηεο ζσιελψζεσλ. 

o Σερλίηεο κνλψζεσλ. 

o πγθνιιεηέο θαη θφπηεο κεηάιισλ. 

o Καηαζθεπαζηέο, εγθαηαζηάηεο θαη επηδηνξζσηέο εηδψλ απφ θχιια κεηάιινπ. 

 

 
 

Σαπηφρξνλα, δεκηνπξγνχληαη αλάγθεο γηα ηελ θαηάξηηζε αηόκσλ πνπ ήδε έρνπλ εληαρζεί 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, δειαδή πνπ είλαη είηε απαζρνινύκελνη ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

αζρνινχληαη, άκεζα ή έκκεζα κε ην θπζηθφ αέξην ή άλεξγνη νη νπνίνη κέζα απφ ηελ 

απφθηεζε ζρεηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζα εληζρχζνπλ ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ηνπο.  Ζ 

πξνψζεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο ζε κεγάιν βαζκφ 

ΔΜΠΛΟΤΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΜΔΣΑΛΤΚΔΗΑΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

• Φεκηθνί

• Μεραληθνί 

πεξηβάιινληνο

• Φεκηθνί κεραληθνί 

θαη κεραληθνί 

δηεξγαζηώλ

• Μεραλνιόγνη 

κεραληθνί

• Τερληθνί βνεζνί 

ρεκείαο

• Τερληθνί βνεζνί 

ρεκηθώλ κεραληθώλ

• Τερληθνί βνεζνί 

κεραλνιόγσλ 

κεραληθώλ

• Υδξαπιηθνί θαη 

εγθαηαζηάηεο 

ζσιελώζεσλ

• Τερλίηεο κνλώζεσλ

• Σπγθνιιεηέο θαη 

θόπηεο κεηάιισλ

• Καηαζθεπαζηέο, 

εγθαηαζηάηεο θαη 

επηδηνξζσηέο εηδώλ 

από θύιια κεηάιινπ
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εμαξηάηαη απφ ηηο αλάγθεο ησλ ηδίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ελψ γηα ηνπο αλέξγνπο δπλαηό λα 

πξνσζεζνύλ αλάινγα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζε επαγγέικαηα, φπσο ηα αθφινπζα: 

 

 Αλψηεξνπ επηπέδνπ: 

o Υεκηθνί θαη ρεκηθνί κεραληθνί. 

o Μεραλνιφγνη κεραληθνί. 

o Σερληθνί βνεζνί ρεκείαο θαη ρεκηθψλ κεραληθψλ. 

o Σερληθνί βνεζνί κεραλνιφγσλ κεραληθψλ. 

 Μέζνπ επηπέδνπ: 

o Τδξαπιηθνί θαη εγθαηαζηάηεο ζσιελψζεσλ. 

o Σερλίηεο κνλψζεσλ. 

o πγθνιιεηέο θαη θφπηεο κεηάιισλ. 

o Καηαζθεπαζηέο, εγθαηαζηάηεο θαη επηδηνξζσηέο εηδψλ απφ θχιια κεηάιινπ. 

o Καηαζθεπαζηέο ιεβήησλ. 

o Υεηξηζηέο γεσηξχπαλσλ. 

 

 
 

 

7.1.3. Πξννπηηθέο  

 

Μειινληηθά, θαη ζε έλα ρξνληθφ νξίδνληα πνπ επεθηείλεηαη πέξαλ ηνπ 2019, αλάινγα θαη κε 

ηηο εμειίμεηο εθηηκάηαη φηη ζα ππάξμνπλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο αλάγθεο απαζρφιεζεο θαη 

θαηάξηηζεο ηφζν ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ αιιά θαη ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, νη 

νπνίεο ζα αθνξνχλ ζε έλα επξχ θάζκα επαγγεικάησλ ζε φια ηα επίπεδα. 

 

ΑΝΑΓΚΔ ΚΑΣΑΡΣΗΖ

ΑΝΧΣΔΡΟΤ 

ΔΠΗΠΔΓΟΤ

ΜΔΟΤ 

ΔΠΗΠΔΓΟΤ

• Φεκηθνί θαη ρεκηθνί 

κεραληθνί

• Μεραλνιόγνη κεραληθνί

• Τερληθνί βνεζνί ρεκείαο 

θαη ρεκηθώλ κεραληθώλ

• Τερληθνί βνεζνί 

κεραλνιόγσλ κεραληθώλ

• Υδξαπιηθνί θαη 

εγθαηαζηάηεο 

ζσιελώζεσλ

• Τερλίηεο απνκνλώζεσλ

• Σπγθνιιεηέο θαη θόπηεο 

κεηάιισλ

• Καηαζθεπαζηέο, 

εγθαηαζηάηεο θαη 

επηδηνξζσηέο εηδώλ από 

θύιια κεηάιινπ

• Καηαζθεπαζηέο ιεβήησλ

• Φεηξηζηέο γεσηξύπαλσλ
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Ζ ζέζε απηή ζηεξίδεηαη πξσηίζησο: 

 ηελ πξννπηηθή γηα εληνπηζκφ πξφζζεησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ αιιά θαη 

πεηξειαίνπ. 

 ην ζρεδηαζκφ γηα επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ εγρψξηαο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ γηα 

βηνκεραληθή/εκπνξηθή αιιά θαη νηθηζηηθή ρξήζε. 

 ηε δπλαηφηεηα γηα πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ ηνκέα ησλ 

Μεηαθνξψλ. 

 ηελ αλακελφκελε ζηαδηαθή δξαζηεξηνπνίεζε λέσλ ή/θαη πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ 

ζε ζπκπιεξσκαηηθνχο θαη ππνζηεξηθηηθνχο ηνκείο. 

 ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο πξφζζεησλ ηνκέσλ φπσο ρεκηθψλ βηνκεραληψλ θαη 

ιηπαζκάησλ. 

 ηελ επέλδπζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη 

ελδερνκέλσο λέσλ θνηηαζκάησλ. 

 

Καηαιεθηηθά, δηαηππψλεηαη κε βεβαηφηεηα ε ζέζε φηη ν θπζηθφο πινχηνο ηεο Κχπξνπ 

αλακέλεηαη λα έρεη θαηαιπηηθή επίδξαζε ζηε κειινληηθή αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ρψξαο καο. 

 

 

7.2. Δηζεγήζεηο 
 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ εληνπηζκέλσλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ, θαη νη πξννπηηθέο γηα 

πξφζζεηα θνηηάζκαηα ηφζν θπζηθνχ αεξίνπ φζν θαη πεηξειαίνπ, δεκηνπξγνχλ επλντθέο 

ζπλζήθεο γηα δξαζηηθή ελίζρπζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηεο Κχπξνπ.  Οη πξνθαηαξθηηθέο 

εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο επηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν κέρξη ην 

2019, αιιά θαη νη βάζηκεο πξνζδνθίεο γηα πξφζζεηεο αλάγθεο απαζρφιεζεο ζε πην 

καθξνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα, παξέρνπλ ηελ ηζηνξηθή επθαηξία γηα δηακφξθσζε 

νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 

λα θαιχςεη επάμηα ηηο αλακελφκελεο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, κεγηζηνπνηψληαο ηα νθέιε πνπ ζα 

πξνθχςνπλ γηα ηνλ ηφπν. 

 

Οη εηζεγήζεηο πνπ αλαδχνληαη κέζα απφ ηε κειέηε απνζθνπνχλ ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε 

αληηκεηώπηζε ηεο κειινληηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο 

Κύπξνπ σο απόξξνηα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνύ αεξίνπ.  Πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή είλαη απαξαίηεηε ε ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθόηεηα ησλ πνιηηηθώλ: 

νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ, εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο.  Ζ πξνζέγγηζε 

ε νπνία αθνινπζείηαη είλαη ν εληνπηζκφο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ επηπηψζεσλ κε 

εμεηδηθεπκέλε παξάζεζε εηζεγήζεσλ ζηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηεο 

εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηεο απαζρφιεζεο θαη θαηάξηηζεο. 

 

 

7.2.1. ηξαηεγηθή αλάπηπμεο ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ 

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Κχπξνπ απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα 

ερέγγπα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο ηεο Κχπξνπ κέζα ζε έλα έληνλα αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ.  Ζ παξνρή πξνθαηαξθηηθψλ εθηηκήζεσλ γηα ηηο αλάγθεο απαζρφιεζεο κέρξη ην 

2019 απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, απνηειεί ηε βάζε γηα έγθαηξε αλαζεώξεζε 
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θαη επέιηθην αλαπξνζαλαηνιηζκό ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηνπ αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ ηεο Κύπξνπ. 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε επηβεβαηψλεηαη ε κεγάιε ζεκαζία ηεο ράξαμεο θαη εθαξκνγήο 

κηαο νινθιεξσκέλεο εληαίαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ηεο 

Κχπξνπ.  Ππξήλα ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο ζα πξέπεη λα απνηεινχλ πξνηάζεηο γηα έγθαηξεο 

θαη απνηειεζκαηηθέο κεηαβνιέο ζηηο πνιηηηθέο ηεο εθπαίδεπζεο θαζώο θαη ηεο 

απαζρόιεζεο θαη θαηάξηηζεο, νη νπνίεο απφ ηε θχζε ηνπο δηέπνληαη απφ ηελ αξρή ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο. 

