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1. Εισαγωγή 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί το δεύτερο τµήµα της µελέτης µε τίτλο «∆ιάγνωση του 
περιβάλλοντος εφαρµογής των ευέλικτων µορφών απασχόλησης και ανάλυση των 
µακροοικονοµικών επιπτώσεων από την εφαρµογή µοντέλων ευέλικτης 
απασχόλησης». Η µελέτη αυτή έχει ανατεθεί σε κοινοπραξία φορέων που αποτελείται 
από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το Ινστιτούτο Κοινωνικής 
Καινοτοµίας από την Ελλάδα και το Intercollege από την Κύπρο. Η εκπόνηση της 
µελέτης εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Προώθηση σύγχρονων και ευέλικτων 
µορφών απασχόλησης», που µε τη σειρά του είναι ενταγµένο στο σχεδιασµό και τη 
χρηµατοδότηση του Ενιαίου Εγγράφου Προγραµµατισµού (EEΠ) για το Στόχο 3, 
2004-2006.  

Το συγκεκριµένο έργο, τµήµα του οποίου αποτελεί και η παρούσα µελέτη, αποσκοπεί 
στην προώθηση σύγχρονων και ευέλικτων µορφών απασχόλησης, ως µέσο 
προσέλκυσης των ανέργων και του οικονοµικά αδρανούς γυναικείου δυναµικού.  
Εκτός της µελέτης το έργο αναµένεται να προωθήσει την πιλοτική εφαρµογή 
αντίστοιχων διευθετήσεων µέσω σχεδίου επιχορήγησης επιχειρήσεων για δηµιουργία 
νέων θέσεων εργασίας µε ευέλικτες ρυθµίσεις και την ενηµέρωση επιχειρήσεων και 
άλλων φορέων για τα θέµατα ευέλικτων µορφών απασχόλησης. Σε αυτό το πλαίσιο η 
µελέτη στοχεύει να αναλύσει και να τεκµηριώσει τις δυνατότητες εφαρµογής 
ευέλικτων µορφών απασχόλησης στην Κύπρο και να υποδείξει τις αναγκαίες 
προσαρµογές σε θεσµικό, κοινωνικοοικονοµικό και επιχειρηµατικό επίπεδο για την 
αποτελεσµατική και οµαλή υιοθέτηση παρόµοιων µορφών απασχόλησης στην 
Κυπριακή αγορά εργασίας.   

Ειδικότερα, η µελέτη αξιοποιεί τα πορίσµατα δύο δειγµατοληπτικών ερευνών πεδίου 
που διεξήχθησαν σε ανέργους, αδρανείς και εργαζόµενους η πρώτη και σε εργοδότες 
η δεύτερη και στηρίζεται σε έρευνα πηγών από τη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και 
στην ανάλυση του θεσµικού πλαισίου της Κύπρου για τις εργασιακές σχέσεις, των 
τάσεων της αγοράς εργασίας και των γενικότερων µακροοικονοµικών εξελίξεων.  
Από πλευράς εξέλιξης και δοµής η µελέτη διαρθρώνεται σε τρία διακριτά παραδοτέα 
µε αντίστοιχη χρονική αλληλουχία. Το δεύτερο παραδοτέο που έπεται της έκθεσης η 
οποία υποβλήθηκε στο Κέντρο Παραγωγικότητας το Μάρτιο του 2006 και αφορούσε 
τη γενική διερεύνηση των µορφών ευέλικτης απασχόλησης µε βάση κυρίως την 
εµπειρία από την εφαρµογή τους σε διεθνές επίπεδο, επικεντρώνεται στο περιβάλλον 
της Κύπρου και στην προοπτική ευρύτερης υιοθέτησης και εφαρµογής ευέλικτων 
µορφών απασχόλησης και οργάνωσης της εργασίας. 

Πιο συγκεκριµένα, η παρούσα µελέτη βασίζεται σε επίσηµα στατιστικά στοιχεία για 
την οικονοµία και την αγορά εργασίας της Κύπρου και στα συµπεράσµατα από τις 
προαναφερθείσες έρευνες πεδίου. Ο βασικός στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να 
παρουσιάσει το πλαίσιο εφαρµογής των ευέλικτων µορφών απασχόλησης στην 
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Κύπρο, αναλύοντας και περιγράφοντας τη λειτουργία της αγοράς εργασίας και το 
θεσµικό πλαίσιο σε σχέση µε τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης, καθώς επίσης και 
τις στάσεις των ενδιαφεροµένων µερών (αδρανών γυναικών, ανέργων και 
εργαζοµένων και εργοδοτών) για την προοπτική υιοθέτησης ευρύτερων ευελιξιών 
στις εργασιακές σχέσεις. Παράλληλα, η µελέτη επιδιώκει να διαµορφώσει τελικά ένα 
σύνολο τεκµηριωµένων προτάσεων για τις δυνατότητες εφαρµογής στην Κύπρο 
ευέλικτων µορφών απασχόλησης, αλλά και για την πιλοτική τους εφαρµογή στο 
πλαίσιο της υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. δράσεων του 
Ενιαίου Εγγράφου Προγραµµατισµού για το Στόχο 3.  

Η δειγµατοληπτική έρευνα πεδίου που διεξήχθη στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης 
και παρουσιάζεται στη συνέχεια, διενεργήθηκε στο διάστηµα Μαΐου – Ιουνίου 2006 
και αφορούσε δύο επιµέρους παγκύπριες έρευνες. Η πρώτη κάλυψε σταθµισµένο 
δείγµα 599 ανέργων, αδρανών γυναικών και εργαζοµένων και η δεύτερη αντίστοιχο 
δείγµα 202 επιχειρήσεων. Παράλληλα, η µελετητική οµάδα κατέγραψε τις απόψεις 
των κυριότερων οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων της Κύπρου µέσω απευθείας 
συναντήσεων µε τις ηγεσίες ή τα στελέχη των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό πραγµατοποίησε εις βάθος συνεντεύξεις κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο 
του Ιουνίου του 2006 µε τους: κ.κ. Νίκο Μωϋσέως, Χρίστο Καρύδη (ΣΕΚ), 
Σωτηρούλα Χαραλάµπους, Μαρίνα Σταυρινού (ΠΕΟ), ∆ιοµήδη ∆ιοµήδους, Άννα 
Πηλαβάκη (∆ΕΟΚ), Αιµίλιο Μιχαήλ (ΚΕΒΕ), Μιχάλη Πήλικο, Χριστίνα Βάσιλα 
(ΟΕΒ).  

Στο πρώτο κεφάλαιο της έκθεσης παρουσιάζεται µια λεπτοµερής ανάλυση των   
χαρακτηριστικών και των τάσεων της Κυπριακής αγοράς εργασίας επικεντρωµένη 
στις ευέλικτες µορφές απασχόλησης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εξέλιξη της 
εφαρµογής των πιο γνωστών µορφών ευελιξιών µέσα από τη θεσµική ανάλυση του 
κανονιστικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων στην Κύπρο. Το τρίτο κεφάλαιο 
παρουσιάζει τα πορίσµατα των δύο ερευνών πεδίου και αναλύει τα σηµαντικότερα 
ευρήµατα των στάσεων του εργατικού δυναµικού και των εργοδοτών απέναντι στις 
ευέλικτες µορφές εργασίας και στην προοπτική ευρύτερης υιοθέτησης τους, καθώς 
και τις απόψεις των ερωτώµενων σχετικά µε το ζήτηµα της συµφιλίωσης 
οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι προτάσεις 
των µελετητών για τα είδη και τους τρόπους προώθησης ευέλικτων µορφών 
απασχόλησης στην Κύπρο, εντοπίζοντας τις περιπτώσεις µε τις ευνοϊκότερες 
προϋποθέσεις επιτυχούς υιοθέτησης και τα ενδεχόµενα προβλήµατα που θα 
ανακύψουν. Επίσης στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προβλέψεις σε 
βραχυπρόθεσµο και µεσοπρόθεσµο επίπεδο της προσφοράς θέσεων ευέλικτων 
µορφών απασχόλησης και ιδιαίτερα θέσεων µερικής απασχόλησης. Στο έκτο 
κεφάλαιο παρατίθενται οι εισηγήσεις για τη διάρθρωση και το περιεχόµενο της 
πιλοτικής εφαρµογής ευέλικτων µορφών απασχόλησης στο πλαίσιο 
συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. δράσεων και η µελέτη ολοκληρώνεται µε τη 
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σύνοψη των κυριότερων συµπερασµάτων. Στα παραρτήµατα της έκθεσης 
περιλαµβάνονται συγκριτικοί πίνακες ανάλυσης της αγοράς εργασίας για την Κύπρο 
και την ΕΕ-25 µε βάση τα δεδοµένα της Eurostat από την Έρευνα Εργατικού 
∆υναµικού, που αξιοποιήθηκαν για την ανάλυση που περιλαµβάνεται στην παρούσα 
έκθεση. Τέλος, η συγκεκριµένη έκθεση συµπληρώνεται από την αναλυτική έκθεση 
διεξαγωγής των ερευνών πεδίου σε επιχειρήσεις, εργαζόµενους, ανέργους και 
αδρανείς, τη βάση δεδοµένων και τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια των ερευνών 
πεδίου που υποβάλλονται χωριστά. 
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2. Η Αγορά Εργασίας της Κύπρου: ∆ιερεύνηση της Κατάστασης 
και των Τάσεων Ανάπτυξης των Ευέλικτων Μορφών 
Απασχόλησης 

Το κεφάλαιο αυτό έχει ως στόχο την αποτύπωση των κύριων τάσεων και τη 
συνοπτική διερεύνηση των βασικών φαινοµένων της αγοράς εργασίας στην Κύπρο µε 
έµφαση στις ευέλικτες µορφές απασχόλησης, µε βάση τα (δευτερογενή) δεδοµένα της 
Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού. Παράλληλα, κρίθηκε σκόπιµο και ουσιώδες η 
ανάλυση αυτή να λάβει το χαρακτήρα της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) 
µε τις αντίστοιχες εξελίξεις και τάσεις στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Για το λόγο αυτό, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, παρατίθενται και 
αναλύονται τα αντίστοιχα δεδοµένα για το µέσο όρο των 25 κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ-25).   

Η ανάλυση που ακολουθεί επιµερίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις για τις 
διάφορες ηλικιακές οµάδες και αφορά και στα δυο φύλα, αλλά η έµφαση δίδεται 
περισσότερο στις γυναίκες. Για το λόγο αυτό όπου είναι δυνατό δίδεται ιδιαίτερη 
βαρύτητα σε µεταβλητές που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση και τον αριθµό 
των εξαρτώµενων τέκνων, χαρακτηριστικά που επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τις 
αποφάσεις και τη συµπεριφορά των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

Η ανάλυση που ακολουθεί διαρθρώνεται ως εξής:  

Στο πρώτο τµήµα του κεφαλαίου εξετάζονται τα βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη της 
Κυπριακής οικονοµίας καθώς και ορισµένοι διαρθρωτικοί δείκτες που συνδέουν τις 
διαδικασίες και τις µεσοπρόθεσµες φάσεις της οικονοµικής µεγέθυνσης και 
ανάπτυξης µε τις εξελίξεις της αγορά εργασίας.    

