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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
 

Αποστολή της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) είναι η 
προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού της Κύπρου. Συναισθανόμενη την ευθύνη αυτή και αξιοποιώντας 
την πολύχρονη εμπειρία της σε θέματα αγοράς εργασίας, η ΑνΑΔ 
συστηματικά παρακολουθεί τις διαχρονικές τάσεις απασχόλησης, διενεργεί 
προβλέψεις για τη μελλοντική κατάσταση και προβαίνει στη λήψη των 
κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, που εμπίπτουν στη σφαίρα των 
αρμοδιοτήτων της.  
 
 

Η περιοδική παροχή μακροχρόνιων προβλέψεων για την απασχόληση σε 
τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε επαγγέλματα για δεκαετή περίοδο 
αποτελεί καθιερωμένη πια δραστηριότητα της ΑνΑΔ. Στο πλαίσιο αυτό η 
ΑνΑΔ προχώρησε στη διενέργεια προβλέψεων για τις ανάγκες απασχόλησης 
σε 43 τομείς οικονομικής δραστηριότητας και 200 περίπου επαγγέλματα της 
κυπριακής οικονομίας, οι οποίες καλύπτουν τη δεκαετία 2008-2018 και 
περιέχονται σε 3 ξεχωριστές αλλά αλληλοσυμπληρούμενες εκδόσεις. 
 
 

Η παρούσα μελέτη παρέχει προβλέψεις για την απασχόληση σε 43 τομείς 
οικονομικής δραστηριότητας και σε 27 επαγγέλματα που περικλείουν το 
σύνολο της κυπριακής οικονομίας και καλύπτει τη δεκαετή περίοδο 2008-
2018. Η μελέτη αναμένεται ότι θα προσθέσει σημαντικά νέα στοιχεία και 
πληροφορίες για τη μελλοντική κατάσταση στην αγορά εργασίας που είναι 
απαραίτητα για μια χώρα που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης. 
 
 

Οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα που αναδύονται μέσα από τη μελέτη 
αναμένεται να αξιοποιηθούν στη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων 
πολιτικής. Πρόσθετα, εκτιμάται ότι η μελέτη θα τύχει κατάλληλης αξιοποίησης 
από πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με το ευρύ 
θέμα του προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού και της 
επαγγελματικής καθοδήγησης των νέων.  
 
 
Στην ολοκλήρωση της μελέτης και με σκοπό την παροχή των αναγκαίων 
στατιστικών στοιχείων ήταν σημαντική η συνεργασία με αρμόδιους 
Λειτουργούς της Στατιστικής Υπηρεσίας, η βοήθεια των οποίων υπήρξε 
ανεκτίμητη και η ΑνΑΔ τους εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες της.  



ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Βασική επιδίωξη της μελέτης είναι η παροχή προβλέψεων για την 
απασχόληση στην κυπριακή οικονομία την περίοδο 2008-2018. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσα από την εκτίμηση του μεγέθους της συνολικής 
απασχόλησης και την πρόβλεψη της κατανομής των απασχολουμένων σε 
τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε επαγγέλματα.  
 

ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Στη μελέτη γίνονται προβλέψεις για την απασχόληση σε 43 τομείς 
οικονομικής δραστηριότητας και σε 27 επαγγέλματα που καλύπτουν το 
σύνολο της κυπριακής οικονομίας για την περίοδο 2008-2018.  
 

Συνολική απασχόληση

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 
Η μεθοδολογία η οποία έχει χρησιμοποιηθεί στην παρούσα μελέτη έχει 
αναπτυχθεί από τη Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού της ΑνΑΔ για 
τη διενέργεια προβλέψεων για την απασχόληση, τις αναπτυξιακές ανάγκες και 
τις μόνιμες αποχωρήσεις τόσο σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας όσο και 
σε επαγγέλματα. Αυτή στηρίχτηκε στη μακρόχρονη εμπειρία της ΑνΑΔ 
στην παροχή προβλέψεων για την απασχόληση στην Κύπρο καθώς και 
σε ανάλογες μεθοδολογίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και 
χρησιμοποιηθεί σε Ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής. 
 