 

Βαξχλνπζα ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Κχπξνπ απνδίδεηαη ηφζν 

ζηα ηξαηεγηθά ρέδηα Αλάπηπμεο πνπ εηνηκάζηεθαλ θαηά θαηξνχο φζν θαη ζηε ηξαηεγηθή 

«Δπξώπε 2020» πνπ πξνδηαγξάθεη ηε λέα Δπξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα αλάπηπμε θαη 

απαζρφιεζε, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο Δπξψπεο γηα δηαηεξήζηκε 

αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθφηεηα.  Ο δεχηεξνο ηνκέαο πξνηεξαηφηεηαο ηεο ηξαηεγηθήο 

«Δπξψπε 2020» επηθεληξψλεηαη ζηε δηαηεξήζηκε αλάπηπμε κέζα από ηελ νηθνδόκεζε 

κηαο πην απνδνηηθήο ζηε ρξήζε πόξσλ, πην πξάζηλεο θαη πην αληαγσληζηηθήο 

νηθνλνκίαο.  Ζ ζηφρεπζε απηή ελδπλακψλεηαη, ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ, απφ ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο θαη ηηο ζεκαληηθέο 

ελδείμεηο γηα πξφζζεηα θνηηάζκαηα θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ.  Ζ αμηνπνίεζε ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη νη επηπηψζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη απαξαίηεην λα ιακβάλνληαη 

ππφςε ζηε δηακφξθσζε ησλ ηξαηεγηθψλ θαη ησλ ρεδίσλ Γξάζεο θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ελεξγεηψλ κε θεληξηθή επηδίσμε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε αλάπηπμε θαη 

πιεξέζηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Κχπξνπ.  

 

Με βάζε ηα πνξίζκαηα ηεο κειέηεο θαη ζηα πιαίζηα ηεο επηδίσμεο γηα αλάπηπμε θαη 

πιεξέζηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ζπλζήθεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη 

ίζσλ επθαηξηψλ ζα πξέπεη λα ηξνρηνδξνκεζνχλ νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα αληηκεηώπηζε 

ησλ επηπηώζεσλ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ηφζν ζηνλ ίδην ηνλ ηνκέα ηνπ 

θπζηθνύ αεξίνπ ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ, απφ ηελ έξεπλα, ζηελ εμφξπμε, ζηελ επεμεξγαζία, ζηε 

δηαλνκή θαη ζηελ εμαγσγή, θαζψο θαη ζε παξεκθεξείο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(ρεκηθά πξντφληα, ιηπάζκαηα), ζε ζπκπιεξσκαηηθνύο ηνκείο (θαηαζθεπέο, κεηαπνίεζε, 

ζπληήξεζε) θαη ηέινο ζε ππνζηεξηθηηθνύο ηνκείο (ζηέγαζε, ζίηηζε θαη κεηαθνξέο). 

 

Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη επηβεβιεκέλνο ν ζπληνληζκόο αλάκεζα ζηνπο θνξείο νη νπνίνη 

έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηε ράξαμε θαη εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη 

ηεο απαζρφιεζεο θαη θαηάξηηζεο.  Ωο βαζηθόηεξνη εκπιεθόκελνη θνξείο εληνπίδνληαη νη 

αθφινπζνη: 

 

 Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ  

 Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ  

 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ  

 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

 Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ 

 Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο 

 Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

 Αξρή Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ 
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 Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο Κχπξνπ 

 Γεκφζηα Δηαηξεία Φπζηθνχ Αεξίνπ 

 Δξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο θαη ζχλδεζκνη  

 πληερληαθέο νξγαλψζεηο  

 

Ζ πξνψζεζε δηαθφξσλ ελεξγεηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Κχπξνπ δηαιακβάλεη ηελ εκπινθή πνιιώλ 

ππεξεζηώλ θαη θνξέσλ αλάινγα κε ην ζέκα.  Απηφ απαηηεί ηελ αλάπηπμε ηνπ θαιύηεξνπ 

δπλαηνύ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο έηζη ψζηε νη παξεκβάζεηο λα έρνπλ ηε κέγηζηε 

απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ην ιηγόηεξν δπλαηό θόζηνο (νηθνλνκηθφ θαη αλζξψπηλν).  

 

 

7.2.2. ηξαηεγηθή εθπαίδεπζεο  

 

Δλφςεη ησλ ξαγδαίσλ αιιαγψλ πνπ επηζπκβαίλνπλ ζην ζχγρξνλν θφζκν θαη ηεο θνηλήο 

πνιηηηθήο ηελ νπνία πηνζεηνχλ φια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα 

εθζπγρξνληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο, ε αλάγθε γηα κεηαξξύζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο ηεο Κύπξνπ ζεσξείηαη άθξσο απαξαίηεηε. 

 

Ζ αλάγθε απηή πξνζδηνξίδεηαη θαη κέζα απφ ηηο εθηηκήζεηο ηεο κειέηεο γηα άκεζεο, 

έκκεζεο θαη επαγόκελεο αλάγθεο απαζρόιεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο Κύπξνπ 

εμαηηίαο ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ.  Οη δηαθνξνπνηήζεηο νη νπνίεο 

πξνβιέπνληαη λα παξαηεξεζνχλ ζηελ απαζρφιεζε ηφζν ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ησλ 

ππνδνκψλ γηα ην θπζηθφ αέξην φζν θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ, ε αλάγθε γηα λέα 

ζρεηηθά επαγγέικαηα ζε φια ηα επίπεδα αιιά θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζην πεξηερφκελν 

πθηζηάκελσλ επαγγεικάησλ, αλακέλεηαη φηη ζα έρνπλ ζνβαξέο επηπηώζεηο ζην 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. 

 

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζπλδπάδεη ηφζν γεληθή φζν θαη επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε, ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά ζηηο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο, ηδηαίηεξα απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξαγδαία επηθξάηεζε 

ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλώζεο, ηελ αλάπηπμε ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο 

θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ ηνκέσλ όπσο είλαη ην θπζηθό αέξην.  Βαζηθφ γλψξηζκα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ν εθνδηαζκφο ησλ καζεηψλ, απηψλ δειαδή πνπ 

ζα θαηαζηνχλ κεηέπεηηα εξγαδφκελνη, κε ηηο ηθαλφηεηεο γηα ηαρεία πξνζαξκνγή ζε ξαγδαία 

κεηαβαιιόκελεο ζπλζήθεο. 

 

Οη αιιαγέο ζην πεξηερόκελν ησλ επαγγεικάησλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

πξέπεη λα εμεηαζηνχλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε ζηφρν λα γίλνπλ νη αλάινγεο 

αλαγθαίεο δηαθνξνπνηήζεηο ηφζν ζηε δεπηεξνβάζκηα φζν θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

 

Οη αλάγθεο γηα λέα επαγγέικαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε ζηφρν λα εηζαρζνχλ λέα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ηφζν ζηε δεπηεξνβάζκηα φζν θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  ηελ πεξίπησζε 

ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απηφ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε 

ησλ δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ παλεπηζηεκίσλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο Κχπξνπ σο 

πεξηθεξεηαθφ θέληξν εθπαίδεπζεο. 
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Ζ επηινγή ηνπ θιάδνπ ζπνπδψλ είλαη απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ηνπ θάζε καζεηή θαη θνηηεηή.  

Γηα ην ιφγν απηφ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ε ζπκβνπιεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή αγσγή 

ησλ λέσλ.  Όινη νη καζεηέο θαη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηηο αλαγθαίεο 

πιεξνθνξίεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ γηα ην θπζηθφ αέξην, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο θαζψο θαη ηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο, 

ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ θαηάιιειε επηινγή ησλ θιάδσλ ζπνπδψλ θαη ησλ επαγγεικάησλ. 

 

 

7.2.3. ηξαηεγηθή απαζρόιεζεο θαη θαηάξηηζεο  

 

Ζ νηθνλνκία θαη ε αγνξά εξγαζίαο ζηελ Κύπξν παξνπζίαζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηα 

ηειεπηαία ρξόληα εμαηηίαο ησλ επηπηώζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηα νπνία θαη 

ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη.  Οη ρακεινί ή / θαη αξλεηηθνί ξπζκνί αλάπηπμεο, ε κείσζε ζηελ 

απαζρφιεζε θαη ε ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ αλεξγία είλαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ηειεπηαίσλ 4 ρξφλσλ.  Ζ έμνδνο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηαπηίδεηαη ρξνληθά θαη κε ηηο 

πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ φπνπ αλακέλεηαη ε αλαδηάξζξσζε ηεο 

νηθνλνκίαο κε δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

 

Ζ αλαδηάξζξσζε απηή ζα πξνέιζεη θαη απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ 

θαη ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ ελίζρπζε ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, φπσο είλαη νη παξεκθεξείο ηνκείο εθκεηάιιεπζεο 

ππνπξντφλησλ (ρεκηθά πξντφληα, ιηπάζκαηα), νη ζπκπιεξσκαηηθνί ηνκείο (θαηαζθεπή 

ππνδνκψλ, θαηαζθεπή αγσγψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ) θαη νη ππνζηεξηθηηθνί 

ηνκείο (ζηέγαζε, ζίηηζε θαη κεηαθνξέο).  Δπηπηψζεηο αλακέλεηαη λα έρνπλ επίζεο ηνκείο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο.  Πξφζζεηα αιιάδεη ην 

πεξηερφκελν ζεκαληηθνχ αξηζκνχ επαγγεικάησλ ελψ δεκηνπξγνχληαη θαη λέα επαγγέικαηα 

ζε φια ηα επίπεδα.  Ο έγθαηξνο εληνπηζκόο θαη δηαρείξηζε ησλ αιιαγώλ απηψλ είλαη 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο, ηελ ελζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

πνηνηηθήο απαζρόιεζεο. 

 

Οη πξνθαηαξθηηθέο εθηηκήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηε κειέηε πξνδηαγξάθνπλ αιιαγέο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο κέρξη ην 2019 εμαηηίαο ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ.  Απηέο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κεηαβνιέο ζε ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε επαγγέικαηα 

φζν θαη ζην πεξηερφκελν ησλ επαγγεικάησλ.  Οη πξνβιέςεηο γηα ηηο αλάγθεο απαζρφιεζεο 

απφ ηνλ εληνπηζκφ θαη αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ηξαηεγηθή 

«Δπξψπε 2020» θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ Απαζρφιεζε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαζνξίδνπλ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα πξέπεη λα θηλεζεί ε ζηξαηεγηθή 

απαζρφιεζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Κχπξν.  Ζ ζηξαηεγηθή απηή ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ 

απαξαίηεηε επειημία γηα αλαπξνζαλαηνιηζκό ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη έγθαηξα θαη 

απνηειεζκαηηθά ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο θππξηαθήο αγνξάο εξγαζίαο.  