Στο δεύτερο τµήµα αποτυπώνεται η γενική κατάσταση και εικόνα της απασχόλησης 
και ανεργίας στην Κύπρο και την ΕΕ-25, καθώς και η µεταβολή της την τελευταία 
πενταετία, µε βάση τους δείκτες συµµετοχής, απασχόλησης, ανεργίας και αδράνειας.   
Στο τµήµα αυτό επίσης παρουσιάζονται ορισµένα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της 
αγορά εργασίας που αφορούν την ηλικία αποχώρησης, το χάσµα αµοιβών καθώς και 
την φορολογική επιβάρυνση των χαµηλόµισθων εργαζοµένων.  

Στο τρίτο τµήµα του κεφαλαίου εξετάζονται: 

(i) Οι βασικοί δείκτες που αποτυπώνουν τη συµµετοχή του πληθυσµού στο 
εργατικό δυναµικό καθώς και τη συµµετοχή του στην απασχόληση, κατά 
φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, οικογενειακή κατάσταση και αριθµό 
εξαρτώµενων παιδιών. 

(ii) Στο ίδιο τµήµα εξετάζονται και τα βασικά χαρακτηριστικά καθώς και οι 
τάσεις σχετικά µε το αδρανές (µη ενεργό) τµήµα του πληθυσµού, κατά φύλο, 
ηλικία, λόγο/αίτιο αδράνειας και επιθυµία για εργασία. 
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Το τέταρτο τµήµα του κεφαλαίου αφιερώνεται στην ανάλυση της µερικής 
απασχόλησης. Στο τµήµα αυτό εξετάζονται οι κύριες εξελίξεις και τάσεις κατά φύλο, 
ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας και επάγγελµα.  
Τέλος αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους οι εργαζόµενοι «επιλέγουν», εκούσια ή 
ακούσια,  τη µερική απασχόληση. 

Στο πέµπτο τµήµα εξετάζεται το φαινόµενο της προσωρινής απασχόλησης µε άξονες 
ανάλυσης το φύλο και την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, τη διάρκεια της 
απασχόλησης, τον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας και το επάγγελµα. Τέλος 
αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους οι εργαζόµενοι «επιλέγουν», εκούσια ή 
ακούσια,  την προσωρινή απασχόληση. 

Στο έκτο τµήµα εξετάζονται ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά του µέσου 
πραγµατικού χρόνου εργασίας κατά φύλο, πλήρη και µερική απασχόληση, θέση στο 
επάγγελµα, κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας και επάγγελµα. 

Στο τελευταίο τµήµα του παρόντος κεφαλαίου επιχειρείται µια σύνθεση της 
συνολικής εικόνας της αγοράς εργασίας και µια σύνοψη των κύριων συµπερασµάτων 
που προέκυψαν από την ανάλυση στα επιµέρους τµήµατα.  

 
2.1.  ∆εδοµένα και Μέθοδοι 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ανάλυση που ακολουθεί κρίθηκε σκόπιµο να λάβει 
το χαρακτήρα της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) µε τις αντίστοιχες 
εξελίξεις και τάσεις στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο 
αυτό τα δεδοµένα αντλήθηκαν από το σχετικό Portal της Eurostat LFS series - 
Quarterly survey results στη Θεµατική Ενότητα Population and social conditions, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136184,0_45572595&_dad=
portal&_schema=PORTAL 

Η περίοδος αναφοράς είναι τα έτη 2000 και 2005, και συγκεκριµένα το Β΄ τρίµηνο 
για λόγους συγκρισιµότητας, γιατί η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού στην Κύπρο µέχρι 
το 2003 διεξαγόταν το δεύτερο τρίµηνο κάθε χρόνου.   

Εκτός από µια περίπτωση, ως πληθυσµός αναφοράς χρησιµοποιείται ο πληθυσµός 
ηλικίας 15-64 ετών, δηλ. ο πληθυσµός εργάσιµης ηλικίας. 

Για την καλύτερη κατανόηση της ανάλυσης που ακολουθεί, είναι χρήσιµη µια 
συνοπτική αναφορά στην Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού.  

Η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (Labour Force Survey) 

Η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (ΕΕ∆) διεξάγεται σε όλες τις χώρες µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε βάση τον κανονισµό 577/98 του Συµβουλίου της 



∆ιερεύνηση εφαρµογής µορφών ευέλικτης απασχόλησης στην Κύπρο και σε διεθνές επίπεδο 
 

Κοινοπραξία Μελέτης Ευέλικτης Απασχόλησης  
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτοµίας / Intercollege 
8 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις πλείστες χώρες διεξάγεται κάθε τρίµηνο. Στην Κύπρο 
διενεργήθηκε για πρώτη φορά το 1999 και µέχρι το 2003 διεξαγόταν το δεύτερο 
τρίµηνο κάθε χρόνου. Από το δεύτερο τρίµηνο του 2004, η έρευνα διεξάγεται πάνω 
σε συνεχή βάση για εναρµόνιση µε νεότερο κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύµφωνα µε τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου, η ΕΕ∆ καλύπτει δειγµατοληπτικά 
3.600 νοικοκυριά σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου που κατανέµονται ανάλογα µε τον 
αριθµό των νοικοκυριών που διαµένουν σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Για 
σκοπούς συγκρισιµότητας των αποτελεσµάτων σε όλες τις χώρες µέλη, η έρευνα 
καλύπτει τον πληθυσµό των ιδιωτικών νοικοκυριών µόνο. ∆εν καλύπτει άτοµα που 
διαµένουν σε συλλογικές συµβιώσεις (δηλαδή ιδρύµατα, γηροκοµεία, νοσοκοµεία, 
µοναστήρια κλπ.), στρατιώτες που υπηρετούν τη θητεία τους, καθώς επίσης φοιτητές 
που σπουδάζουν στο εξωτερικό και Κυπρίους που εργάζονται στο εξωτερικό.   

Στόχος της έρευνας είναι η συλλογή στοιχείων που είναι χρήσιµα για τη χάραξη 
πολιτικής σε εργατικά θέµατα (απασχόληση, ανεργία) και για παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των προγραµµάτων που εφαρµόζονται τόσο από την Κυβέρνηση όσο και 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Ειδικότερα µε την έρευνα επιδιώκεται: 

 Η µελέτη της διάρθρωσης του εργατικού δυναµικού (άνεργοι, απασχολούµενοι) 
κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, επάγγελµα, επαγγελµατική υπόσταση, 
πλήρη/µερική απασχόληση κλπ. 

 Η µελέτη της κατάστασης απασχόλησης και ανεργίας του πληθυσµού ηλικίας 15 
ετών και άνω σε συνδυασµό µε το φύλο, την ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης. 

 Η µελέτη της ύπαρξης ή µη δεύτερης εργασίας για τους απασχολούµενους, ώρες 
εργασίας κλπ. 

Οι βασικοί ορισµοί που χρησιµοποιούνται στο παρόν είναι οι εξής: 

Εργατικό ∆υναµικό / Οικονοµικά Ενεργός Πληθυσµός – Ο συνολικός αριθµός των 
απασχολούµενων και των άνεργων ηλικίας 15 –64 ετών. 

Απασχολούµενοι – Τα άτοµα  15 – 64 ετών τα οποία κατά την εβδοµάδα αναφοράς 
εργάστηκαν έστω και µια ώρα, καθώς επίσης και άτοµα που είχαν εργασία 
αλλά απουσίαζαν προσωρινά από αυτή. 

Άνεργοι – Τα άτοµα  15 – 64 ετών τα οποία πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια: 

∆εν εργάζονταν ούτε είχαν κάποια εργασία από την οποία απουσίαζαν 
προσωρινά την εβδοµάδα αναφοράς 

Έψαχναν ενεργά για εργασία, δηλαδή είχαν προβεί σε συγκεκριµένες 
ενέργειες τις προηγούµενες 4 εβδοµάδες για να βρουν εργασία 

Ήταν διαθέσιµα να αναλάβουν εργασία εντός 2 βδοµάδων από την εβδοµάδα 
αναφοράς 
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ή και, 

Άτοµα που δεν εργάζονταν ούτε είχαν κάποια εργασία από την οποία 
απουσίαζαν προσωρινά, αλλά βρήκαν µια εργασία που θα αρχίσει σε 3 µήνες 
το πολύ 

Ήταν διαθέσιµα να αναλάβουν εργασία εντός 2 βδοµάδων από την εβδοµάδα 
αναφοράς 

Αδρανείς – Τα άτοµα 15 – 64 ετών που δεν είναι ούτε απασχολούµενοι, αλλά ούτε 
και άνεργοι. 

Ποσοστό συµµετοχής στο Εργατικό ∆υναµικό – Το ποσοστό του Εργατικού 
∆υναµικού για οποιαδήποτε κατηγορία στο σύνολο του πληθυσµού της 
συγκεκριµένης κατηγορίας. 

Ποσοστό απασχόλησης – Το ποσοστό των απασχολουµένων για οποιαδήποτε 
κατηγορία στο σύνολο του πληθυσµού της συγκεκριµένης κατηγορίας. 

Ποσοστό ανεργίας – Το ποσοστό των ανέργων για οποιαδήποτε κατηγορία στο 
σύνολο του εργατικού δυναµικού της συγκεκριµένης κατηγορίας. 

Όλοι οι πίνακες που αναφέρονται στο κείµενο, παρατίθενται στα παραρτήµατα της  
παρούσας έκθεσης. Τέλος, σηµειώνεται ότι στη πλειονότητα των περιπτώσεων τα 
δεδοµένα της Eurostat είναι διαθέσιµα σε απόλυτους αριθµούς και σε χιλιάδες άτοµα.  
Για το λόγο αυτό σε µερικές περιπτώσεις παρατηρούνται µερικές «ασυνέπειες» στους 
πίνακες ως προς αθροίσµατα συνόλων κλπ. 