 

Προβλέψεις μεριδίων απασχόλησης Προβλέψεις μεριδίων απασχόλησης 
20072007--20120188

••4433 τομείςτομείς
••27 επαγγέλματα27 επαγγέλματα

Ιστορική εικόνα απασχόλησης Ιστορική εικόνα απασχόλησης 
20020000--20062006

••Συνολική απασχόλησηΣυνολική απασχόληση
••4433 τομείςτομείς

••27 επαγγέλματα27 επαγγέλματα

Προβλέψεις απασχόλησηςΠροβλέψεις απασχόλησης
20072007--20182018

••43 τομείς43 τομείς
•• 27 επαγγέλματα27 επαγγέλματα

Πρόβλεψη συνολικής απασχόλησηςΠρόβλεψη συνολικής απασχόλησης
20072007--20120188

 



ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008 - 2018 

 
Η συνολική απασχόληση την περίοδο 2008-2018 θα συνεχίσει την 
ανοδική τάση που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 2003-2006. 
Συγκεκριμένα, ο αριθμός των απασχολουμένων από 375.183 άτομα το 2008 
θα ανέλθει στις 472.024 άτομα το 2018 παρουσιάζοντας αύξηση 25,8%. 
 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2003-2018
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Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2008-2018 προβλέπεται ότι θα 
δημιουργηθούν 96.841 νέες θέσεις εργασίας, από τις οποίες 46.480 
αφορούν την περίοδο 2008-2013 και 50.361 την περίοδο 2013-2018. 
Επισημαίνεται ότι την περίοδο 2003-2008 προβλέπεται αύξηση της 
συνολικής απασχόλησης κατά 48.089 άτομα. 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΡΥΘΜΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 
Η μέση ετήσια αριθμητική αύξηση της συνολικής απασχόλησης την 
περίοδο 2008-2018, που δείχνει τις νέες θέσεις εργασίας, προβλέπεται ότι θα 
ανέλθει στις 9.684 άτομα σε σύγκριση με 9.618 άτομα την περίοδο          
2003-2008.  
 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2003-2018
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Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των απασχολουμένων κατά την περίοδο 
2008-2018 υπολογίζεται να φτάσει στο 2,3% σε σύγκριση με 2,8% την 
περίοδο 2003-2008.  
 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2003-2018

2,3%2,3%

2,8%
2,4%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2003-2008 2008-2013 2013-2018 2008-2018
 



ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΥΡΕΙΣ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Ο αριθμός των απασχολουμένων την περίοδο 2008-2018 προβλέπεται ότι 
θα παρουσιάσει αύξηση σε όλους τους ευρείς τομείς. Οι σημαντικότερες 
αυξήσεις υπολογίζεται να παρατηρηθούν στον τριτογενή και στο 
δευτερογενή τομέα.  
 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΕΙΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2008-2018
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Η μεγάλη πλειοψηφία των απασχολουμένων θα συνεχίσει να εργοδοτείται 
στον τριτογενή τομέα (74,6% το 2018). Επισημαίνεται η αξιόλογη αύξηση 
που θα σημειωθεί στο μερίδιο των απασχολουμένων του τριτογενούς 
τομέα εις βάρος του μεριδίου των απασχολουμένων του δευτερογενούς και 
του πρωτογενούς τομέα. 
 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΕΙΣ 
ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2003-

2018
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ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΡΥΘΜΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 
17 ΚΥΡΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Οι κύριοι τομείς οικονομικής δραστηριότητας οι οποίοι προβλέπεται να 
παρουσιάσουν τους καλύτερους ρυθμούς αύξησης της απασχόλησης είναι 
η Ακίνητη περιουσία και επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι Άλλες 
δραστηριότητες υπηρεσιών, οι Κατασκευές και η Εκπαίδευση. Οριακό 
αρνητικό ρυθμό εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν μόνο οι Χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί. 
 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΣTO YΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2008-2018
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A: Γεωργία  B: Αλιεία  C: Ορυχεία και λατομεία  D: Μεταποίηση  E: Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και 
νερό  F: Κατασκευές  G: Εμπόριο και επιδιορθώσεις  H: Ξενοδοχεία και εστιατόρια  I: Μεταφορές, 
αποθήκευση και επικοινωνίες  J: Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί  K: Ακίνητη περιουσία και 
επιχειρηματικές δραστηριότητες  L: Δημόσια διοίκηση και άμυνα  M: Εκπαίδευση  N: Υγεία και 
κοινωνική μέριμνα  O: Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών  P: Ιδιωτικά νοικοκυριά  Q: Ετερόδικοι 
οργανισμοί και όργανα  



ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 
17 ΚΥΡΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Ο αριθμός των απασχολουμένων προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει αύξηση 
σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας την περίοδο 2008-2018 
με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να εντοπίζεται στην Ακίνητη 
περιουσία και επιχειρηματικές δραστηριότητες (61,9%). 
 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2008-2018
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Ο μεγαλύτερος όγκος των απασχολουμένων προβλέπεται ότι θα 
εξακολουθήσει να συγκεντρώνεται στον τομέα του Εμπορίου και 
επιδιορθώσεων παρόλο που προβλέπεται να παρουσιάσει σημαντική 
μείωση στο μερίδιο του. Αντίθετα, αξιόλογη αύξηση στο μερίδιο τους θα 
παρουσιάσουν οι απασχολούμενοι στην Ακίνητη περιουσία και 
επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς και στις Άλλες δραστηριότητες 
υπηρεσιών.  
 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ 
ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2008-

2018
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ΟΙ 10 ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΙΣ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Με εξαίρεση τις Κατασκευές, όλοι οι υπόλοιποι 9 τομείς στους οποίους 
εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας 
ανήκουν στον τριτογενή τομέα. Οι μεγαλύτερες μέσες ετήσιες 
αριθμητικές αυξήσεις προβλέπεται ότι θα εμφανιστούν στις Κατασκευές, 
στις Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες (π.χ. γραφεία δικηγόρων, 
λογιστών, αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, διαφήμιση, ιδιωτική ασφάλεια), 
στην Εκπαίδευση, στα Ιδιωτικά νοικοκυριά και στο Λιανικό εμπόριο.  
 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9
ΟΙ 10 ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2008-2018
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ΟΙ 10 ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Όλοι σχεδόν οι τομείς στους οποίους προβλέπεται να σημειωθούν οι 
μεγαλύτεροι ρυθμοί δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ανήκουν στον 
τριτογενή τομέα. Ο μεγαλύτερος ρυθμός αύξησης υπολογίζεται να 
εμφανιστεί στην Πληροφορική. Ακολουθούν οι τομείς της Διαχείρισης 
ακίνητης περιουσίας, της Έρευνας και ανάπτυξης, των Δραστηριοτήτων 
οργανώσεων καθώς και των Άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
(π.χ. γραφεία δικηγόρων, λογιστών, αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, 
διαφήμιση, ιδιωτική ασφάλεια). 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10
ΟΙ 10 ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2008-2018

6,6%

5,6%

4,9%

4,8%

4,7%

4,3%

4,0%

3,9%

3,4%

3,3%

0% 2% 4% 6% 8%

Πληροφορική 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 

Έρευνα και ανάπτυξη 

Δραστηριότητες οργανώσεων 

Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες (π.χ. γραφεία δικηγόρων,
λογιστών, αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, διαφήμιση, ιδιωτική

ασφάλεια)

Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες 

Ιδιωτικά νοικοκυριά

Λοιπές δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 

Εκπαίδευση 

Κατασκευή μηχανημάτων

 



ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Οι μεγαλύτερες, με αισθητή διαφορά, αριθμητικές απώλειες σε θέσεις 
εργασίας υπολογίζεται να παρουσιαστούν στην Παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων. Πρόσθετα, αξιόλογες 
μειώσεις στον αριθμό των απασχολουμένων προβλέπεται ότι θα εμφανιστούν 
στις Θαλάσσιες μεταφορές, στη Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων 
ειδών, στις Ασφάλειες καθώς και στο Χρηματιστήριο.  
 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11
ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2008-2018
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ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ 
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Δύο από τους οκτώ τομείς στους οποίους προβλέπεται ότι θα 
παρουσιαστούν οι σημαντικότεροι ρυθμοί μείωσης της απασχόλησης 
ανήκουν στη Μεταποίηση (Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και 
προϊόντων και Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών). Επισημαίνονται 
επίσης οι ρυθμοί μείωσης στις Θαλάσσιες μεταφορές, στο Χρηματιστήριο 
και στις Ασφάλειες.  
 