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο, ε πξόνδνο ε νπνία έρεη επηηειεζηεί ηα 

ηειεπηαία ρξόληα είλαη αδηακθηζβήηεηα αξθεηά κεγάιε.  Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα θαηάξηηζε ησλ εξγνδνηνπκέλσλ 

ηνπο θαη γηα ηα νθέιε πνπ ζα απνθνκίζνπλ κέζα απφ κηα πνιηηηθή επέλδπζεο ζηελ θαηάξηηζε 

θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο.  Πξφζζεηα, ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαηάξηηζεο νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζηελ Κχπξν θξίλεηαη ζε κεγάιν βαζκό ηθαλνπνηεηηθό 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα ζηελ αγνξάο εξγαζίαο.  Δληνχηνηο 

δηαπηζηψλνληαη ζεκαληηθέο πξννπηηθέο γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ 
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αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμεχξεζε πξφζθνξσλ ηξφπσλ απνηειεζκαηηθήο 

αληηκεηψπηζεο ησλ πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ αληζνζθειεηώλ κεηαμχ ηεο δήηεζεο θαη ηεο 

πξνζθνξάο εξγαζίαο.  

 

ηνλ ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ Κχπξν ε ΑλΑΓ είλαη ν θύξηνο 

πξσηαγσληζηήο.  Ζ ιεηηνπξγία ηεο είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελόο 

νινθιεξσκέλνπ θαη επέιηθηνπ ζπζηήκαηνο θαηάξηηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο 

Κχπξνπ.  Οη ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο ηεο Κχπξνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εθηηκήζεηο γηα ηηο 

αλάγθεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ αιιά θαη ηηο ζπλεπαγφκελεο αλάγθεο θαηάξηηζεο 

δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο ζην πεδίν δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο ΑλΑΓ.  

 

Ζ ΑλΑΓ ζα πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη λα επηδεηθλχεη ηελ απαξαίηεηε επειημία γηα 

αλαπξνζαλαηνιηζκφ θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πνιηηηθή θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζηε 

βάζε ησλ εμειίμεσλ ηεο θππξηαθήο αγνξάο εξγαζίαο.  Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, νη 

αλαιεθζεζόκελεο από ηελ ΑλΑΓ δξάζεηο πξέπεη λα αθνξνχλ θαη ηα αθφινπζα: 

 

 Νένη ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη επαγγέικαηα από ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Κύπξν: 

 Δπηθεληξσκέλε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο ησλ λέσλ ηνκέσλ νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ επαγγεικάησλ πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ σο 

ζπλέπεηα ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Κχπξνπ. 

 Ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο ζε ζρέζε κε ηηο δεμηφηεηεο ζρεηηθέο κε ην 

θπζηθφ αέξην ζηα πθηζηάκελα επαγγέικαηα αιιά θαη ζηα λέα επαγγέικαηα. 

 Γξαζηεξηόηεηεο αξρηθήο θαηάξηηζεο: 

 Πξνζζήθε λέσλ εηδηθνηήησλ ζηα ηαρχξξπζκα πξνγξάκκαηα αξρηθήο θαηάξηηζεο κε 

βάζε ηα λέα επαγγέικαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη. 

 Δκπινπηηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ αξρηθήο θαηάξηηζεο κε ηηο 

αλαγθαίεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζρεηηθέο κε ην θπζηθφ αέξην. 

 Γηεπθφιπλζε ηεο κεηάβαζεο θαη έληαμεο/επαλέληαμεο ζηελ επαγγεικαηηθή δσή ησλ 

λενεηζεξρνκέλσλ, ησλ αλέξγσλ θαη ηνπ αδξαλνχο γπλαηθείνπ δπλακηθνχ κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη 

ηηο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγεί ε αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

 πλέρηζε ησλ πξνγξακκάησλ ζηειέρσζεο επηρεηξήζεσλ κε άλεξγνπο πηπρηνχρνπο θαη 

ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο κε εμαηνκηθεπκέλε θαηάξηηζε αλέξγσλ ζηηο επηρεηξήζεηο, 

κε επηθέληξσζε ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ αιιά θαη ζε παξεκθεξείο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθνχο ηνκείο. 

 Γξαζηεξηόηεηεο ζπλερηδόκελεο θαηάξηηζεο: 

 πλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο θαη θαηάιιεινο 

εκπινπηηζκφο ηνπο ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο. 

 Δλδπλάκσζε ηεο πξνζθνξάο πνιπεπηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο 

θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ κέζα 

απφ ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηφηεηαο γηα ηέηνηα ζέκαηα ζην Θεκαηνιφγην 

Πξνηεξαηνηήησλ. 
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 Παξνρή δπλαηφηεηαο ζε φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο λα πξνζαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο.  

 Δλζσκάησζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο ησλ αλαγθαίσλ δεμηνηήησλ ηδηαίηεξα 

ζηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηα επαγγέικαηα πνπ έρνπλ κεγάιε 

εκπινθή ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

 Αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηόηεηεο: 

 πκπεξίιεςε επαγγεικάησλ ζρεηηθψλ κε ην θπζηθφ αέξην ζηα Πξφηππα 

Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ θαζψο θαη εκπινπηηζκφο πθηζηάκελσλ επαγγεικάησλ κε 

δεμηφηεηεο ζρεηηθέο κε ην θπζηθφ αέξην. 

 Δηζαγσγή πξνηεξαηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηα 

ρέδηα ηεο ΑλΑΓ γηα πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη γηα ελδπλάκσζε ηεο ππνδνκήο 

θαηάξηηζεο. 

Ο νξζφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ πην πάλσ δξάζεσλ 

αλακέλεηαη φηη ζα ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζηελ αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο θαζψο θαη ζηελ 

πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη πιεξέζηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο 

Κχπξνπ ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγεί ε αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Κχπξν. 
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8. ΟΓΗΚΟ ΥΑΡΣΖ ΠΡΟΧΘΖΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 
 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ν Οδηθόο Υάξηεο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ δεμηνηήησλ ζε 

ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Κύπξν.  Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ Οδηθνχ 

Υάξηε είλαη ε πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ αέξην θαη ζε απηφ 

πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ελέξγεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ψζηε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο 

Κχπξνπ λα απνθηήζεη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ρξνληθή πεξίνδν κέρξη ην 2019. 

 

 
Πξσηαξρηθφ παξάγνληα επηηπρίαο απνηειεί ε δηάρπζε ησλ επξεκάησλ ηεο κειέηεο κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πξνθύπηνπζεο αλάγθεο απαζρόιεζεο θαη θαηάξηηζεο.  Δίλαη κέζα 

απφ ηελ ελεκέξσζε, ηε δεκηνπξγηθή ζπδήηεζε θαη ηελ παξαγσγηθή ζπλεξγαζία πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο πξννπηηθέο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Κχπξν. 

 

Οη δεμηφηεηεο είλαη απαξαίηεην φπσο πξνσζεζνχλ κέζα απφ ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα 

παξνρήο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη λννηξνπίαο ζηελ Κχπξν, δειαδή ην εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα θαη ην ζύζηεκα θαηάξηηζεο.  Ζ εκπινθή θαζψο θαη ε ζπλέξγηα ησλ δπν 

ζπζηεκάησλ ζεσξείηαη αλαγθαία, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάδεημε λέσλ ηνκέσλ 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη λέσλ επαγγεικάησλ ζηελ Κχπξν θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ 

δηαλνίγνληαη γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ληφπηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. 

 

Μέζα απφ ηελ εκπινθή ησλ δχν απηψλ ζπζηεκάησλ ζα ηθαλνπνηεζνχλ νη πνιχπιεπξεο θαη 

πνιχπινθεο αλάγθεο ζε λέεο δεμηφηεηεο ηφζν ζε πθηζηάκελα φζν θαη ζε λέα επαγγέικαηα.  Ζ 

αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ δεκηνπξγεί αλάγθεο γηα απαζρόιεζε αηόκσλ κε 

εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή 

αλακέλεηαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ ηνκέα απηφ θαη πξφζζεηα αλάγθεο γηα αλαβάζκηζε 

Οδικός Χάρτης Προώθησης Δεξιοτήτων

για Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

Προώθηση Δεξιοτήτων από το 
Σύστημα Κατάρτισης

Διάχυση Ευρημάτων Μελέτης: Ανάγκες Απασχόλησης και Κατάρτισης

Προώθηση Δεξιοτήτων από το 
Εκπαιδευτικό Σύστημα

Επιχειρήσεις και   
Εργοδοτούμενοι

Άνεργοι και        
Νεοεισερχόμενοι
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θαη ζπλερή αλαλέσζε ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ εξγνδνηνπκέλσλ ζε απηέο ηηο 

επηρεηξήζεηο.  Πξσηαξρηθφ ξφιν αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη ην ήδε θαιά αλαπηπγκέλν 

ζχζηεκα θαηάξηηζεο κε ηε ζπλεηζθνξά φκσο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο. 

 

Παξάιιεια νη αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο αλακέλεηαη λα 

ηθαλνπνηεζνχλ κέζα απφ ηελ πξόζιεςε λενεηζεξρνκέλσλ αηόκσλ απφ ηηο δηάθνξεο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη αλέξγσλ πνπ ζα απνθηήζνπλ ηηο αλαγθαίεο γλώζεηο 

θαη δεμηόηεηεο.  Ο εθνδηαζκφο ησλ λενεηζεξρνκέλσλ κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ 

πξνυπνζέηεη ε αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ εκπίπηεη θπξίσο ζηε ζθαίξα αξκνδηνηήησλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο ελψ ε αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ αλέξγσλ 

είλαη θπξίσο επζχλε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηάξηηζεο. 

 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ζε δεμηφηεηεο πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε ηνπ θαιύηεξνπ 

δπλαηνύ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη ην ζχζηεκα 

θαηάξηηζεο έηζη ψζηε νη παξεκβάζεηο λα έρνπλ ηε κέγηζηε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ην 

ιηγόηεξν δπλαηό θόζηνο. 