 

 
2.2. Οικονοµική Επίδοση και ∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες της Κυπριακής 

Οικονοµίας, 2000-2005  

Στο τµήµα αυτό θα εξεταστεί η οικονοµική επίδοση καθώς και ορισµένα διαρθρωτικά 
χαρακτηριστικά της Κυπριακής οικονοµίας και της αγορά εργασίας για τη χρονική 
περίοδο από το 2000 ως το 2005. Ο κύριος λόγος για την επιλογή της συγκεκριµένης 
χρονικής περιόδου είναι η συσχέτιση µε τις διακυµάνσεις του οικονοµικού κύκλου, 
δηλαδή τις διακυµάνσεις της µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ. Είναι αλήθεια ότι 
πολλές φορές παρουσιάζονται δεδοµένα που αφορούν συγκριτικές εξελίξεις της 
αγορά εργασίας, σε επίπεδο πενταετίας, δεκαετίας κλπ. Πιστεύουµε ότι αυτό 
αποτελεί, τις περισσότερες φορές, µια αυθαίρετη επιλογή, µε αυστηρούς 
οικονοµικούς όρους, για τον απλό λόγο ότι οι επιµέρους χώρες µπορεί να βρίσκονται 
σε διαφορετική φάση του οικονοµικού κύκλου. Η επιλογή αυτή µπορεί να αποβεί 
ακόµα και παραπλανητική, ιδιαίτερα όταν αντλούνται συµπεράσµατα τα οποία 
µπορεί να έχουν επιπτώσεις στις πολιτικές. Είναι ευνόητο ότι η σύγκριση των 
εξελίξεων στον τοµέα της απασχόλησης µεταξύ διαφορετικών χωρών έχει νόηµα 
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µόνο όταν οι χώρες αυτές βρίσκονται στην ίδια ή ανάλογη φάση του οικονοµικού 
κύκλου.  Η επακριβής χρονική σύµπτωση των οικονοµικών κύκλων διαφόρων χωρών 
µπορεί να υπάρξει, ευνόητα, µόνο ως σύµπτωση.  

 

∆ιάγραµµα 1:  Ρυθµός Μεταβολής Πραγµατικού ΑΕΠ, 1996-2005, Κύπρος 
και ΕΕ-25 
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Όπως φαίνεται και στο παραπάνω ∆ιάγραµµα 1, το 2000 αποτελούσε έτος «αιχµής» 
για τον οικονοµικό κύκλο για το µέσο όρο της ΕΕ-25 αλλά και για την Κύπρο. Η 
περίοδος 2000-2004 θα µπορούσε συνεπώς να θεωρηθεί ως ένας πλήρης µέσο-
χρόνιος οικονοµικός κύκλος και για τις δυο εξεταζόµενες οικονοµικές ενότητες, µε 
ενδιάµεσο κατώτατο σηµείο την περίοδο 2002-3. Από την πλευρά αυτή, κατά 
συνέπεια, έχει νόηµα η συγκριτική θεώρηση των εξελίξεων της αγοράς εργασίας στις 
δυο ενότητες τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

Από το παραπάνω ∆ιάγραµµα 1, είναι επίσης σαφές ότι από τα µέσα της δεκαετίας 
του 1990, ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης στην Κύπρο ήταν σαφώς υψηλότερος από 
την ΕΕ-25. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ακόµα και στη διάρκεια της 
πρόσφατης ύφεσης τα πρώτα έτη µετά το 2000, όπως φαίνεται και στον παρακάτω 
Πίνακα 1, στην ΕΕ-25 ο πραγµατικός ρυθµός µεγέθυνσης µειώθηκε από 3,9% το 
2000 σε 1,2% το 2002 και το 2003, και επανέκαµψε σε ένα ασθενές 2,4% το 2004 για 
να µειωθεί και πάλι το επόµενο έτος. Στην Κύπρο η ύφεση και η επακόλουθη 
ανάκαµψη εµφανίστηκε την ίδια χρονική περίοδο, αλλά µε σαφώς ασθενέστερα 
χαρακτηριστικά, µε το ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης να µειώνεται από 5% το 2000 
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Πραγµατικό 
ΑΕΠ  Ετήσια 
Μεταβολή

Συνολική 
Απασχόληση 

Ετήσια 
Μεταβολή

Ελαστικότητα 
Απασχόλησης

Απασχόληση 
Ανδρών Ετήσια 
Μεταβολή

Απασχόληση 
Γυναικών 
Ετήσια 

Μεταβολή

Παραγωγικότητα 
Εργασίας ανά 
Απασχολούµενο 

(ΕΕ-25=100)

Κατά Κεφαλή 
ΑΕΠ σε PPS 
(ΕΕ-25=100)

Μοναδιαίο Κόστος 
Εργασίας      

Ετήσια Μεταβολή

1 2 3=1/2 4 5 6 7 8

2000 5.0 5.7 0.9 ΝΑ ΝΑ 73.2 80.9 -0.9

2001 4.1 4.6 0.9 1.9 8.4 73.1 82.9 -1.7

2002 2.1 2.0 1.1 0.5 4.0 71.9 82.0 1.7

2003 1.9 1.1 1.7 0.1 2.3 70.4 79.8 3.3

2004 3.9 1.5 2.6 3.3 -0.7 73.5 82.7 -1.3

2005 3.8 1.5 2.5 0.7 1.2 75.2 83.4 -0.7

Μ.Ο 2000-2005 3.5 2.7 1.3 1.3 3.0 0.1
2000 3.9 2.2 1.8 1.5 3.1 107.6 110.0 0.1

2001 1.9 1.5 1.3 1.1 2.1 107.1 109.6 0.2

2002 1.1 0.7 1.6 0.1 1.5 106.8 109.3 -0.3

2003 1.1 0.3 3.7 0.0 0.8 106.6 109.1 -0.2

2004 2.3 0.7 3.3 0.1 1.4 106.1 108.6 -0.9

2005 1.5 0.9 1.7 0.6 1.4 106.1 108.4 -0.2

Μ.Ο 2000-2005 2.0 1.1 1.9 0.6 1.7 -0.2
2000 3.9 1.5 2.6 0.9 2.3 100.0 100.0 0.0

2001 1.9 1.4 1.4 1.0 1.9 100.0 100.0 0.2

2002 1.2 0.5 2.4 0.0 1.2 100.0 100.0 -0.4

2003 1.2 0.3 4.0 0.0 0.7 100.0 100.0 -0.3

2004 2.4 0.6 4.0 0.1 1.1 100.0 100.0 -1.0

2005 1.6 0.9 1.8 0.7 1.2 101.0 101.0 -0.4

Μ.Ο 2000-2005 2.0 0.9 2.3 0.5 1.4 -0.3

Κύριοι ∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες, 2000-2005, Κύπρος, ΕΕ-15, ΕΕ-25

Πηγή: Eurostat, Structural Indicators
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σε 1,9% το 2003 και να επανακάµπτει στο 3,9% το 2004, επίπεδο που διατήρησε και 
το 2005. 

 

Πίνακας 1 

 

Μια σχεδόν δεκαετία οικονοµικής ανάπτυξης σηµαντικά µεγαλύτερης από το µέσο 
όρο της ΕΕ - 25, είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του µέσου βιοτικού επιπέδου της 
Κύπρου, όπως αποτυπώνεται στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ1 σε σταθερή αγοραστική 

                                                 
1  Πρέπει, βέβαια, να τονίσουµε ότι ο δείκτης αυτός, που προέρχεται από τη διαίρεση του συνολικού 
προϊόντος της χώρας µε το συνολικό πληθυσµό της, αποτελεί στην πραγµατικότητα, περισσότερο µια 
προσέγγιση της µέσης οικονοµικής απόδοσης παρά του µέσου βιοτικού επιπέδου της χώρας αυτής. Το 
κατά κεφαλή εισόδηµα, αντίθετα, αποτελεί µια καλύτερη προσέγγιση του βιοτικού επιπέδου των 
νοικοκυριών µια χώρας, αφού το προϊόν εµπεριέχει και εισοδήµατα – όπως για παράδειγµα, τα κέρδη 
των επιχειρήσεων – τα οποία µπορεί να µη διανεµηθούν στα νοικοκυριά.  Η έννοια του κατά κεφαλή 
προϊόντος, ωστόσο, επειδή αντανακλά τόσο τα εισοδήµατα όσο και την παραγωγή, αποτελεί µια 
καλύτερη προσέγγιση της συνολικής οικονοµικής επίδοσης, αφού επιτρέπει την εκτίµηση της 
συνεισφοράς των παραγωγικών πόρων, συµπεριλαµβανοµένου του εργασιακού δυναµικού της χώρας.  
Υπενθυµίζεται, βέβαια, ότι τα υψηλά επίπεδα οικονοµικών επιδόσεων, δηλ. κατά κεφαλή προϊόντος, 
σε µια χώρα, δεν αντανακλούν απαραίτητα και εξίσου υψηλά βιοτικά επίπεδα, δηλ. κατά κεφαλή 
εισόδηµα, αν η συγκεκριµένη οικονοµία χαρακτηρίζεται από µεγάλης κλίµακας εισροές ξένων 
επενδύσεων και εκροές κερδών στο εξωτερικό. Η Ιρλανδία, µε κατά κεφαλή προϊόν υψηλότερο και 
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δύναµη,  από το 79,6% του µέσου κοινοτικού όρου το 1996, σε 80,9% το 2000 και σε 
83,4% το 2005, µε την µεγαλύτερη µεταβολή, λόγω του 3πλάσιου ρυθµού 
οικονοµικής ανάπτυξης, να σηµειώνεται στα πρώτα χρόνια της παρούσας δεκαετίας.  
Οι εξελίξεις αυτές φαίνεται ότι συνοδεύτηκαν και από ουσιαστικές θετικές 
επιπτώσεις στην απασχόληση. Όπως υποδεικνύει ο παραπάνω Πίνακας 1, µια µέση 
αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ κατά 3,5% την περίοδο 2000-2005 συνοδεύτηκε από 
µια µέση αύξηση της συνολικής απασχόλησης κατά 2,7% στην Κύπρο, ενώ µια µέση 
µεταβολή του ΑΕΠ κατά 2% στην ΕΕ-25 είχε ως αποτέλεσµα µια αύξηση της 
απασχόλησης κατά 0,9%.  (Σηµειώνουµε ότι η αύξηση της απασχόλησης και στις δύο 
οικονοµικές ενότητες οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της απασχόλησης των 
γυναικών).  Με άλλα λόγια, οι εξελίξεις αυτές υποδεικνύουν, όπως δείχνει η στήλη 3 
του Πίνακα 1, ότι για να αυξηθεί η απασχόληση κατά 1 µονάδα απαιτείται αύξηση 
του πραγµατικού ΑΕΠ κατά 1,3 µονάδες στην Κύπρο, 1,9 µονάδες στην ΕΕ-15 και 
2,3 µονάδες στην ΕΕ-25.   

 

∆ιάγραµµα 2: Ρυθµός Μεταβολής Βασικών Οικονοµικών Μεγεθών, Κύπρος, 
1996-2005 

 

Με άλλα λόγια φαίνεται ότι η οικονοµική ανάπτυξη της Κύπρου την τελευταία 5ετία 
ήταν «έντασης απασχόλησης» σε βαθµό µεγαλύτερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της απασχόλησης των γυναικών.  Ωστόσο, 
µια προσεκτικότερη µατιά υποδεικνύει ότι ο δείκτης αυτός ακολουθεί µια ανοδική 
πορεία τα τελευταία χρόνια τόσο στην Κύπρο, όσο και στην ΕΕ-25.  Ενώ τα πρώτα 

                                                                                                                                            
κατά κεφαλή εισόδηµα χαµηλότερο από το µέσο ευρωπαϊκό όρο, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγµα. 
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χρόνια της παρούσας δεκαετίας η αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ κατά µία 
ποσοστιαία µονάδα οδηγούσε σε ισόποση ή και µεγαλύτερη αύξηση της 
απασχόλησης, φαίνεται ότι µετά το 2002-3, περίοδο της τελευταίας ανοδικής φάσης 
του οικονοµικού κύκλου, απαιτείται ολοένα και µεγαλύτερη υψηλότερη αύξηση του 
ΑΕΠ για να αυξηθεί η απασχόληση κατά µία µονάδα.   