 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12
ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2008-2018
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ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΕΥΡΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 
Αύξηση στον αριθμό των απασχολουμένων την περίοδο 2008-2018 
υπολογίζεται να παρατηρηθεί και στις τρεις ευρείες επαγγελματικές 
κατηγορίες.  
 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2008-2018
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Η πλειοψηφία των απασχολουμένων θα εξακολουθήσει να συγκεντρώνεται 
στα επαγγέλματα μέσου επιπέδου. Επισημαίνεται η αύξηση που θα 
παρουσιαστεί στο μερίδιο των απασχολουμένων στα επαγγέλματα 
ανώτερου και κατώτερου επιπέδου εις βάρος του μεριδίου των 
απασχολουμένων στα επαγγέλματα μέσου επιπέδου. 
 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΙΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2003-2018
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ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΡΥΘΜΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 
10 ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 
Οι κύριες επαγγελματικές κατηγορίες οι οποίες προβλέπεται ότι θα 
εμφανίσουν τους καλύτερους ρυθμούς αύξησης της απασχόλησης είναι 
αυτές των Πτυχιούχων, των Τεχνικών βοηθών και ειδικών γραφέων, των 
Γραφέων, δακτυλογράφων και ταμιών καθώς και των Ανειδίκευτων 
εργατών. 
 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2008-2018
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1: Διευθυντές  2: Πτυχιούχοι  3: Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς  4: Γραφείς, δακτυλογράφοι και 
ταμίες  5: Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές  6: Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες  7: Τεχνίτες  
8: Χειριστές μηχανών και συναρμολογητές  9: Ανειδίκευτοι εργάτες  Ο: Στρατιωτικοί  
 



ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 
10 ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 
Με εξαίρεση την επαγγελματική κατηγορία των Γεωργών, κτηνοτρόφων 
και ψαράδων, όλες οι υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες 
προβλέπεται να σημειώσουν αύξηση στον αριθμό των απασχολουμένων 
τους κατά την περίοδο 2008-2018. Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις 
εκτιμάται να παρουσιαστούν στους Τεχνικούς βοηθούς και ειδικούς γραφείς 
(36,2%) και στους Ανειδίκευτους εργάτες (32,3%).  
 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2008-2018

53.289

42.243

47.145

55.817

43.262

43.201

19.223

8.486

10.862

3.566

63.293

54.198

54.221

57.871

51.427

47.950

20.449

12.164

9.867

3.743

83.730

70.263

67.532

67.392

66.990

65.296

21.737

15.255

9.502

4.327

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000

Ανειδίκευτοι εργάτες

Γραφείς, δακτυλογράφοι και
ταμίες

Τεχνίτες

Υπάλληλοι υπηρεσιών και
πωλητές

Πτυχιούχοι

Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί
γραφείς

Χειριστές μηχανών και
συναρμολογητές

Διευθυντές

Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και
ψαράδες

Στρατιωτικοί

2003
2008
2018

 

 

 
Οι μεγαλύτερες επαγγελματικές κατηγορίες με διαχρονικά αυξητική τάση 
στα μερίδια τους, προβλέπεται να είναι οι Ανειδίκευτοι εργάτες (17,8% το  
2018) και οι Γραφείς, δακτυλογράφοι και ταμίες (14,9% το 2018). Αυξήσεις 
στα μερίδια τους παρουσιάζουν επίσης οι Πτυχιούχοι (14,2% το 2018) και οι 
Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς (13,8% το 2018). Σημαντικές μειώσεις 
στα μερίδια τους προβλέπεται να παρουσιάσουν οι Υπάλληλοι υπηρεσιών 
και πωλητές και οι Χειριστές μηχανών και συναρμολογητές. 
 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ 
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ΤΑ 10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΙΣ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Στα 10 επαγγέλματα με τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας 
περιλαμβάνονται 3 επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου και 5 επαγγέλματα 
μέσου επιπέδου. Στα επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου οι περισσότερες 
νέες θέσεις εργασίας θα παρουσιαστούν στους Άλλους ειδικούς και 
βοηθούς οικονομικών, εμπορικών και κοινωνικών υπηρεσιών. Στα 
επαγγέλματα μέσου επιπέδου οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας 
εντοπίζονται στους Γραφείς λογιστηρίου, τραπεζών, αποθήκης και 
δακτυλογράφους. Στα επαγγέλματα κατώτερου επιπέδου οι περισσότερες 
νέες θέσεις εργασίας εντοπίζονται στους Καθαριστές, οικιακούς βοηθούς, 
κλητήρες και φύλακες. 
 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18
ΤΑ 10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΣΗ 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2008-2018
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ΤΑ 10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Η πλειοψηφία των επαγγελμάτων στα οποία προβλέπεται ότι θα 
παρουσιαστούν οι σημαντικότεροι ρυθμοί αύξησης της απασχόλησης 
ανήκουν στα επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου. Επισημαίνονται οι 
σημαντικοί ρυθμοί αύξησης στους Νομοθετικούς και ανώτερους 
διοικητικούς λειτουργούς, στους Άλλους ειδικούς (π.χ. λογιστές, 
οικονομολόγοι, δικηγόροι) και στους Βιολόγους, γεωπόνους, ιατρούς και 
νοσοκόμους.  
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ΤΑ 10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΣΗ 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2008-2018
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ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 