 

 

8.1. Γηάρπζε επξεκάησλ κειέηεο:  Αλάγθεο απαζρόιεζεο θαη θαηάξηηζεο 
 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ Οδηθνχ Υάξηε απνηειεί ε δηάρπζε ησλ 

επξεκάησλ ηεο κειέηεο κε πξσηαξρηθή έκθαζε ζηηο πξνθύπηνπζεο αλάγθεο 

απαζρόιεζεο θαη θαηάξηηζεο.  ηφρνο ηεο δξάζεο απηήο είλαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ 

αξκνδίσλ θνξέσλ θαη ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ ψζηε, ζηε ζθαίξα αξκνδηνηήησλ ηνπ θάζε 

θνξέα θαη νξγαληζκνχ, λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Οδηθνχ Υάξηε, ε 

ελεκέξσζε ησλ νξγαληζκώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή αλακέλεηαη 

λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηέινο ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

ζπλεξγαηώλ ηεο ΑλΑΓ, ηδηαίηεξα ησλ ηδξπκάησλ θαηάξηηζεο θαη ησλ ζπκβνχισλ 

επηρεηξήζεσλ, γηα λα πξνσζήζνπλ δξάζεηο αλάπηπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην θπζηθφ αέξην. 

 

 
 

Συνάξεις με 
Κυβερνητικούς 

Φορείς και 
Κοινωνικούς 

Εταίρους

Διάχυση Ευρημάτων Μελέτης: 

Ανάγκες Απασχόλησης και Κατάρτισης

Σύναξη με 
Ιδρύματα 

Κατάρτισης και 
Συμβούλους 

Επιχειρήσεων

Σύναξη με 
Οργανισμούς 

και 
Επιχειρήσεις 

του Τομέα του 
Φυσικού 
Αερίου



71 

 

8.1.1. πλάμεηο κε θπβεξλεηηθνύο θνξείο θαη θνηλσληθνύο εηαίξνπο 

 

Θα πξνγξακκαηηζηνχλ θαη πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλάμεηο κε αξκόδηνπο θπβεξλεηηθνύο θαη 

άιινπο θνξείο θαη κε θνηλσληθνύο εηαίξνπο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ηεο 

παξνχζαο κειέηεο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο απαζρφιεζεο θαη 

θαηάξηηζεο θαζψο θαη ζηνλ Οδηθφ Υάξηε γηα πξνψζεζε ησλ δεμηνηήησλ γηα δηαρείξηζε ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Κχπξν.  θνπφο είλαη ε δεκηνπξγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ 

ψζηε νη θνξείο απηνί λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο 

γηα λα πξνσζεζεί ε ηδέα ηεο απόθηεζεο ησλ απαξαίηεησλ γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

λννηξνπίαο απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ηφπνπ.  Δλδεηθηηθφο θαηάινγνο ησλ θνξέσλ 

απηψλ είλαη: 

 

 Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ 

 Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

 Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ 

 Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο 

 Αξρή Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ 

 Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο Κχπξνπ 

 Γεκφζηα Δηαηξεία Φπζηθνχ Αεξίνπ 

 Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Παλεπηζηήκηα 

 Δξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο θαη ζχλδεζκνη 

 πληερληαθέο νξγαλψζεηο 

 

 

8.1.2. ύλαμε  κε νξγαληζκνύο θαη επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ 

 

Θα πξνγξακκαηηζηεί θαη πξαγκαηνπνηεζεί ζύλαμε κε νξγαληζκνύο θαη επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ή αλακέλεηαη λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ 

αεξίνπ γηα ηελ παξνπζίαζε θαη πξνβνιή ησλ επξεκάησλ ηεο παξνχζαο κειέηεο κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο απαζρφιεζεο θαη θαηάξηηζεο θαζψο θαη ζηνλ Οδηθφ 

Υάξηε γηα πξνψζεζε ησλ δεμηνηήησλ γηα δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Κχπξν.  

θνπφο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ νξγαληζκώλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

δξάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ πξνώζεζε ησλ αλαγθαίσλ δεμηνηήησλ γηα επηρεηξήζεηο θαη 

απαζρνινύκελνπο.   

 

 

8.1.3. ύλαμε κε ηδξύκαηα θαηάξηηζεο θαη ζπκβνύινπο επηρεηξήζεσλ 

 

Θα πξνγξακκαηηζηεί θαη πξαγκαηνπνηεζεί ζύλαμε κε ηα ηδξύκαηα θαη νξγαληζκνύο 

θαηάξηηζεο θαη ζπκβνύινπο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ παξνπζίαζε θαη πξνβνιή ησλ 

επξεκάησλ ηεο παξνχζαο κειέηεο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο 

απαζρφιεζεο θαη θαηάξηηζεο θαζψο θαη ζηνλ Οδηθφ Υάξηε γηα πξνψζεζε ησλ δεμηνηήησλ 

γηα δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Κχπξν.  θνπφο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε θαη 
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ελεξγνπνίεζε ηνπο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ηα 

νπνία ζα βνεζήζνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Κχπξνπ λα απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη λα ζπκβάιεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

 

8.2. Πξνώζεζε δεμηνηήησλ από ην Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα 
 

Βαζηθφ πξσηαγσληζηή ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ζε δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηεο Κχπξνπ σο απφξξνηα ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απνηειεί ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  Σν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί έγθαηξα 

θαη απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο πνπ πεγάδνπλ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ ψζηε λα εθνδηάζεη ηνπο καζεηέο θαη θνηηεηέο, δειαδή απηνχο πνπ ζα 

θαηαζηνχλ κεηέπεηηα εξγαδφκελνη, κε ηηο αλαγθαίεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη λννηξνπία. 

 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή δηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε γηα εκπινπηηζκό θαη αλαπξνζαξκνγή 

πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαζψο θαη γηα ζρεδηαζκό θαη εηζαγσγή λέσλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζε φια ηα επίπεδα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

 
 

 

8.2.1. Πξνώζεζε δεμηνηήησλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

Σα δεκφζηα θαη ηδησηηθά παλεπηζηήκηα ζηελ Κχπξν ζα πξέπεη λα εκπινπηίζνπλ θαη 

αλαπξνζαξκόζνπλ ην πεξηερόκελν ησλ πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ψζηε 

λα πεξηιακβάλνπλ θαη ζεκαηηθνχο ηνκείο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθφ αέξην.  Σα 

θπξηφηεξα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαθνξνπνηεζνχλ ζρεηίδνληαη κε ηα 

αθόινπζα επαγγέικαηα αλώηεξνπ επηπέδνπ: 

 

Προώθηση Δεξιοτήτων για Διαχείριση

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

από το Εκπαιδευτικό Σύστημα

Προώθηση 
Δεξιοτήτων στη 
Μεταλυκειακή
μη Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση

Προώθηση 
Δεξιοτήτων 

στην Ανώτερη 
Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση

Προώθηση 
Δεξιοτήτων 

στην 
Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση

Εμπλουτισμός και Αναπροσαρμογή 
Υφιστάμενων Προγραμμάτων 

Εκπαίδευσης
Νέα Προγράμματα Εκπαίδευσης

Προώθηση 
Δεξιοτήτων στο 

Σύστημα 
Μαθητείας
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 Υεκηθνί. 

 Μεραληθνί πεξηβάιινληνο. 

 Υεκηθνί κεραληθνί θαη κεραληθνί δηεξγαζηψλ. 

 Μεραλνιφγνη κεραληθνί. 

 

Παξάιιεια, ηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά παλεπηζηήκηα ζηελ Κχπξν ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ 

δηεμνδηθά ην ζέκα ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη εηζαγσγήο λέσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζε 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Κχπξν.  Σα 

θπξηφηεξα λέα επαγγέικαηα αλώηεξνπ επηπέδνπ γηα ηα νπνία αλακέλεηαη λα παξνπζηαζηνχλ 

αλάγθεο απαζρφιεζεο ζηελ Κχπξν είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Μεραληθνί πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

 Μεραληθνί πγξψλ γεψηξεζεο. 

 Γεσκεραλνιφγνη κεραληθνί. 

 Μεραληθνί αγσγψλ. 

 

 

8.2.2. Πξνώζεζε δεμηνηήησλ ζηε Μεηαιπθεηαθή κε Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

Σα δεκφζηα θαη ηδησηηθά ηδξχκαηα πνπ παξέρνπλ κεηαιπθεηαθή κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ζηελ Κχπξν ζα πξέπεη λα εκπινπηίζνπλ θαη αλαπξνζαξκόζνπλ ην πεξηερόκελν ησλ 

πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ θαη ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθφ αέξην.  Σα θπξηφηεξα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πνπ ρξεηάδεηαη λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ ζρεηίδνληαη κε ηα αθόινπζα επαγγέικαηα αλώηεξνπ επηπέδνπ: 

 

 Σερληθνί βνεζνί ρεκείαο. 

 Σερληθνί βνεζνί ρεκηθψλ κεραληθψλ. 

 Σερληθνί βνεζνί κεραλνιφγσλ κεραληθψλ. 

 

Παξάιιεια ηα ηδξχκαηα πνπ παξέρνπλ κεηαιπθεηαθή κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ 

Κχπξν ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ δηεμνδηθά ην ζέκα ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη εηζαγσγήο λέσλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Κχπξν.  Σα θπξηφηεξα λέα επαγγέικαηα αλώηεξνπ επηπέδνπ γηα ηα 

νπνία αλακέλεηαη λα παξνπζηαζηνχλ αλάγθεο απαζρφιεζεο ζηελ Κχπξν είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Σερληθνί βνεζνί κεραληθψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

 Σερλνιφγνη γεσινγίαο, πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

 Δπφπηεο δηεξγαζηψλ εμφξπμεο θαη επεμεξγαζίαο θπζηθνχ αεξίνπ. 