Από µακροοικονοµική σκοπιά, είναι θεµιτό να υποθέσουµε ότι η µεταβολή του 
πραγµατικού ΑΕΠ αποτελεί το άθροισµα των µεταβολών στην απασχόληση και στην 
παραγωγικότητα της εργασίας. Από το παραπάνω διάγραµµα φαίνεται ότι κατά τις 
ανοδικές φάσεις του οικονοµικού κύκλου της Κυπριακής οικονοµίας κατά την 
τελευταία δεκαετία, η αύξηση του ΑΕΠ οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας, ενώ κατά τις καθοδικές φάσεις η αύξηση του ΑΕΠ 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της απασχόλησης. Το πρότυπο αυτό δεν 
είναι µια ιδιοµορφία της Κυπριακής οικονοµίας αλλά αποτελεί χαρακτηριστικό των 
περισσότερων ανεπτυγµένων οικονοµιών της Ευρώπης.  

Η πιθανότερη ερµηνεία του φαινοµένου αφορά στις στρατηγικές των επιχειρήσεων σε 
σχέση µε τις οικονοµικές τους προσδοκίες και τις προσαρµογές της απασχόλησης σε 
σχέση µε την παραγωγή τους. Στα πρώτα στάδια της οικονοµικής ανάκαµψης, οι 
προσδοκίες για αυξηµένες πωλήσεις είναι θετικές αλλά αβέβαιες ως προς τη διάρκειά 
τους, και οι επιχειρήσεις είναι πιθανότερο να ανταποκριθούν µέσω της αύξησης της 
παραγωγικότητας της εργασίας και µέσω της µεγαλύτερης αξιοποίησης της 
παραγωγικής τους δυναµικότητας, παρά µέσω µιας αύξησης της απασχόλησης, ακόµα 
και σε οικονοµίες που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα ευέλικτες εργασιακές 
ρυθµίσεις.   

Το φαινόµενο αυτό σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις στηρίζονται σε ένα σχετικά σταθερό 
όγκο εργατικού δυναµικού, το οποίο αυξάνεται µόνο µετά από µια σχετικά µακρά 
περίοδο οικονοµικής ανόδου και αντιµετωπίζουν τις βραχυχρόνιες οικονοµικές 
διακυµάνσεις κυρίως µέσω της προσαρµογής της παραγωγικής τους δυναµικότητας 
και της παραγωγικότητας της εργασίας και δευτερευόντως µε την προσαρµογή του 
όγκου απασχόλησης.   

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας που φαίνεται να 
ακολουθεί τις φάσεις του οικονοµικού κύκλου. Το πρότυπο αυτό πιθανά σχετίζεται µε 
το φαινόµενο της υψηλότερης συµµετοχής του πληθυσµού στο εργατικό δυναµικό 
όταν το οικονοµικό κλίµα είναι ανοδικό και την απόσυρση ορισµένων οµάδων του 
πληθυσµού από την αναζήτηση εργασίας σε περιόδους ύφεσης. 

Στην πιθανότητα µείωσης της ικανότητας δηµιουργίας απασχόλησης της Κυπριακής 
οικονοµίας το τελευταίο διάστηµα, συνηγορούν τόσο η σχετική αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας, όσο και η σηµαντική µείωση του κατά µονάδα 
κόστους εργασίας. Το κατά µονάδα κόστος εργασίας, που αποτελεί το λόγο της 
αµοιβής ανά εργαζόµενο προς την παραγωγικότητα ανά εργαζόµενο, συσχετίζει τη 
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µεταβολή του κόστους εργασίας µε τη µεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας.  
Με άλλα λόγια, αποτελεί τη σχέση µεταξύ της «αµοιβής» κάθε εργαζοµένου και της 
«αξίας» του προϊόντος που αυτός παράγει. Η αρνητική µεταβολή του δείκτη αυτού σε 
συνδυασµό µε την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας κατά την τελευταία 
διετία, σηµαίνει ότι το κόστος εργασίας υστέρησε σε σχέση µε την παραγωγικότητα 
της εργασίας, δηλαδή υποδηλώνει µια ceteris paribus αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας µε παράλληλη µείωση της «έντασης απασχόλησης» της 
Κυπριακής οικονοµίας.  

 

 
2.3. Η Γενική Εικόνα της Κυπριακής Αγοράς Εργασίας 

Στο τµήµα αυτό θα εξεταστούν τα βασικά µεγέθη της αγοράς εργασίας στην Κύπρο 
και την ΕΕ-25 κατά φύλο και ηλικία, όπως αυτά αποτυπώνονται µε τους δείκτες 
συµµετοχής, απασχόλησης, ανεργίας και αδράνειας, καθώς και την εξέλιξη των 
µεγεθών αυτών κατά την τελευταία πενταετία. Τα µεγέθη αυτά αποτυπώνονται στον 
παρακάτω πίνακα 2. 
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Γυναίκες Άνδρες
Γυναίκες/
Άνδρες Σύνολο Γυναίκες Άνδρες

Γυναίκες/
Άνδρες Σύνολο Γυναίκες Άνδρες

Γυναίκες/
Άνδρες Σύνολο

Y15_24
% Συµµετοχής 39.6% 42.5% 0.93 40.4% 38.8% 45.5% 0.85 41.9% -0.8% 3.0% -0.08 1.5%
% Απασχόλησης 35.4% 40.0% 0.89 37.1% 32.7% 40.9% 0.80 36.6% -2.8% 0.9% -0.09 -0.5%
% Ανεργίας 15.8% 5.9% 2.68 11.1% 15.8% 10.0% 1.58 12.8% 0.0% 4.1% -1.11 1.7%
% Αδράνειας 60.4% 57.5% 1.05 58.4% 61.2% 54.5% 1.12 58.1% 0.8% -3.0% 0.07 -0.4%

Y25_49
% Συµµετοχής 70.4% 95.8% 0.73 83.1% 79.4% 96.3% 0.83 87.3% 9.0% 0.5% 0.09 4.1%
% Απασχόλησης 65.6% 92.4% 0.71 79.0% 74.5% 92.5% 0.80 83.3% 8.9% 0.1% 0.10 4.3%
% Ανεργίας 6.8% 2.6% 2.59 4.5% 6.3% 3.9% 1.61 5.0% -0.6% 1.2% -0.98 0.5%
% Αδράνειας 28.8% 4.2% 6.85 17.3% 21.3% 3.7% 5.70 12.7% -7.5% -0.5% -1.15 -4.6%

Y50_64
% Συµµετοχής 40.7% 78.8% 0.52 59.4% 46.0% 81.7% 0.56 62.6% 5.3% 2.8% 0.05 3.2%
% Απασχόλησης 38.9% 76.9% 0.51 57.5% 42.9% 78.3% 0.55 61.0% 4.0% 1.4% 0.04 3.4%
% Ανεργίας 4.5% 2.4% 1.86 3.2% 3.4% 4.1% 0.84 3.9% -1.1% 1.6% -1.02 0.7%
% Αδράνειας 57.4% 21.2% 2.71 39.6% 55.6% 18.3% 3.03 37.4% -1.9% -2.8% 0.32 -2.2%

Y15_64
% Συµµετοχής 57.3% 81.0% 0.71 68.7% 62.6% 83.2% 0.75 72.6% 5.3% 2.2% 0.05 3.8%
% Απασχόλησης 52.9% 78.7% 0.67 65.3% 58.3% 79.4% 0.73 68.5% 5.4% 0.7% 0.06 3.2%
% Ανεργίας 7.7% 3.5% 2.19 5.0% 6.9% 4.5% 1.52 5.6% -0.8% 1.0% -0.67 0.6%
% Αδράνειας 42.7% 18.5% 2.31 31.1% 37.0% 16.8% 2.20 27.2% -5.7% -1.7% -0.11 -3.8%

Y15_24
% Συµµετοχής 42.5% 49.2% 0.86 45.8% 40.9% 48.1% 0.85 44.5% -1.5% -1.1% -0.01 -1.3%
% Απασχόλησης 34.3% 40.7% 0.84 37.6% 33.3% 39.1% 0.85 36.2% -1.1% -1.6% 0.01 -1.3%
% Ανεργίας 19.1% 17.2% 1.11 18.1% 18.6% 18.7% 1.00 18.7% -0.5% 1.5% -0.11 0.6%
% Αδράνειας 57.5% 50.8% 1.13 54.2% 59.1% 51.9% 1.14 55.5% 1.5% 1.1% 0.00 1.3%

Y25_49
% Συµµετοχής 74.9% 93.3% 0.80 84.1% 76.9% 93.0% 0.83 85.0% 2.0% -0.3% 0.02 0.9%
% Απασχόλησης 67.4% 86.8% 0.78 77.1% 69.9% 86.1% 0.81 78.0% 2.5% -0.7% 0.04 0.9%
% Ανεργίας 10.1% 6.9% 1.46 8.3% 9.2% 7.4% 1.25 8.2% -0.9% 0.4% -0.20 -0.1%
% Αδράνειας 25.1% 6.7% 3.73 15.9% 23.1% 7.0% 3.28 15.0% -2.0% 0.3% -0.45 -0.9%

Y50_64
% Συµµετοχής 41.7% 63.9% 0.65 52.6% 48.0% 67.1% 0.71 57.3% 6.2% 3.3% 0.06 4.8%
% Απασχόλησης 38.6% 59.5% 0.65 48.8% 44.6% 62.6% 0.71 53.4% 6.0% 3.1% 0.06 4.6%
% Ανεργίας 7.6% 6.9% 1.10 7.2% 7.0% 6.8% 1.03 6.9% -0.5% -0.1% -0.07 -0.3%
% Αδράνειας 58.3% 36.1% 1.61 47.4% 52.0% 32.9% 1.58 42.7% -6.2% -3.3% -0.03 -4.8%

Y15_64
% Συµµετοχής 60.0% 77.3% 0.78 68.6% 62.4% 77.7% 0.80 70.0% 2.4% 0.4% 0.03 1.4%
% Απασχόλησης 53.5% 71.0% 0.75 62.2% 56.2% 71.1% 0.79 63.6% 2.7% 0.1% 0.04 1.4%
% Ανεργίας 10.8% 8.2% 1.32 9.3% 9.9% 8.5% 1.16 9.1% -0.9% 0.4% -0.17 -0.2%
% Αδράνειας 40.0% 22.7% 1.76 31.4% 37.6% 22.3% 1.69 30.0% -2.4% -0.4% -0.08 -1.4%