 
Τα επαγγέλματα στα οποία προβλέπεται να σημειωθούν οι σημαντικότερες 
αριθμητικές απώλειες σε θέσεις εργασίας ανήκουν σε επαγγέλματα 
μέσου επιπέδου. Οι μεγαλύτερες μειώσεις εκτιμάται ότι θα παρουσιαστούν 
στους Χειριστές μηχανημάτων παραγωγής και συναρμολόγησης και 
στους Γεωργούς, κτηνοτρόφους και ψαράδες.  
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ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2008-2018

-57

-37

-23

-4

-80 -60 -40 -20 0

Χειριστές μηχανημάτων
παραγωγής και συναρμολóγησης

Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και
ψαράδες

Γενικοί διευθυντές μικρών
επιχειρήσεων

Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό

 

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
ΡΥΘΜΟΙ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 

 
Οι μεγαλύτεροι ρυθμοί μείωσης της απασχόλησης εντοπίζονται στους 
Χειριστές μηχανημάτων παραγωγής και συναρμολόγησης και στους 
Γενικούς διευθυντές μικρών επιχειρήσεων. Μικρότερες ποσοστιαίες 
μειώσεις προβλέπεται να εμφανιστούν στο Βοηθητικό διδακτικό 
προσωπικό καθώς και στους Γεωργούς, κτηνοτρόφους και ψαράδες.  
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ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2008-2018
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ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 
Με εξαίρεση τις Κατασκευές, όλοι οι υπόλοιποι τομείς με τις καλύτερες 
προοπτικές αύξησης της απασχόλησης ανήκουν στον τριτογενή τομέα.  
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ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2008-2018
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F: Κατασκευές  G52: Λιανικό εμπόριο  K72: Πληροφορική  K74: Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες            
M: Εκπαίδευση  N: Υγεία και κοινωνική μέριμνα   Ο92: Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες  
Ο93: Λοιπές δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών  P: Ιδιωτικά νοικοκυριά 
 

Η πλειοψηφία των επαγγελμάτων με τις καλύτερες προοπτικές αύξησης 
της απασχόλησης ανήκουν στα επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου.  
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ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2008-2018
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12: Γενικοί διευθυντές και διευθυντές τμημάτων  22: Βιολόγοι, γεωπόνοι, ιατροί και νοσοκόμοι  24: Άλλοι ειδικοί 
(π.χ. λογιστές, οικονομολόγοι, δικηγόροι)  31: Τεχνικοί βοηθοί φυσικών επιστημών και μηχανικής  34: Άλλοι 
ειδικοί και βοηθοί οικονομικών, εμπορικών και κοινωνικών υπηρεσιών   42: Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού       
71: Μεταλλωρύχοι, λατόμοι και τεχνίτες οικοδομών   91: Καθαριστές, οικιακοί βοηθοί, κλητήρες και φύλακες 
 
 

 
 

Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία 
Τηλέφωνο: 22515000, Τηλεομοιότυπο: 22496949 
Ιστοσελίδα: www.hrdauth.org.cy  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hrda@hrdauth.org.cy

http://www.hrdauth.org.cy/
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