 Σερληθνί θαη ρεηξηζηέο δηεξγαζηψλ εμφξπμεο θαη επεμεξγαζίαο θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

 

8.2.3. Πξνώζεζε δεμηνηήησλ ζηελ Αλώηεξε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

Ζ παξερφκελε αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν θαη ζπγθεθξηκέλα νη 

ηερληθέο ζρνιέο ζα πξέπεη λα εκπινπηίζνπλ θαη αλαπξνζαξκόζνπλ ην πεξηερόκελν ησλ 

πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ θαη ζέκαηα πνπ 
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ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθφ αέξην.  Σα θπξηφηεξα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πνπ ρξεηάδεηαη λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ ζρεηίδνληαη κε ηα αθόινπζα επαγγέικαηα κέζνπ επηπέδνπ: 

 

 Τδξαπιηθνί θαη εγθαηαζηάηεο ζσιελψζεσλ. 

 Σερλίηεο κνλψζεσλ. 

 πγθνιιεηέο θαη θφπηεο κεηάιισλ. 

 Καηαζθεπαζηέο, εγθαηαζηάηεο θαη επηδηνξζσηέο εηδψλ απφ θχιια κεηάιινπ. 

 

Παξάιιεια ε αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα εμεηάζεη δηεμνδηθά ην ζέκα 

ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη εηζαγσγήο λέσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Κχπξν.  Σα θπξηφηεξα λέα 

επαγγέικαηα κέζνπ επηπέδνπ γηα ηα νπνία αλακέλεηαη λα παξνπζηαζηνχλ αλάγθεο 

απαζρφιεζεο ζηελ Κχπξν είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Δμεηδηθεπκέλνη ζπγθνιιεηέο. 

 Δμεηδηθεπκέλνη θαηαζθεπαζηέο ιεβήησλ. 

 Υεηξηζηέο γεσηξχπαλσλ. 

 Υεηξηζηέο γεξαλψλ θαη αλαβαηνξίσλ. 

 

 

8.2.4. Πξνώζεζε δεμηνηήησλ ζην ύζηεκα Μαζεηείαο 

 

Ζ Νέα χγρξνλε Μαζεηεία ζα πξέπεη λα εκπινπηίζεη θαη αλαπξνζαξκόζεη ην πεξηερόκελν 

ησλ πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ θαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην θπζηθφ αέξην.  Σα θπξηφηεξα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαθνξνπνηεζνχλ 

ζρεηίδνληαη κε ηα αθόινπζα επαγγέικαηα κέζνπ επηπέδνπ: 

 

 Τδξαπιηθνί θαη εγθαηαζηάηεο ζσιελψζεσλ. 

 πγθνιιεηέο θαη θφπηεο κεηάιισλ. 

 

Παξάιιεια ε Νέα χγρξνλε Μαζεηεία ζα πξέπεη λα εμεηάζεη δηεμνδηθά ην ζέκα ηνπ 

ζρεδηαζκνύ θαη εηζαγσγήο λέσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Κχπξν.  Σα θπξηφηεξα λέα επαγγέικαηα 

κέζνπ επηπέδνπ γηα ηα νπνία αλακέλεηαη λα παξνπζηαζηνχλ αλάγθεο απαζρφιεζεο ζηελ 

Κχπξν είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Δμεηδηθεπκέλνη ζπγθνιιεηέο. 

 Δμεηδηθεπκέλνη θαηαζθεπαζηέο ιεβήησλ. 

 

 

8.3. Πξνώζεζε δεμηνηήησλ από ην ύζηεκα Καηάξηηζεο 
 

Σν ζχζηεκα θαηάξηηζεο ηεο Κχπξνπ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ζε δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Κχπξνπ σο 

απφξξνηα ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.  Σν ζχζηεκα θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξηζεί έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο πνπ πεγάδνπλ κέζα απφ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ψζηε λα εθνδηάζεη ηνπο εξγαδφκελνπο αιιά θαη 

ηνπο άλεξγνπο κε ηηο αλαγθαίεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη λννηξνπία. 
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Ζ πξνψζεζε ησλ δεμηνηήησλ γηα δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Κχπξν απφ ην 

ζχζηεκα θαηάξηηζεο θαηά επίπεδν επαγγεικάησλ ζεσξείηαη φηη ζα είλαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθή.  Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα πξνσζεζεί ε απόθηεζε ησλ αλαγθαίσλ 

δεμηνηήησλ μερσξηζηά γηα ηα επαγγέικαηα αλώηεξνπ, κέζνπ θαη θαηώηεξνπ επηπέδνπ. 

 

 
 

 

8.3.1. Πξνώζεζε δεμηνηήησλ ζηα Δπαγγέικαηα Αλώηεξνπ Δπηπέδνπ 

 

Οη δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθφ αέξην ζηα επαγγέικαηα αλώηεξνπ επηπέδνπ ζα 

πξνσζεζνχλ κέζα απφ 8 επηθεληξσκέλεο δξάζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ Μνλνεπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο (3 δξάζεηο), Πνιπεπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο (4 

δξάζεηο) θαη Δπηκφξθσζε Αλέξγσλ (1 δξάζε). 

 

 

Προώθηση 
Δεξιοτήτων στα 

Επαγγέλματα 
Ανώτερου   
Επιπέδου

Προώθηση Δεξιοτήτων για Διαχείριση

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

από το Σύστημα Κατάρτισης

Προώθηση 
Δεξιοτήτων στα 
Επαγγέλματα 

Μέσου         
Επιπέδου

Προώθηση 
Δεξιοτήτων στα 
Επαγγέλματα 
Κατώτερου 
Επιπέδου

Προώθηση Δεξιοτήτων για Διαχείριση

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

στα Επαγγέλματα Ανώτερου Επιπέδου

Έκτακτο Σχέδιο 
Επιμόρφωσης 

Ανέργων

Σχέδιο Στελέχωσης 
Επιχειρήσεων με 

Αποφοίτους 
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης

Μονοεπιχειρησιακά
Προγράμματα 
Συνεχιζόμενης 

Κατάρτισης

Πολυεπιχειρησιακά
Προγράμματα 
Συνεχιζόμενης 

Κατάρτισης

Συνήθη
Διοργάνωσης 

ΑνΑΔ
Ζωτικής 
σημασίας

ΕξωτερικόΚύπρος Εξωτερικό
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8.3.2. Πξνώζεζε δεμηνηήησλ ζηα Δπαγγέικαηα Μέζνπ Δπηπέδνπ 

 

Οη δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθφ αέξην ζηα επαγγέικαηα κέζνπ επηπέδνπ ζα 

πξνσζεζνχλ κέζα απφ 5 επηθεληξσκέλεο δξάζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ Μνλνεπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο (2 δξάζεηο), Πνιπεπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο (1 

δξάζε) θαη Δπηκφξθσζε Αλέξγσλ (2 δξάζεηο). 

 

 
 

 

8.3.3. Πξνώζεζε δεμηνηήησλ ζηα Δπαγγέικαηα Καηώηεξνπ Δπηπέδνπ 

 

Οη δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθφ αέξην ζηα επαγγέικαηα θαηώηεξνπ επηπέδνπ 

ζα πξνσζεζνχλ κέζα απφ 2 επηθεληξσκέλεο δξάζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά 

Μνλνεπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο. 

 

 

Προώθηση Δεξιοτήτων για Διαχείριση

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

στα Επαγγέλματα Μέσου Επιπέδου

Έκτακτο Σχέδιο 
Επιμόρφωσης 

Ανέργων

Έκτακτο Σχέδιο 
Στήριξης της 

Απασχόλησης με 

Εξατομικευμένη 
Κατάρτιση Ανέργων 

στις Επιχειρήσεις

Μονοεπιχειρησιακά
Προγράμματα 
Συνεχιζόμενης 

Κατάρτισης
στην Κύπρο

Πολυεπιχειρησιακά
Προγράμματα 
Συνεχιζόμενης 

Κατάρτισης                 
-Συνήθη

Ταχύρρυθμα                
Προγράμματα          

Αρχικής                     

Κατάρτισης

Προώθηση Δεξιοτήτων για Διαχείριση

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

στα Επαγγέλματα Κατώτερου Επιπέδου

Έκτακτο Σχέδιο 
Στήριξης της 

Απασχόλησης με 
Εξατομικευμένη 

Κατάρτιση Ανέργων 
στις Επιχειρήσεις

Μονοεπιχειρησιακά
Προγράμματα 
Συνεχιζόμενης 

Κατάρτισης
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8.3.4. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ 

 

Οη 10 δξάζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα πξνσζεζνχλ νη δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

θπζηθφ αέξην ζηα επαγγέικαηα αλώηεξνπ, κέζνπ θαη θαηώηεξνπ επηπέδνπ παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 

 

 
 

 

Μονοεπιχειρησιακά
Προγράμματα    
Συνεχιζόμενης       

Κατάρτισης

Πολυεπιχειρησιακά
Προγράμματα    
Συνεχιζόμενης       

Κατάρτισης

Προώθηση 
Δεξιοτήτων στα 

Επαγγέλματα 

Ανώτερου 
Επιπέδου

Προώθηση 
Δεξιοτήτων στα 

Επαγγέλματα

Μέσου
Επιπέδου

Προώθηση 
Δεξιοτήτων στα 

Επαγγέλματα 

Κατώτερου 
Επιπέδου

Συνήθη
Διοργάνωσης 

ΑνΑΔ

Ζωτικής 
σημασίας

Στο 
Εξωτερικό

Στην      
Κύπρο

Στο 
Εξωτερικό

Έκτακτο Σχέδιο 
Στήριξης της 

Απασχόλησης με 
Εξατομικευμένη 

Κατάρτιση 
Ανέργων στις 
Επιχειρήσεις

Σχέδιο 
Στελέχωσης 

Επιχειρήσεων με 
Αποφοίτους 

Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης

Έκτακτο Σχέδιο 
Επιμόρφωσης 

Ανέργων

Ταχύρρυθμα 
Προγράμματα 

Αρχικής 
Κατάρτισης

Κατάρτιση                    
Ανέργων

Εργοδότηση
Ανέργων
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Σρέδην Σηειέρωζεο Επηρεηξήζεωλ κε Απνθνίηνπο Τξηηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο γηα 

πξνώζεζε ηωλ Δεμηνηήηωλ Φπζηθνύ Αεξίνπ ζηα Επαγγέικαηα Αλώηεξνπ Επηπέδνπ 

 

Με ηε δξάζε απηή ε ΑλΑΓ παξέρεη θίλεηξα ζε εξγνδφηεο γηα λα πξνζθέξνπλ ζέζεηο 

απαζρόιεζεο, πξαθηηθή θαηάξηηζε θαη εξγαζηαθή πείξα ζε απόθνηηνπο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο.  Ζ πξαθηηθή θαηάξηηζε ζπκπιεξψλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ζε πξφζζεηα 

εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε απνθνίηνπ θαη 

επηρείξεζεο γηα ηελ απόθηεζε / ζπκπιήξσζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην θπζηθό αέξην.  Καηαβάιιεηαη ρνξήγεκα ζηνλ εξγνδόηε ην νπνίν κπνξεί λα αλέιζεη 

ζην 60%, 70% ή 80% ηνπ θόζηνπο θαηάξηηζεο θαη ηνπ θόζηνπο πξνζσπηθνύ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (κηζζνί θαη εηζθνξέο ζηα δηάθνξα Σακεία) γηα κεγάιεο, κεζαίεο θαη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο, αληίζηνηρα, κε αλώηαην κεληαίν ρνξήγεκα €1.200. 