Y15_24
% Συµµετοχής -2.9% -6.7% 0.07 -5.4% -2.1% -2.6% 0.00 -2.6% 0.7% 4.1% -0.07 2.8%
% Απασχόλησης 1.1% -0.7% 0.04 -0.5% -0.6% 1.8% -0.05 0.3% -1.7% 2.5% -0.10 0.8%
% Ανεργίας -3.3% -11.4% 1.58 -7.0% -2.8% -8.7% 0.58 -5.8% 0.5% 2.7% -0.99 1.1%
% Αδράνειας 2.9% 6.7% -0.08 4.3% 2.1% 2.6% -0.02 2.6% -0.7% -4.1% 0.07 -1.7%

Y25_49
% Συµµετοχής -4.5% 2.5% -0.07 -1.0% 2.5% 3.3% 0.00 2.3% 7.0% 0.8% 0.07 3.3%
% Απασχόλησης -1.8% 5.6% -0.07 1.9% 4.6% 6.4% -0.01 5.3% 6.4% 0.8% 0.06 3.3%
% Ανεργίας -3.3% -4.3% 1.14 -3.9% -3.0% -3.5% 0.36 -3.2% 0.3% 0.8% -0.78 0.7%
% Αδράνειας 3.7% -2.5% 3.12 1.4% -1.8% -3.3% 2.42 -2.3% -5.5% -0.8% -0.70 -3.7%

Y50_64
% Συµµετοχής -1.0% 14.9% -0.14 6.9% -1.9% 14.5% -0.15 5.3% -0.9% -0.4% -0.01 -1.6%
% Απασχόλησης 0.3% 17.4% -0.14 8.7% -1.8% 15.8% -0.17 7.6% -2.1% -1.7% -0.02 -1.1%
% Ανεργίας -3.0% -4.5% 0.77 -4.0% -3.6% -2.7% -0.18 -3.0% -0.5% 1.7% -0.95 1.0%
% Αδράνειας -0.9% -14.9% 1.10 -7.8% 3.5% -14.5% 1.45 -5.3% 4.4% 0.4% 0.35 2.5%

Y15_64
% Συµµετοχής -2.7% 3.7% -0.07 0.1% 0.2% 5.5% -0.05 2.5% 2.9% 1.8% 0.02 2.4%
% Απασχόλησης -0.6% 7.7% -0.08 3.1% 2.1% 8.3% -0.06 4.9% 2.7% 0.7% 0.02 1.8%
% Ανεργίας -3.1% -4.7% 0.87 -4.4% -3.0% -4.0% 0.37 -3.5% 0.2% 0.7% -0.50 0.8%
% Αδράνειας 2.7% -4.2% 0.55 -0.3% -0.6% -5.5% 0.51 -2.7% -3.3% -1.3% -0.03 -2.4%

Πηγή: Eurostat Portal
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Πληθυσµός Εργάσιµης Ηλικίας (15-64 ετών) 

Η Κυπριακή αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 
συµµετοχής (72,6%) και απασχόλησης (68,5%), τα οποία υπερβαίνουν τους 
ευρωπαϊκούς µέσους όρους κατά 2,5 και 4,9 ποσοστιαίες µονάδες αντίστοιχα.  Για το 
λόγο αυτό το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο (5,6%) είναι σηµαντικά χαµηλότερο από 
τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (9,1%). Το ίδιο ισχύει και για το δείκτη αδράνειας. Η γενική 
αυτή εικόνα διατηρεί τα βασικά της χαρακτηριστικά στην κατά φύλο εξέταση των 
αντίστοιχων δεικτών, αλλά πρέπει να τονιστεί ότι τα «χάσµατα» (gaps) µεταξύ των 
ανδρών και γυναικών είναι σηµαντικά µεγαλύτερα στην Κύπρο. Συγκεκριµένα, οι 
δείκτες συµµετοχής και απασχόλησης των γυναικών φτάνουν µόνο τα 3/4 των 
αντίστοιχων ανδρικών, ενώ οι δείκτες ανεργίας και αδράνειας των γυναικών είναι 
αντίστοιχα 52% και 120% υψηλότεροι των ανδρών. Ωστόσο,  η τελευταία πενταετία 
χαρακτηρίστηκε από σηµαντικές αυξήσεις στα επίπεδα συµµετοχής (+3,8 
ποσοστιαίες µονάδες) και απασχόλησης (+3,2) και µια µικρή αύξηση στο ποσοστό 
ανεργίας (+0,6). Οι θετικές αυτές µεταβολές οφείλονται στη σηµαντική βελτίωση 
όλων των δεικτών των γυναικών. Στους άνδρες, η αυξηµένη συµµετοχή στην αγορά 
εργασίας δεν συνοδεύτηκε από µια ισοδύναµη αύξηση της απασχόλησης, µε 
αποτέλεσµα την αύξηση του ποσοστού ανεργίας των ανδρών.   

 

Οι Νέοι 15-24 ετών 

Καταρχήν πρέπει να σηµειωθεί ότι η κατάσταση απασχόλησης των νέων 
κατηγοριοποιείται µε βάση τους ορισµούς που αναφέρθηκαν στο τµήµα 2.1 
παραπάνω και ανεξάρτητα από τη συµµετοχή τους στην εκπαίδευση.  Αυτός άλλωστε 
είναι και ο standard ορισµός που χρησιµοποιείται από τη Eurostat. Με άλλα λόγια, 
περιλαµβάνονται όλοι οι νέοι ανεξάρτητα αν είναι µαθητές, φοιτητές κλπ. Για 
παράδειγµα, αν ένας νέος πληροί τα κριτήρια του ανέργου που αναφέρθηκαν στο 
τµήµα 2.1, κατατάσσεται ως άνεργος ανεξάρτητα από τη συµµετοχή του στην 
εκπαίδευση. 

Στην ηλικιακή κατηγορία των νέων 15-24 ετών, η Κύπρος χαρακτηρίζεται από 
χαµηλότερα σε σχέση µε την ΕΕ-25 επίπεδα συµµετοχής και για τα δυο φύλα αλλά τα 
επίπεδα απασχόλησης είναι ισοδύναµα για τις γυναίκες και υψηλότερα για τους 
άνδρες. Το αποτέλεσµα της διαµόρφωσης αυτής είναι σηµαντικά χαµηλότερα 
ποσοστά ανεργίας για τους νέους και των δύο φύλων. Ωστόσο τα επίπεδα της 
ανεργίας των νέων είναι διπλάσια από τα αντίστοιχα επίπεδα για τον πληθυσµό 
εργάσιµης ηλικίας και παράλληλα τα επίπεδα ανεργίας των νέων γυναικών είναι 58% 
υψηλότερα από αυτά των νέων ανδρών. Κατά την τελευταία πενταετία παρατηρείται 
µια µείωση της συµµετοχής και της απασχόλησης των νέων γυναικών. Στην 
περίπτωση των νέων ανδρών η αύξηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας ήταν 
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τριπλάσια της αύξησης του επιπέδου απασχόλησης, µε αποτέλεσµα το διπλασιασµό 
του ποσοστού ανεργίας τους. 

 

Η Κύρια Παραγωγική Ηλικία (25-49 ετών) 

Τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα συµµετοχής και απασχόλησης και τα πολύ χαµηλά 
ποσοστά ανεργίας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ηλικιακής κατηγορίας.  
Τα ποσοστά απασχόλησης φτάνουν το 74,5% για τις γυναίκες και το 92,5% για τους 
άνδρες, 4,6 και 6,4 ποσοστιαίες µονάδες αντίστοιχα υψηλότερα από τους µέσους 
όρους στην ΕΕ-25. Τα ποσοστά ανεργίας, 6,3% για τις γυναίκες και µόλις 3,9% για 
τους άνδρες, είναι 3 και 3,5 ποσοστιαίες µονάδες χαµηλότερα από τα αντίστοιχα 
ευρωπαϊκά. Εξίσου χαρακτηριστικά είναι, όµως, και τα «χάσµατα» µεταξύ γυναικών 
και ανδρών, ιδιαίτερα στην ανεργία, όπου το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι 
κατά 61% υψηλότερο σε σχέση µε των ανδρών.  Κατά την τελευταία πενταετία, τόσο 
ο δείκτης συµµετοχής, όσο και ο δείκτης απασχόλησης των γυναικών, αυξήθηκε κατά 
9 ποσοστιαίες µονάδες. 

 

Οι Εργαζόµενοι Μεγαλύτερης Ηλικίας (50-64 ετών) 

Η ηλικιακή αυτή κατηγορία χαρακτηρίζεται από τη µειωµένη συµµετοχή των 
γυναικών στο εργατικό δυναµικό και την απασχόληση, σε σχέση µε την ΕΕ-25. 
Αντίθετα η «ανδρική» αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλά επίπεδα 
συµµετοχής (81,7%) και απασχόλησης (78,3%), 15 ποσοστιαίες µονάδες υψηλότερα 
από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς µέσους όρους, καθώς και χαµηλότερα επίπεδα 
ανεργίας. Πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι κατά την τελευταία πενταετία υπήρξαν 
σηµαντικές βελτιώσεις στα επίπεδα συµµετοχής και απασχόλησης των γυναικών 
(κατά 5,3 και 4 µονάδες αντίστοιχα) οι οποίες οδήγησαν και στη µείωση του 
ποσοστού ανεργίας (κατά 1 µονάδα). 
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Μέση Ηλικία Αποχώρησης από το Εργατικό 
∆υναµικό

Ετος 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
ΣΥΝΟΛΟ 62.3 61.4 62.7 62.7 59.9 60.4 61.0 60.7
ΑΝ∆ΡΕΣ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 60.4 60.8 61.5 60.9
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 59.4 60.0 60.5 60.4

ΧΑΣΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ
Ετος 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004

Χάσµα Αµοιβών µεταγύ Ανδρών και Γυναικών 26.0 25.0 25.0 25.0 16.0 16.0 15.0 15.0

Φορολογική Επιβάρυνση των Χαµηλόµισθων
Ετος 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004

Παγίδα Ανεργίας 52.90 54.80 53.69 56.62 78.80 77.66 78.44 77.72
Παγίδα Χαµηλού Μισθού - Ατοµο µόνο χωρίς παιδιά 7.17 7.17 -9.53 6.30 53.94 53.30 53.23 53.02
Παγίδα Χαµηλού Μισθού - Ζευγάρι µε έναν εργαζόµενο και 2 
παιδιά 57.72 74.14 56.92 55.90 55.18 56.16 60.91 59.98
Φορολογική Σφήνα (Tax wedge) στο κόστος  εργασίας 17.0 17.3 18.6 18.6 37.2 37.1 37.4 36.4

ΚΥΠΡΟΣ ΕΕ-25

ΚΥΠΡΟΣ

Πηγή: Eurostat, Structural Indicators

∆ιαρθρωτικά Χαρακτηριστικά Αγοράς Εργασίας, 2001-2004, Κύπρος και  ΕΕ-25

ΕΕ-25

ΚΥΠΡΟΣ ΕΕ-25

 
2.4. Ορισµένα ∆ιαρθρωτικά Χαρακτηριστικά της Κυπριακής Αγοράς 

Εργασίας 

Πίνακας 3 
 

 