 

Θα θαηαβιεζεί ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα πξνο ηελ θαηεύζπλζε πξνώζεζεο ηνπ ρεδίνπ 

θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ αιιά θαη ζε ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, φπσο είλαη νη παξεκθεξείο ηνκείο 

εθκεηάιιεπζεο ππνπξντφλησλ (ρεκηθά πξντφληα, ιηπάζκαηα), νη ζπκπιεξσκαηηθνί ηνκείο 

(θαηαζθεπή ππνδνκψλ, θαηαζθεπή αγσγψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ) θαη νη 

ππνζηεξηθηηθνί ηνκείο (ζηέγαζε, ζίηηζε θαη κεηαθνξέο). 

 

 

 

Έθηαθην Σρέδην Σηήξημεο ηεο Απαζρόιεζεο κε Εμαηνκηθεπκέλε Καηάξηηζε Αλέξγωλ ζηηο 

Επηρεηξήζεηο γηα πξνώζεζε ηωλ Δεμηνηήηωλ Φπζηθνύ Αεξίνπ ζηα Επαγγέικαηα Μέζνπ 

θαη Καηώηεξνπ Επηπέδνπ 
 

Με ηε δξάζε απηή ε ΑλΑΓ παξέρεη θίλεηξα ζε εξγνδφηεο, κε ηε κνξθή ρνξεγίαο θαη 

θαζνδήγεζεο, γηα εξγνδόηεζε θαη εμαηνκηθεπκέλε θαηάξηηζε καθξνρξόληα αλέξγσλ από 

επαγγέικαηα κέζνπ θαη θαηώηεξνπ επηπέδνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαπηζησκέλεο αλάγθεο 

ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο νη νπνίεο δπλαηφ λα αθνξνχλ επαγγέικαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθό αέξην.  Σν ρέδην ιεηηνπξγεί σο ύκπξαμε ηεο ΑλΑΓ 

(ζπληνληζηήο), ηνπ Σκήκαηνο Δξγαζίαο, ηνπ Κέληξνπ Παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνπ Αλψηεξνπ 

Ξελνδνρεηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ.  Οη αλάγθεο πνπ εμππεξεηεί ην ρέδην αλαθέξνληαη ζηελ 

πιήξσζε δεισκέλσλ θελώλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε καθξνρξόληα αλέξγνπο ή ζηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ πξνζσξηλά απαζρνινύκελσλ αιινδαπώλ από ηξίηεο ρώξεο κε 

Κύπξηνπο θαη θνηλνηηθνύο καθξνρξόληα αλέξγνπο.  Παξάιιεια, ην ρέδην πξνσζεί ηελ 

απαζρφιεζε αηφκσλ πνπ έηπραλ πξνεγνχκελεο θαηάξηηζεο κέζσ άιισλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο θαη δελ θαηέζηε δπλαηή ε απαζρφιεζε ηνπο.  Γηα θάζε λενπξνζιακβαλφκελν 

άλεξγν ζρεδηάδεηαη εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα πξαθηηθήο ελδνεπηρεηξεζηαθήο θαηάξηηζεο 

δηάξθεηαο 3 κελψλ ζην νπνίν ζα ελζσκαηώλεηαη ε απόθηεζε δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην θπζηθό αέξην απφ ην άηνκν αλάινγα κε ηα πξνζφληα ηνπ, ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ θαη 

ηνλ ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία ηνπνζεηήζεθε.  

Καηαβάιιεηαη ρνξήγεκα ζηνλ εξγνδόηε ην νπνίν κπνξεί λα αλέιζεη ζην 60%, 70% ή 80% 

ηνπ θόζηνπο θαηάξηηζεο θαη ηνπ θόζηνπο πξνζσπηθνύ ησλ ζπκκεηερφλησλ (κηζζνί θαη 

εηζθνξέο ζηα δηάθνξα Σακεία) γηα κεγάιεο, κεζαίεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο, αληίζηνηρα, κε 

αλώηαην κεληαίν ρνξήγεκα €1.200. 

 

Θα θαηαβιεζεί ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα πξνο ηελ θαηεύζπλζε πξνώζεζεο ηνπ ρεδίνπ 

θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ αιιά θαη ζε ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, φπσο είλαη νη παξεκθεξείο ηνκείο 
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εθκεηάιιεπζεο ππνπξντφλησλ (ρεκηθά πξντφληα, ιηπάζκαηα), νη ζπκπιεξσκαηηθνί ηνκείο 

(θαηαζθεπή ππνδνκψλ, θαηαζθεπή αγσγψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ) θαη νη 

ππνζηεξηθηηθνί ηνκείο (ζηέγαζε, ζίηηζε θαη κεηαθνξέο). 

 

 

 

Έθηαθην Σρέδην Επηκόξθωζεο Αλέξγωλ γηα πξνώζεζε ηωλ Δεμηνηήηωλ Φπζηθνύ Αεξίνπ 

ζηα Επαγγέικαηα Αλώηεξνπ θαη Μέζνπ Επηπέδνπ 

 

Με ηε δξάζε απηή ε ΑλΑΓ πξνσζεί ηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ησλ γλώζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ αλέξγσλ αηόκσλ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθό αέξην ψζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε παξαγσγηθή έληαμε ηνπο ζηελ απαζρφιεζε.  Σα πξνγξάκκαηα 

πξνζθέξνληαη δσξεάλ θαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο αλέξγνπο θαηαβάιιεηαη επίδνκα 

θαηάξηηζεο ύςνπο €8 αλά ώξα, πέξαλ ηνπ αλεξγηαθνύ επηδόκαηνο πνπ δπλαηφλ λα 

ιακβάλνπλ.  Ζ ΑλΑΓ θαιχπηεη επίζεο ην θφζηνο ησλ εθπαηδεπηψλ, ηηο ηξέρνπζεο δαπάλεο, 

ηηο εηζθνξέο ζηα δηάθνξα Σακεία θαη ηελ αζθάιηζε ησλ θαηαξηηδνκέλσλ. 

 

Ζ ύκπξαμε πνπ ζπζηάζεθε γηα εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ (ΑλΑΓ (ζπληνληζηήο), Σκήκα 

Δξγαζίαο, Κέληξν Παξαγσγηθφηεηαο θαη Αλψηεξν Ξελνδνρεηαθφ Ηλζηηηνχην) ζα ζπλερίζεη λα 

εμεηάδεη πάλσ ζε ηαθηηθή βάζε ηα ζηνηρεία γηα ηελ αλεξγία θαη λα πξνσζεί ηελ νξγάλσζε 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο αλέξγνπο ζε επαγγέικαηα αλψηεξνπ θαη κέζνπ 

επηπέδνπ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ αλαγθαηφηεηα απόθηεζεο γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθό αέξην.  Παξαδείγκαηα επαγγεικάησλ αλώηεξνπ επηπέδνπ 

είλαη νη ρεκηθνί, νη ρεκηθνί κεραληθνί, νη κεραλνιφγνη κεραληθνί, νη ηερληθνί ρεκείαο θαη 

ρεκηθψλ κεραληθψλ θαη νη ηερληθνί κεραλνιφγσλ κεραληθψλ ελψ παξαδείγκαηα 

επαγγεικάησλ κέζνπ επηπέδνπ είλαη νη πδξαπιηθνί θαη εγθαηαζηάηεο ζσιελψζεσλ, νη 

ηερλίηεο κνλψζεσλ, νη ζπγθνιιεηέο θαη θφπηεο κεηάιισλ, νη θαηαζθεπαζηέο, εγθαηαζηάηεο 

θαη επηδηνξζσηέο εηδψλ απφ θχιια κεηάιινπ, νη θαηαζθεπαζηέο ιεβήησλ θαη νη ρεηξηζηέο 

γεσηξχπαλσλ. 

 

 

 

Ταρύξξπζκα Πξνγξάκκαηα Αξρηθήο Καηάξηηζεο γηα πξνώζεζε ηωλ Δεμηνηήηωλ Φπζηθνύ 

Αεξίνπ ζηα Επαγγέικαηα Μέζνπ Επηπέδνπ 

 

Με ηε δξάζε απηή ε ΑλΑΓ, κε ηε ζπλεξγαζία ηεο ΓΤΑ θαη ηνπ ΚΔΠΑ, πξνσζεί ηελ 

παξνρή βαζηθήο αξρηθήο θαηάξηηζεο κε ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή 

θαηάξηηζε λενεηζεξρνκέλσλ θαη αλέξγσλ ζε επαγγέικαηα κέζνπ επηπέδνπ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθό αέξην γηα ηα νπνία παξαηεξνχληαη αλάγθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Ζ ΑλΑΓ θαιχπηεη φια ηα έμνδα ησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία πξνζθέξνληαη δσξεάλ θαη 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο αλέξγνπο θαηαβάιιεηαη επίδνκα ύςνπο €200 ηελ εβδνκάδα, πέξαλ 

ηνπ αλεξγηαθνύ επηδόκαηνο πνπ δπλαηφλ λα ιακβάλνπλ. 