Αποχώρηση Από το Εργατικό ∆υναµικό 

Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της προηγούµενης δεκαετίας ένα από τα 
σηµαντικά χαρακτηριστικά στις αγορές εργασίας των περισσότερων ευρωπαϊκών 
χωρών ήταν η αύξηση της «πρόωρης» αποχώρησης των εργαζοµένων από την αγορά 
εργασίας. Στην τάση αυτή συνηγόρησαν τόσο οι γενικές ρυθµίσεις του συστήµατος 
κοινωνικής ασφάλισης, όσο και οι ρυθµίσεις για την συνταξιοδότηση εργαζοµένων 
µεγαλύτερης ηλικίας σε επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους, καθώς και η 
άρρητη πεποίθηση της εποχής ότι η γενικότερη πρόωρη συνταξιοδότηση των 
εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας θα είχε ως συνέπεια την κατάληψη των θέσεων 
εργασίας τους από νέους και θα συνηγορούσε στην καταπολέµηση της ιδιαίτερα 
οξυµένης νεανικής ανεργίας. Από τα  δεδοµένα του παραπάνω Πίνακα 3 φαίνεται ότι 
η τάση αυτή έχει αντιστραφεί.  Η µέση ηλικία αποχώρησης από το εργατικό δυναµικό 
στην Κύπρο από τις αρχές της παρούσας δεκαετίας και µέχρι σήµερα παραµένει κατά 
2-3 έτη µεγαλύτερη από το µέσο όρο της ΕΕ-25, προσεγγίζοντας σηµαντικά το 
«θεσµικό» όριο των 65 ετών. 
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Χάσµα Αµοιβών µεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

Το χάσµα αµοιβών µεταξύ των δυο φύλων (gender pay gap) υπολογίζεται ως η 
διαφορά των µέσων ωριαίων ακαθάριστων αµοιβών των µισθωτών µεταξύ ανδρών 
και γυναικών ως ποσοστό των µέσων ωριαίων αµοιβών των µισθωτών ανδρών. Η 
διαφορά αυτή είναι της τάξης του 25% στην Κύπρο (ήταν πάνω από 30% στα µέσα 
της προηγούµενης δεκαετίας), πολύ υψηλότερο από τον αντίστοιχο µέσο ευρωπαϊκό 
όρο (15%). Το επίπεδο του χάσµατος είναι εξαιρετικά δύσκολο να δικαιολογείται από 
τις, πραγµατικές ή µη, διαφορές στην παραγωγικότητα της εργασίας µεταξύ των δυο 
φύλων και πιθανότατα οφείλεται σε κοινωνικούς και θεσµικούς παράγοντες. Παρά 
την πρόοδο της τελευταίας δεκαετίας, το θέµα αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικά σοβαρό 
αντικίνητρο στις επιλογές εργασίας των γυναικών. 

 

Φορολογικά Αντικίνητρα στην Αγορά Εργασίας 

Είναι ευνόητο ότι µερικοί από τους σηµαντικότερους παράγοντες συµµετοχής στην 
αγορά εργασίας και ιδιαίτερα στην απασχόληση, σχετίζονται µε τις ρυθµίσεις του 
φορολογικού συστήµατος, του συστήµατος εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των 
διαφόρων επιδοµάτων του συστήµατος της κοινωνικής προστασίας. Με άλλα λόγια, 
το αιτούµενο είναι αν το τελικό αποτέλεσµα των ρυθµίσεων αυτών καθιστά 
«οικονοµικά ασύµφορη» είτε την µετακίνηση από την ανεργία στην απασχόληση, 
είτε και από µια χαµηλά αµειβόµενη θέση εργασίας σε µια απασχόληση µε καλύτερη 
αµοιβή. Αν οι ρυθµίσεις αυτές αποτελούν αντικίνητρα, η λογική συνέπεια είναι είτε η 
χαµηλή συµµετοχή στην αγορά εργασίας, είτε και η παραµονή σε κατάσταση 
ανεργίας, είτε και η επέκταση των φαινοµένων της παράνοµης και αδήλωτης 
εργασίας, κλπ.  Στον παραπάνω Πίνακα 3, παρουσιάζουµε τέσσερις (4) δείκτες που 
προσεγγίζουν το επίπεδο κινήτρων (ή αντικινήτρων) για τη συµµετοχή στην αγορά 
εργασίας.   

Ο δείκτης που ορίζεται ως «Παγίδα Ανεργίας», προσµετρά το ποσοστό των 
ακαθάριστων αµοιβών που «χάνει» ένα άτοµο από την υψηλότερη φορολογία και τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και από την απώλεια των επιδοµάτων 
ανεργίας και άλλων πιθανών επιδοµάτων, όταν το άτοµο αυτό µετακινείται από την 
(επιδοτούµενη) ανεργία στην απασχόληση.  Ο δείκτης αυτός αναφέρεται σε άτοµα 
που ζουν µόνα τους και χωρίς παιδιά, και υποθέτει ότι οι ακαθάριστες αποδοχές τους 
ισοδυναµούν µε το 67% των µέσων αποδοχών ενός πλήρως απασχολούµενου εργάτη 
στη µεταποιητική βιοµηχανία, δηλ. σε µια χαµηλά αµειβόµενη θέση εργασίας. Ο 
δείκτης της «Παγίδας Ανεργίας» είναι πολύ χαµηλότερος στην Κύπρο (56,6%) σε 
σχέση µε την ΕΕ-25 (77,7%) και συνεπώς δεν φαίνεται να υποδεικνύει την ύπαρξη 
σοβαρών αντικινήτρων στη µετάβαση από την επιδοτούµενη ανεργία στην 
απασχόληση, τουλάχιστον για τους χαµηλόµισθους. Η ενδεχοµένως ανησυχητική 
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εξέλιξη, ωστόσο, είναι ότι ο δείκτης αυτός φαίνεται να αυξάνεται στην Κύπρο ενώ 
µειώνεται στην ΕΕ-25.  

Ο δείκτης που ορίζεται στον παραπάνω Πίνακα 3 ως «Παγίδα Χαµηλού Μισθού - 
Άτοµο µόνο χωρίς παιδιά», προσµετρά το ποσοστό των ακαθάριστων αµοιβών που 
«χάνει» ένα άτοµο από την υψηλότερη φορολογία και τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης, καθώς και από την πιθανή µείωση ή απώλεια διαφόρων επιδοµάτων όταν 
οι ακαθάριστες αποδοχές του ατόµου αυτού αυξάνονται από το 33% στο 67% των 
µέσων αποδοχών ενός πλήρως απασχολούµενου εργάτη στη µεταποιητική 
βιοµηχανία, δηλ. από µια πολύ χαµηλά σε µια χαµηλά αµειβόµενη θέση εργασίας.  Ο 
δείκτης αυτός αναφέρεται σε άτοµα που ζουν µόνα τους και χωρίς παιδιά. Ο δείκτης 
είναι στην Κύπρο σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα (6,3%) σε σχέση µε το µέσο 
ευρωπαϊκό όρο (53%) και συνεπώς δε φαίνεται να υποδεικνύει την ύπαρξη σοβαρών 
αντικινήτρων στη µετάβαση σε µια καλύτερα αµειβόµενη θέση εργασίας, 
τουλάχιστον για τους χαµηλόµισθους.  

Ο δείκτης που ορίζεται ως «Παγίδα Χαµηλού Μισθού – Ζευγάρι µε 1 Εργαζόµενο 
και 2 Παιδιά», προσµετρά ακριβώς ότι και ο προηγούµενος, µε τη διαφορά ότι 
αναφέρεται σε ένα διαφορετικό τύπο νοικοκυριού, δηλ. µια οικογένεια µε 2 παιδιά 
ηλικίας 4 και 6 ετών, στην οποία εργάζεται µόνον ο ένας ενήλικας. Κατά παράδοξο 
τρόπο, ο δείκτης αυτός είναι στην Κύπρο (55,9%) σε χαµηλότερα, αλλά συγκρίσιµα 
επίπεδα σε σχέση µε την ΕΕ-25 (60%).  Αν δεν πρόκειται για στατιστικό σφάλµα και 
λάθος εκτίµηση, ο δείκτης αυτό ενδεχοµένως υποδεικνύει την ύπαρξη σοβαρών 
αντικινήτρων στο σύστηµα φορολόγησης ή κοινωνικής ασφάλισης για τους έγγαµους 
χαµηλόµισθους εργαζόµενους µε παιδιά.   

Ο τελευταίος δείκτης «αντικινήτρων» συµµετοχής και κινητικότητας στην αγορά 
εργασίας ορίζεται ως «Φορολογική ‘Σφήνα’ (Tax wedge) στο κόστος  εργασίας» 
και προσµετρά το σχετικό φορολογικό βάρος (το άθροισµα του φόρου εισοδήµατος 
και των εισφορών εργοδότη και εργαζόµενου ως ποσοστό του κόστους εργασίας) 
ενός χαµηλά αµειβόµενου απασχολούµενου (µε µισθό ισοδύναµο µε τα 2/3 του µέσου 
µισθού στη µεταποίηση). Το επίπεδο του δείκτη στην Κύπρο (18,6%) είναι σε πολύ 
χαµηλότερα επίπεδα (σχεδόν το µισό) από το µέσο ευρωπαϊκό επίπεδο (36,4%).  
Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι στην ΕΕ-25 φαίνεται ότι υπάρχει µια σαφής τάση 
βελτίωσης των κινήτρων συµµετοχής στην αγορά εργασίας µέσων «ελάφρυνσης» της 
φορολογίας των χαµηλο-αµειβόµενων.  

 
2.5. Συµµετοχή, Απασχόληση και Αδράνεια στην Αγορά Εργασίας της 

Κύπρου 

Συµµετοχή και Απασχόληση κατά Φύλο, Ηλικία και Επίπεδο Εκπαίδευσης 

(Παράρτηµα Α: Πίνακας 1 και Πίνακας 2) 
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Τα ποσοστά συµµετοχής και απασχόλησης στην Κυπριακή αγορά εργασίας είναι 
µεταξύ των υψηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 κρατών (ΕΕ-25).  Σύµφωνα 
µε τον Πίνακα 1, το 2005 (Β΄ τρίµηνο) ο συνολικός δείκτης συµµετοχής του 
πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας (15-64 ετών) στην αγορά εργασίας ανήλθε στο επίπεδο 
του 72,6%, 2,6 ποσοστιαίες µονάδες υψηλότερος από το µέσο όρο της ΕΕ-25. Ο 
δείκτης συµµετοχής των ανδρών βρίσκεται σε ακόµη υψηλότερα επίπεδα (83,2%), 
5,5 ποσοστιαίες µονάδες υψηλότερα από την ΕΕ-25 ενώ η συµµετοχή των γυναικών 
(62,7%) κινείται στα ίδια περίπου επίπεδα µε το µέσο ευρωπαϊκό όρο. 

Η εξέταση της συµµετοχής του πληθυσµού στην αγορά εργασίας κατά ηλικία και 
επίπεδο εκπαίδευσης, τροποποιεί κατά κάποιο τρόπο τη θετική εικόνα του συνόλου.  
Η συµµετοχή τόσο των νέων γυναικών (38,5%) όσο και των νέων ανδρών (46,5%) 
είναι σηµαντικά χαµηλότερη από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά επίπεδα. Το γεγονός αυτό 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στα χαµηλά επίπεδα συµµετοχής των νέων µε χαµηλό και 
µέσο εκπαιδευτικό επίπεδο.  Ιδιαίτερα στην περίπτωση των νέων γυναικών µε χαµηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο ο δείκτης συµµετοχής είναι µόλις 11,7%, 13,2 ποσοστιαίες 
µονάδες χαµηλότερα από την ΕΕ-25,  ενώ στους νέους άνδρες (29,6%) 6 ποσοστιαίες 
µονάδες χαµηλότερα. Στις µεγαλύτερες ηλικίες µε επίσης χαµηλό εκπαιδευτικό 
επίπεδο, οι δείκτες συµµετοχής αυξάνονται και υπερβαίνουν σηµαντικά τους 
κοινοτικούς µέσους όρους. Παράλληλα, σηµαντικά ελλείµµατα συµµετοχής στο 
εργατικό δυναµικό παρατηρούνται σε όλες τις ηλικιακές οµάδες γυναικών µε µέσο 
εκπαιδευτικό επίπεδο. Αντίθετα οι οµάδες του πληθυσµού και των δυο φύλων µε 
υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, και ιδιαίτερα οι νέοι, χαρακτηρίζονται από επίπεδα 
συµµετοχής σηµαντικά υψηλότερα από τους ευρωπαϊκούς µέσους όρους.   

Συνοπτικά, τα ελλείµµατα συµµετοχής στην αγορά εργασίας στην Κύπρο 
προσδιορίζονται:  (α) στους νέους (15 24 ετών) και των δυο φύλων χαµηλού 
εκπαιδευτικού επιπέδου, (β) σε όλες τις ηλικιακές οµάδες γυναικών µε µέσο 
εκπαιδευτικό επίπεδο.  

Μια παρεµφερής εικόνα παρουσιάζεται κατά την εξέταση των ποσοστών 
απασχόλησης του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας. Σύµφωνα µε τον Πίνακα 2, το 
συνολικό ποσοστό απασχόλησης στην Κύπρο φτάνει το 68,7%, 5,1 ποσοστιαίες 
µονάδες υψηλότερα από την ΕΕ-25, ενώ στην περίπτωση των ανδρών φτάνει το 
79,5% και των γυναικών το 58,5%, αντίστοιχα 8,4 και 2,3 µονάδες υψηλότερα.  
Ιδιαίτερα υψηλά είναι τα ποσοστά απασχόλησης στις περιπτώσεις των νέων (15-24 
ετών) ανδρών και γυναικών υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, των γυναικών κύριας 
παραγωγικής ηλικίας (25-49 ετών) µε χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς και των 
ανδρών µεγαλύτερης ηλικίας (50-64 ετών) χαµηλού και µέσου εκπαιδευτικού 
επιπέδου. Παρόλα αυτά, τα ποσοστά απασχόλησης µπορεί να θεωρηθεί ότι 
«υστερούν» κυρίως στις νέες γυναίκες χαµηλού και µέσου εκπαιδευτικού επιπέδου, 
καθώς και στις γυναίκες µεγαλύτερης ηλικίας µέσου εκπαιδευτικού επιπέδου. 
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Κατά την τελευταία 5ετία, υπήρξε µια σηµαντική βελτίωση στα επίπεδα 
απασχόλησης, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του συνολικού ποσοστού 
απασχόλησης των γυναικών κατά 5,5 ποσοστιαίες µονάδες. Ωστόσο, παρά τη 
συνολικά θετική εξέλιξη, εµφανίζονται και κάποιες τάσεις µείωσης των επιπέδων 
απασχόλησης οι σηµαντικότερες από τις οποίες εντοπίζονται στις νέες γυναίκες (15-
24 ετών) χαµηλού και υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, και στους νέους άνδρες 
µέσου εκπαιδευτικού επιπέδου. Στον αντίποδα των τάσεων αυτών, παρατηρούνται 
σηµαντικές αυξήσεις των επιπέδων απασχόλησης στις γυναίκες κύριας παραγωγικής 
ηλικίας (25-49 ετών), καθώς και στους νέους άνδρες µε χαµηλά εκπαιδευτικά 
προσόντα. 

 

Συµµετοχή και Απασχόληση κατά Φύλο και Οικογενειακή Κατάσταση 

(Παράρτηµα Α: Πίνακας 3 και Πίνακας 4) 

Η οικογενειακή κατάσταση είναι, ιδιαίτερα στην περίπτωση των γυναικών, ένας από 
τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις για την ενεργό συµµετοχή 
στην αγορά εργασίας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µεταξύ των παραµέτρων που 
προσδιορίζουν τις αποφάσεις αυτές κεντρικό ρόλο παίζουν τα κίνητρα και 
αντικίνητρα που διαµορφώνονται από το φορολογικό σύστηµα, τις ρυθµίσεις του 
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και το οικογενειακό δίκαιο, αλλά και τα 
κοινωνικά πρότυπα. Η αγορά εργασίας των γυναικών στην Κύπρο χαρακτηρίζεται  
από υψηλά επίπεδα συµµετοχής για τις έγγαµες και τις διαζευγµένες γυναίκες, αλλά 
χαµηλά ποσοστά συµµετοχής για τις άγαµες γυναίκες, τα οποία πιθανότατα 
αντανακλούν τη χαµηλή συµµετοχή των νέων γυναικών στην αγορά εργασίας.  Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι ο δείκτης συµµετοχής των γυναικών εν χηρεία είναι 13,2 µονάδες 
υψηλότερος από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό µέσο όρο.  Κατά την τελευταία πενταετία, 
η αύξηση του συνολικού ποσοστού συµµετοχής των γυναικών οφείλεται σε όλες τις 
κατηγορίες οικογενειακής κατάστασης, εκτός από την περίπτωση των διαζευγµένων, 
όπου ο στατιστικός δείκτης συµµετοχής εµφανίζει µια µείωση της τάξης των 7,2 
ποσοστιαίων µονάδων.   

Αντίστοιχα υψηλά είναι και τα επίπεδα απασχόλησης των γυναικών εκτός πάλι από 
την περίπτωση των άγαµων γυναικών. Την τελευταία πενταετία παρατηρούνται 
τάσεις αύξησης των ποσοστών απασχόλησης για όλες τις κατηγορίες οικογενειακής 
κατάστασης, εκτός από τις διαζευγµένες γυναίκες.   

 

Συµµετοχή και Απασχόληση των Γυναικών κατά Αριθµό και Ηλικία Εξαρτώµενων 
Τέκνων 

(Παράρτηµα Α: Πίνακας 5 και Πίνακας 6) 
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Η ύπαρξη παιδιών, ο αριθµός τους και η ηλικία τους είναι επίσης ένας από τους 
σηµαντικότερους παράγοντες της ενεργού συµµετοχής των γυναικών στην αγορά 
εργασίας. Στο επίπεδο αυτό, οι βασικοί παράµετροι που προσδιορίζουν την 
συµπεριφορά των γυναικών είναι η διαθεσιµότητα και η πρόσβαση σε υπηρεσίες 
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, οι ρυθµίσεις και τα ωράρια του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, τα πρότυπα συµφιλίωσης της οικογενειακής µε την 
επαγγελµατική ζωή στο χώρο εργασίας και τέλος τα κοινωνικά πρότυπα 
οικογενειακής ζωής, κυρίως µεταξύ των γενεών.   

Ενώ στην ΕΕ-25 η συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και την 
απασχόληση µειώνεται αναλογικά µε τον αριθµό των παιδιών, το «παράδοξο» που 
χαρακτηρίζει την Κυπριακή αγορά εργασίας είναι ότι τα επίπεδα συµµετοχής και 
απασχόλησης των γυναικών µε 2 παιδιά είναι υψηλότερα σε σχέση µε τις γυναίκες µε 
1 παιδί, και αυτό ισχύει, είτε πρόκειται για παιδιά βρεφικής, νηπιακής ή παιδικής 
ηλικίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ ο γενικός δείκτης συµµετοχής των γυναικών 
είναι 62,7%, ο δείκτης συµµετοχής για γυναίκες µε 2 παιδιά το µικρότερο των οποίων 
είναι 0-2 ετών είναι 73,1 % (21,4 ποσοστιαίες µονάδες υψηλότερα από την ΕΕ-25) 
ενώ των γυναικών µε 2 παιδιά το µικρότερο των οποίων είναι 3-5 ετών είναι 82,3% 
(14,6 ποσοστιαίες µονάδες υψηλότερα από την ΕΕ-25).  Όταν ο αριθµός των παιδιών 
υπερβούν τα 2, µειώνονται οι δείκτες συµµετοχής και απασχόλησης αλλά σε επίπεδα 
που πάλι υπερβαίνουν σηµαντικά τους ευρωπαϊκούς µέσους όρους. Οι δείκτες της 
Κυπριακής αγορά εργασίας είναι χαµηλότεροι από τους ευρωπαϊκούς µόνο στην 
περίπτωση των γυναικών µε 1 η περισσότερα παιδιά 6-14 ετών, δηλαδή σχολικής 
ηλικίας. Οι ενδείξεις αυτές υποδεικνύουν ότι η ύπαρξη παιδιών ως 5 ετών δεν 
αποτελεί πρόβληµα για τη συµµετοχή και την απασχόληση των γυναικών και ότι 
ενδεχοµένως, είτε ορισµένες ρυθµίσεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, είτε και 
ορισµένες ρυθµίσεις εντός των χώρων εργασίας αποτελούν πιθανά εµπόδια στην 
«οµαλή» συνέχιση της επαγγελµατικής διαδροµής των γυναικών. 

 

Χαρακτηριστικά και Τάσεις Εξέλιξης του Αδρανούς Πληθυσµού  

(Παράρτηµα Α: Πίνακες 7, 8 και 9) 

Είναι απαραίτητο να τονισθεί εξαρχής ότι στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας, η έννοια 
της «αδράνειας» αντιστοιχεί σε µια µάλλον ad hoc στατιστική ταξινόµηση η οποία 
περιλαµβάνει διάφορες οµάδες του πληθυσµού, των οποίων η εγγύτητα ή η 
«απόσταση» από την αγορά εργασίας είναι πολυποίκιλη. Σύµφωνα µε το συµβατικό 
στατιστικό ορισµό του ILO που χρησιµοποιείται από τη Eurostat, για να καταταγεί 
κάποιος ως άνεργος απαιτείται η συνύπαρξη πέντε συνθηκών: (α) το άτοµο δεν 
εργάζεται και (β) έχει αναζητήσει εργασία τις προηγούµενες 4 εβδοµάδες και (γ) µε 
ενεργό τρόπο και (δ) επιθυµεί να εργαστεί και (ε) είναι διαθέσιµος να αναλάβει 
εργασίας εντός των 2 επόµενων εβδοµάδων.  Αν οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες 
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δεν ισχύει, το άτοµο χαρακτηρίζεται ως αδρανές. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι ο 
στατιστικός ορισµός της εργασιακής αδράνειας αναφέρεται σε µια εξαιρετικά ασαφή 
περιοχή. Για παράδειγµα αν ένα άτοµο δεν είναι διαθέσιµο να αναλάβει εργασία τις 
επόµενες 2 εβδοµάδες κατατάσσεται ως αδρανές ακόµα και αν αναζητεί ενεργά 
εργασία. Ένα άτοµο που επιθυµεί να εργαστεί και είναι διαθέσιµο για εργασία, 
κατατάσσεται επίσης ως αδρανές αν ανήκει στους «αποθαρρυµένους» που δεν 
αναζητούν εργασία γιατί δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν κατάλληλες διαθέσιµες 
απασχολήσεις. 