 

Ζ ΑλΑΓ ζε δηαβνχιεπζε θαη ζπλεξγαζία κε ηε ΓΤΑ θαη ην ΚΔΠΑ ζα θαζνξίζεη ηα 

επαγγέικαηα ζηα νπνία ζα πξνζθεξζνχλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθό αέξην αιιά θαη ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο.  

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ επαγγεικάησλ είλαη νη ζπγθνιιεηέο θαη θφπηεο κεηάιισλ θαη νη 

θαηαζθεπαζηέο, εγθαηαζηάηεο θαη επηδηνξζσηέο εηδψλ απφ θχιια κεηάιινπ. 
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Μνλνεπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Σπλερηδόκελεο Καηάξηηζεο ζηελ Κύπξν γηα πξνώζεζε 

ηωλ Δεμηνηήηωλ Φπζηθνύ Αεξίνπ ζηα Επαγγέικαηα Αλώηεξνπ, Μέζνπ θαη Καηώηεξνπ 

Επηπέδνπ 

 

Με ηε δξάζε απηή ε ΑλΑΓ βνεζά εξγνδφηεο λα ζρεδηάδνπλ, νξγαλψλνπλ θαη εθαξκφδνπλ 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, πεηπραίλνληαο ηελ αλαβάζκηζε ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπο ζε επαγγέικαηα αλώηεξνπ, κέζνπ θαη θαηώηεξνπ επηπέδνπ 

θαη παξάιιεια ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζε ζεκαηηθνύο ηνκείο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθό αέξην.  Οη εξγνδφηεο κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ ζηα πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο πξνζνληνχρνπο εθπαηδεπηέο απφ εληφο ή εθηφο ηεο επηρείξεζήο ηνπο.  Ζ δξάζε 

απηή ζπλεηζθέξεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ θαη 

πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπο.  Καηαβάιιεηαη ρνξήγεκα ζηνλ εξγνδόηε ην νπνίν κπνξεί 

λα αλέιζεη ζην 60%, 70% ή 80% ηνπ θόζηνπο θαηάξηηζεο θαη ηνπ θόζηνπο πξνζσπηθνύ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ (κηζζνί θαη εηζθνξέο ζηα δηάθνξα Σακεία) γηα κεγάιεο, κεζαίεο θαη 

κηθξέο επηρεηξήζεηο, αληίζηνηρα. 

 

Θα πξνσζεζνχλ δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα 

αμηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ψζηε νη εξγαδφκελνη επαγγεικάησλ αλψηεξνπ, κέζνπ 

θαη θαηψηεξνπ επηπέδνπ λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθό αέξην κε έκθαζε θαη πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ 

αεξίνπ αιιά θαη ζε ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, φπσο είλαη νη παξεκθεξείο ηνκείο εθκεηάιιεπζεο ππνπξντφλησλ 

(ρεκηθά πξντφληα, ιηπάζκαηα), νη ζπκπιεξσκαηηθνί ηνκείο (θαηαζθεπή ππνδνκψλ, 

θαηαζθεπή αγσγψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ) θαη νη ππνζηεξηθηηθνί ηνκείο (ζηέγαζε, 

ζίηηζε θαη κεηαθνξέο). 

 

ην ζεκαηνιόγην πξνηεξαηνηήησλ γηα ηα Μνλνεπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 

πλερηδόκελεο Καηάξηηζεο ζηελ Κύπξν ην νπνίν ε ΑλΑΓ εηνηκάδεη θαη θαζνδεγεί ηηο 

επηρεηξήζεηο γηα ηνπο ζεκαηηθνχο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ζα πξνζηεζνχλ λένη ζεκαηηθνί ηνκείο 

πνπ λα θαιχπηνπλ ηελ πξνώζεζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθό αέξην. 

 

 

Μνλνεπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Σπλερηδόκελεο Καηάξηηζεο ζην Εμωηεξηθό γηα 

πξνώζεζε ηωλ Δεμηνηήηωλ Φπζηθνύ Αεξίνπ ζηα Επαγγέικαηα Αλώηεξνπ Επηπέδνπ 

 

Με ηε δξάζε απηή ε ΑλΑΓ βνεζά εξγνδφηεο λα επηκνξθψζνπλ ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπο γηα λα απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθό αέξην, 

ηδηαίηεξα ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα κεηαθνξάο ζρεηηθήο ηερλνγλσζίαο θαη ηερλνινγίαο 
ζηελ Κύπξν, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζην εμσηεξηθφ ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη αλάγθεο απηέο δελ είλαη δπλαηό λα ηθαλνπνηεζνύλ απνηειεζκαηηθά κε 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηελ Κύπξν.  Ζ δξάζε απηή ζπλεηζθέξεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπο.  Καηαβάιιεηαη 

ρνξήγεκα ζηνλ εξγνδόηε ην νπνίν κπνξεί λα αλέιζεη ζην 60%, 70% ή 80% ηνπ 

δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο  / δηδάθηξσλ ζην πξόγξακκα, ησλ εμόδσλ κεηάβαζεο θαη 

δηακνλήο ζην εμσηεξηθό θαη ηνπ θόζηνπο πξνζσπηθνύ ησλ ζπκκεηερφλησλ (κηζζνί θαη 

εηζθνξέο ζηα δηάθνξα Σακεία) γηα κεγάιεο, κεζαίεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο, αληίζηνηρα. 
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Θα πξνσζεζνχλ δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα 

αμηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ψζηε νη εξγαδφκελνη ζε επαγγέικαηα αλψηεξνπ 

επηπέδνπ λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

θπζηθό αέξην κε έκθαζε θαη πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ αιιά θαη ζε 

ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, 

φπσο είλαη νη παξεκθεξείο ηνκείο εθκεηάιιεπζεο ππνπξντφλησλ (ρεκηθά πξντφληα, 

ιηπάζκαηα), νη ζπκπιεξσκαηηθνί ηνκείο (θαηαζθεπή ππνδνκψλ, θαηαζθεπή αγσγψλ, 

εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ) θαη νη ππνζηεξηθηηθνί ηνκείο (ζηέγαζε, ζίηηζε θαη 

κεηαθνξέο). 

 

ην ζεκαηνιόγην πξνηεξαηνηήησλ γηα ηα Μνλνεπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 

πλερηδόκελεο Καηάξηηζεο ζην Δμσηεξηθό ην νπνίν ε ΑλΑΓ εηνηκάδεη θαη θαζνδεγεί ηηο 

επηρεηξήζεηο γηα ηνπο ζεκαηηθνχο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ζα πξνζηεζνχλ λένη ζεκαηηθνί ηνκείο 

πνπ λα θαιχπηνπλ ηελ πξνώζεζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθό αέξην. 

 

 

 

Πνιπεπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Σπλερηδόκελεο Καηάξηηζεο – Σπλήζε γηα πξνώζεζε 

ηωλ Δεμηνηήηωλ Φπζηθνύ Αεξίνπ ζηα Επαγγέικαηα Αλώηεξνπ θαη Μέζνπ Επηπέδνπ 

 

Με ηε δξάζε απηή ε ΑλΑΓ βνεζά εξγνδφηεο γηα ηε ζπλερή επηκόξθσζε ησλ 

εξγνδνηνπκέλσλ ηνπο ζε επαγγέικαηα αλώηεξνπ θαη κέζνπ επηπέδνπ ζε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Κύπξν θαη παξάιιεια ηελ 

απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο πνπ νξγαλώλνληαη από θξαηηθά ή ηδησηηθά ηδξύκαηα θαη νξγαληζκνύο 

θαηάξηηζεο.  Ζ δξάζε απηή ζπλεηζθέξεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξαγνκέλσλ πξντφλησλ θαη πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπο.  Καηαβάιιεηαη ρνξήγεκα 

ζηνλ εξγνδόηε, εξγνδνηνχκελνη ηνπ νπνίνπ παξαθνινχζεζαλ κε επηηπρία πξφγξακκα πνπ 

νξγαλψλεηαη κέζα ζην πιαίζην ηνπ ρεδίνπ, γηα θάιπςε ηνπ 60%, 70% ή 80% ηνπ 

δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο / δηδάθηξσλ ζην πξόγξακκα γηα κεγάιεο, κεζαίεο θαη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο, αληίζηνηρα.  Σν ρνξήγεκα θαηαβάιιεηαη ζηνλ νξγαλσηή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κεηά απφ ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηεο επηρείξεζεο. 

 

Ζ ΑλΑΓ κέζα απφ ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ ηδξπκάησλ θαη νξγαληζκώλ 

θαηάξηηζεο πξνζδνθά ζηνλ εκπινπηηζκό θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ ζεκάησλ 

θαη ζηελ πξνζζήθε λέσλ ζεκάησλ ψζηε λα θαιχπηεηαη πιήξσο θαη ζθαηξηθά ε απφθηεζε 

γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη λννηξνπίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθφ αέξην.  Δπηζεκαίλεηαη φηη 

πξνο ην ζθνπφ απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύλαμε κε ηα ηδξύκαηα θαηάξηηζεο θαη ηνπο 

ζπκβνύινπο επηρεηξήζεσλ. 

 

ην ζεκαηνιόγην πξνηεξαηνηήησλ γηα ηα Πνιπεπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 

πλερηδόκελεο Καηάξηηζεο – πλήζε ην νπνίν ε ΑλΑΓ εηνηκάδεη θαη θαζνδεγεί ηα 

ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο θαηάξηηζεο γηα ηνπο ζεκαηηθνχο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ζα 

πξνζηεζνχλ λένη ζεκαηηθνί ηνκείο πνπ λα θαιχπηνπλ ηελ πξνώζεζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθό αέξην. 
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Πνιπεπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Σπλερηδόκελεο Καηάξηηζεο – Ζωηηθήο Σεκαζίαο γηα 

πξνώζεζε ηωλ Δεμηνηήηωλ Φπζηθνύ Αεξίνπ ζηα Επαγγέικαηα Αλώηεξνπ Επηπέδνπ 

 

Με ηε δξάζε απηή ε ΑλΑΓ βνεζά εξγνδφηεο γηα ηε ζπλερή επηκόξθσζε ησλ 

εξγνδνηνπκέλσλ ηνπο ζε επαγγέικαηα αλώηεξνπ επηπέδνπ ζε εμεηδηθεπκέλα / 

θαηλνηνκηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Κύπξν 
θαη ηα νπνία δελ θαιχπηνληαη επαξθψο απφ ηε ληφπηα ππνδνκή.  Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ρεδίνπ 

είλαη ε εκπέδσζε ησλ γλψζεσλ θαη γη’απηφ ηα πξνγξάκκαηα απηά, πνπ νξγαλψλνληαη απφ 

θξαηηθά ή ηδησηηθά ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο θαηάξηηζεο, πινπνηνχληαη κε αλαβαζκηζκέλν 

ηξόπν εθαξκνγήο ώζηε λα πεξηιακβάλνπλ απαξαίηεηα θαη ελδνεπηρεηξεζηαθό κέξνο γηα 

λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηεο ζεσξίαο ζε πξάμε κέζα απφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αλαγθψλ ηεο θάζε επηρείξεζεο γηα απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

θπζηθφ αέξην.  Ζ δξάζε απηή ζπλεηζθέξεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξαγνκέλσλ πξντφλησλ θαη πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπο.  Καηαβάιιεηαη ρνξήγεκα 

ζηνλ εξγνδόηε, εξγνδνηνχκελνη ηνπ νπνίνπ παξαθνινχζεζαλ κε επηηπρία πξφγξακκα πνπ 

νξγαλψλεηαη κέζα ζην πιαίζην ηνπ ρεδίνπ, γηα θάιπςε ηνπ 60%, 70% ή 80% ηνπ 

δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο / δηδάθηξσλ ζην πξόγξακκα θαη ηνπ θφζηνπο πξνζσπηθνχ ησλ 

θαηαξηηδνκέλσλ γηα κεγάιεο, κεζαίεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο, αληίζηνηρα.  Σν ρνξήγεκα 

θαηαβάιιεηαη ζηνλ νξγαλσηή ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηά απφ ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

Ζ ΑλΑΓ κέζα απφ ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ ηδξπκάησλ θαη νξγαληζκώλ 

θαηάξηηζεο πξνζδνθά ζηνλ εκπινπηηζκό θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ ζεκάησλ 

θαη ζηελ πξνζζήθε λέσλ ζεκάησλ ψζηε λα θαιχπηεηαη πιήξσο θαη ζθαηξηθά ε απφθηεζε 

γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη λννηξνπίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθφ αέξην.  Δπηζεκαίλεηαη φηη 

πξνο ην ζθνπφ απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύλαμε κε ηα ηδξύκαηα θαηάξηηζεο θαη ηνπο 

ζπκβνύινπο επηρεηξήζεσλ. 

 

ην ζεκαηνιόγην πξνηεξαηνηήησλ γηα ηα Πνιπεπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 

πλερηδόκελεο Καηάξηηζεο – Εσηηθήο εκαζίαο ην νπνίν ε ΑλΑΓ εηνηκάδεη θαη 

θαζνδεγεί ηα ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο θαηάξηηζεο γηα ηνπο ζεκαηηθνχο ηνκείο 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πξνζηεζνχλ λένη ζεκαηηθνί ηνκείο πνπ λα θαιχπηνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ. 

 

 

Πνιπεπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Σπλερηδόκελεο Καηάξηηζεο ζην Εμωηεξηθό γηα 

πξνώζεζε ηωλ Δεμηνηήηωλ Φπζηθνύ Αεξίνπ ζηα Επαγγέικαηα Αλώηεξνπ Επηπέδνπ 

 

Με ηε δξάζε απηή ε ΑλΑΓ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα 

ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ αιιά θαη ζε ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, φπσο είλαη νη παξεκθεξείο ηνκείο εθκεηάιιεπζεο 

ππνπξντφλησλ (ρεκηθά πξντφληα, ιηπάζκαηα), νη ζπκπιεξσκαηηθνί ηνκείο (θαηαζθεπή 

ππνδνκψλ, θαηαζθεπή αγσγψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ) θαη νη ππνζηεξηθηηθνί 

ηνκείο (ζηέγαζε, ζίηηζε θαη κεηαθνξέο) κέζσ ηεο νκαδηθήο ζπκκεηνρήο ζε πξόγξακκα 

θαηάξηηζεο ζην εμσηεξηθό λννπκέλνπ φηη νη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο δελ κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ κέζσ ζπκκεηνρήο ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηρνξεγνχληαη απφ ηελ 

ΑλΑΓ.  ηα πξνγξάκκαηα απηά ζπκκεηέρνπλ νη ηδηνθηήηεο / δηεπζπληέο θαη αλψηεξα ζηειέρε 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αλακέλεηαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπο πάλσ ζε 

δηάθνξεο πηπρέο ηεο νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη εμνπιηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο πνπ 
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ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ έηζη ψζηε λα απνθηεζνχλ πξαθηηθέο 

γλώζεηο θαη εκπεηξίεο από αληίζηνηρεο επηηπρεκέλεο κνλάδεο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ.  

Σα πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, παξνπζηάζεηο, δηαιέμεηο, εξγαζηήξηα θαη 

αζθήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαζψο θαη επηζθέςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε επηρεηξήζεηο 

/ νξγαληζκνχο θαη αξκφδηνπο θνξείο.  Ζ πξσηνβνπιία γηα ηελ νξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ 

πξνέξρεηαη είηε απφ ηελ ίδηα ηελ ΑλΑΓ ή απφ πλδέζκνπο / Οξγαληζκνχο / Φνξείο πνπ 

εθπξνζσπνχλ δηάθνξα επαγγέικαηα ή ηνκείο / θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο.  Καηαβάιιεηαη 

ρνξήγεκα ζηνλ εξγνδόηε ην νπνίν κπνξεί λα αλέιζεη ζην 60%, 70% ή 80% ηνπ θόζηνπο 

ησλ εθπαηδεπηώλ, ησλ εμόδσλ κεηάβαζεο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ζην εμσηεξηθό, ησλ 

ινηπώλ ηξερνπζώλ δαπαλώλ, ηνπ θόζηνπο ππεξεζηώλ θαζνδήγεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθώλ 

ππεξεζηώλ θαη ηνπ θόζηνπο πξνζσπηθνύ ησλ ζπκκεηερφλησλ (κηζζνί θαη εηζθνξέο ζηα 

δηάθνξα Σακεία) γηα κεγάιεο, κεζαίεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο, αληίζηνηρα. 

 

 

Πνιπεπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Σπλερηδόκελεο Καηάξηηζεο Δηνξγάλωζεο ΑλΑΔ γηα 

πξνώζεζε ηωλ Δεμηνηήηωλ Φπζηθνύ Αεξίνπ ζηα Επαγγέικαηα Αλώηεξνπ Επηπέδνπ 

 

Με ηε δξάζε απηή ε ΑλΑΓ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ζηειερώλ – 

εξγνδνηνπκέλσλ επηρεηξήζεσλ / νξγαληζκώλ θαη ζηειερώλ αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ (όπσο εθπαηδεπηώλ, δηεπζπληώλ θέληξσλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, 

ζπκβνύισλ) κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ θαηάξηηζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Κχπξνπ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ 

αεξίνπ.  Σα πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, παξνπζηάζεηο, δηαιέμεηο, 

εξγαζηήξηα θαη αζθήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, θαη επηζθέςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο / νξγαληζκνχο θαη επίζεκνπο θνξείο θαζψο θαη επηζθέςεηο 

ζπκβνχισλ ζηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο / νξγαληζκνχο.  Καηαβάιιεηαη ρνξήγεκα ζηνλ 

εξγνδόηε ην νπνίν κπνξεί λα αλέιζεη ζην 60%, 70% ή 80% ηνπ θόζηνπο ησλ 

εθπαηδεπηώλ, ησλ εμόδσλ κεηαθίλεζεο, ησλ ινηπώλ ηξερνπζώλ δαπαλώλ, ηνπ θόζηνπο 

ππεξεζηώλ θαζνδήγεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ηνπ θόζηνπο πξνζσπηθνύ 
ησλ ζπκκεηερφλησλ (κηζζνί θαη εηζθνξέο ζηα δηάθνξα Σακεία) γηα κεγάιεο, κεζαίεο θαη 

κηθξέο επηρεηξήζεηο, αληίζηνηρα. 

 

 

Καηαιεθηηθή Δπηζήκαλζε 

 

Ζ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο πνπ θαζνξίδεη ν Οδηθφο Υάξηεο, δειαδή ε πξνψζεζε θαη 

απφθηεζε δεμηνηήησλ απφ ην ληφπην αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζπλεξγαζία, ην 

ζπληνληζκό θαη ηε ζύκπλνηα όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ. 

 

Σφζν νη θνξείο νη νπνίνη εκπιέθνληαη ζην, ζεκαληηθφ γηα ηνλ ηφπν, έξγν ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ φζν θαη νη θνξείο νη νπνίνη εκπιέθνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ηφπνπ θαη ηεο παξνρήο ζε απηφ ησλ 

αλαγθαίσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα ζπληνλίζνπλ ηηο δξάζεηο 

ηνπο ψζηε ην θπζηθό αέξην λα νδεγήζεη ζε αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ζε κείσζε ηεο 

αλεξγίαο ηνπ ληφπηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη επίζεο φηη 

νη παξεκβάζεηο ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ ζα έρνπλ ηε κέγηζηε απνηειεζκαηηθόηεηα κε ην 

ιηγόηεξν δπλαηό θόζηνο πξνο όθεινο ηεο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο ηεο Κύπξνπ ζε 

βάζνο ρξόλνπ. 
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