Αυτοί οι προβληµατισµοί ως προς τις στατιστικές έννοιες µας υποχρεώνουν να 
είµαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί ως προς τις αιτίες της αδράνειας του πληθυσµού 
εργάσιµης ηλικίας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν η αδράνεια θεωρείται ως ένα 
πρόβληµα της προσφοράς εργασίας και των κινήτρων για εργασία. Στην περίπτωση 
αυτή η συνήθης «θεραπεία» στο επίπεδο των πολιτικών έχει ως άξονα αναφοράς τις 
«ενεργητικές πολιτικές» που στοχεύουν στη βελτίωση των κινήτρων και των 
συµπεριφορών του ανθρώπινου δυναµικού µε στόχο τη µεγαλύτερη κινητικότητα.  
Όταν όµως το πρόβληµα της αδράνειας προέρχεται σε ένα βαθµό όχι από την έλλειψη 
κινήτρων, αλλά από την έλλειψη ευκαιριών, όταν δηλαδή υπάρχουν οµάδες 
«αποθαρρυµένων», τότε οι συνήθεις ενεργητικές πολιτικές θα είναι 
αναποτελεσµατικές αν δεν συνδυάζονται µε µέτρα που ενθαρρύνουν τη δηµιουργία 
ευκαιριών απασχόλησης. 

Στην Κυπριακή αγορά εργασίας, σύµφωνα µε τον Πίνακα 7, το συνολικό ποσοστό 
αδράνειας για τον πληθυσµό εργάσιµης ηλικίας (27,4%) είναι χαµηλότερο από τον 
µέσο όρο της ΕΕ-25 (30%).  Όπως και σε όλες τις χώρες της ΕΕ-25, το ποσοστό 
αδράνειας είναι πολύ µεγαλύτερο για τις γυναίκες (37,3%) σε σχέση µε τους άνδρες 
(16,8%).  Ωστόσο, το «χάσµα» αδράνειας µεταξύ των φύλων είναι πολύ µεγαλύτερο 
στην Κύπρο, ενώ οι δείκτες αδράνειας της Κύπρου είναι υψηλότεροι στις περιπτώσεις 
των νέων ανδρών και γυναικών (15-24 ετών) καθώς και των γυναικών 50-64 ετών.   

Είναι αναµενόµενο ότι οι δείκτες αδράνειας είναι υψηλότεροι για τους νέους και τους 
µεγαλύτερους σε ηλικία. Είναι ενδεικτικό ότι το χάσµα αδράνειας µεταξύ των φύλων 
διπλασιάζεται ανά ηλικιακή οµάδα: 8 µονάδες για τους νέους, 17,4 µονάδες για την 
παραγωγική ηλικία και 35,6 µονάδες για τη µεγαλύτερη ηλικία. Η τελευταία 
πενταετία χαρακτηρίζεται από θετικές εξελίξεις που οφείλονται κατά κύριο λόγο στη 
µείωση των δεικτών αδράνειας των γυναικών, εκτός από την περίπτωση των νέων 
γυναικών. 

Ο κύριος λόγος αδράνειας για τον πληθυσµό εργάσιµης ηλικίας στην Κύπρο, 
σύµφωνα µε τον Πίνακα 8,  είναι οι οικογενειακές ή προσωπικές υποχρεώσεις (42,5% 
των αδρανών) και ακολουθεί η εκπαίδευση (37,3%), η ασθένεια/αναπηρία (11,2%) 
και η συνταξιοδότηση (6,7%). Το ποσοστό των «αποθαρρυµένων», δηλαδή άτοµα 
που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει διαθέσιµη απασχόληση, είναι πολύ χαµηλό (0,7%).  
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Στην ΕΕ-25, αντίθετα, ο κύριος λόγος αδράνειας είναι η εκπαίδευση (25,2% των 
αδρανών) και ακολουθούν η συνταξιοδότηση (18,4%), οι οικογενειακές υποχρεώσεις 
(14,3%), η ασθένεια/αναπηρία (10,4%) ενώ το ποσοστό των αποθαρρυµένων 
ανέρχεται στο 3,3% του συνόλου των αδρανών. Υπάρχει συνεπώς µια σαφής 
διαφοροποίηση των λόγων αδράνειας στην Κύπρο µε κύρια χαρακτηριστικά το 
µεγάλο ποσοστό αδρανών λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και το µικρό ποσοστό 
των αποθαρρυµένων. 

Οι λόγοι αδράνειας του πληθυσµού διαφοροποιούνται µε σαφήνεια τόσο ανάλογα µε 
το φύλο όσο και ανάλογα µε την ηλικία. Στην ηλικιακή οµάδα των νέων (15-24 ετών) 
είναι αναµενόµενο ότι ο κύριος λόγος αδράνειας τόσο των γυναικών (90% των 
αδρανών) όσο και των ανδρών (95,7%) είναι η εκπαίδευση.  Παράλληλα το 7% των 
νέων γυναικών δηλώνει ως λόγο αδράνειας τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Στην 
ηλικιακή οµάδα των 25-49 ετών, ο κύριος λόγος αδράνειας των γυναικών είναι οι 
οικογενειακές υποχρεώσεις (86,7%) σε επίπεδο διπλάσιο από τον αντίστοιχο µέσο 
ευρωπαϊκό όρο (44,4%), ενώ ο κύριος λόγος αδράνειας των ανδρών είναι η 
ασθένεια/αναπηρία (60%), επίσης σε επίπεδο διπλάσιο από τον αντίστοιχο µέσο 
ευρωπαϊκό όρο (31,3%).  Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι το 20% των αδρανών ανδρών 
της ηλικίας αυτής δηλώνει ως λόγο αδράνειας τις οικογενειακές ή προσωπικές 
υποχρεώσεις (3,7% στην ΕΕ-25). Στην ηλικιακή οµάδα των 50-64 ετών, ο κύριος 
λόγος αδράνειας των γυναικών είναι επίσης οι οικογενειακές υποχρεώσεις (74,5%) σε 
επίπεδο σχεδόν 5πλάσιο από την ΕΕ-25 (16%) ενώ η συνταξιοδότηση αφορά µόνο το 
8,6% των γυναικών της ηλικίας αυτής (38,1% στην ΕΕ-25).  Αντίθετα ο κύριος λόγος 
αδράνειας στους άνδρες 50-64 ετών είναι η συνταξιοδότηση (54,5%) και ακολουθεί η 
ασθένεια/αναπηρία (36,4%).   

Πίνακας 4 

Μεταβάσεις Καταστάσεων Απασχόλησης µεταξύ 2003 και 2004 
2003 2004 Κύπρος ΕΕ-25 

Απασχολούµενοι Απασχολούµενοι 95 94 
 Άνεργοι 2 3 
 Αδρανείς 3 3 
    
Άνεργοι Απασχολούµενοι 54 30 
 Άνεργοι 29 48 
 Αδρανείς 17 22 
    
Αδρανείς Απασχολούµενοι 12 10 
 Άνεργοι 3 4 
 Αδρανείς 85 86 
Πηγή: Employment in Europe, 2005, Table 69 
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Είναι ευνόητο ότι το τµήµα του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας που είναι εργασιακό 
ανενεργό σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή, είναι ένα στατικό µέγεθος το οποίο 
εξαρτάται από τις ροές προς και από την εργασιακή αδράνεια. Με άλλα λόγια το 
ποσοστό αδράνειας προσδιορίζεται σε σηµαντικό βαθµό από τις εισροές του 
εργατικού δυναµικού (απασχολουµένων και ανέργων) προς την κατάσταση αδράνειας 
και τις εκροές των αδρανών προς το εργατικό δυναµικό. Ο παραπάνω Πίνακας 4 
υποδηλώνει τις µεταβάσεις µεταξύ των κύριων καταστάσεων απασχόλησης µεταξύ 
των ετών 2003 και 2004. Το 95% των απασχολούµενων τόσο στην Κύπρο, όσο και 
στην ΕΕ-25, διατηρούν τη θέση του από το ένα έτος στο επόµενο, ενώ το ποσοστό 
των απασχολούµενων που από απασχολούµενοι καθίστανται άνεργοι, είναι ελαφρά 
χαµηλότερο στην Κύπρο. Η Κύπρος χαρακτηρίζεται επίσης από µια µεγαλύτερη 
κινητικότητα των ανέργων, αφού το 54% των ανέργων αναλαµβάνουν κάποια θέση 
εργασίας το επόµενο έτος (30% στην ΕΕ-25) ενώ µόνο το 29% παραµένουν στην 
ανεργία και καθίστανται άνεργοι µακράς διαρκείας (48% στην ΕΕ-25).  Παράλληλα 
το ποσοστό των ανέργων που εξέρχονται από τον ενεργό πληθυσµό και την αγορά 
εργασίας είναι 17% στην Κύπρο και 22% στην ΕΕ-25. Τέλος η κινητικότητα των 
αδρανών προς την αγορά εργασίας είναι περίπου ισοδύναµη στην Κύπρο και την ΕΕ-
25, αφού περίπου το 85% παραµένουν αδρανείς και τον επόµενο χρόνο, µε τη 
σηµαντική διαφορά όµως ότι µεταξύ αυτών που µεταβαίνουν από κατάσταση 
αδράνειας στην αγορά εργασίας, στην Κύπρο ένα σχετικά µεγαλύτερο ποσοστό 
µεταβαίνει στην απασχόληση και ένα µικρότερο ποσοστό στην ανεργία, σε σχέση µε 
την ΕΕ-25. 

Παρά τους επιµέρους λόγους που καθιστούν τα άτοµα - στατιστικά ή πραγµατικά - 
αδρανή ως προς την εργασιακή τους συµπεριφορά, η επιθυµία για εργασία αποτελεί 
επίσης µια σοβαρή ένδειξη για τη δυνατότητα βελτίωσης του επιπέδου αξιοποίησης 
των ανθρώπινων πόρων σε µια οικονοµία.  Πολλά στατιστικά αδρανή άτοµα, αν και 
δεν πληρούν όλα τα στατιστικά κριτήρια κατάταξης στους «ανέργους», επιθυµούν να 
εργαστούν και κατά συνέπεια θα πρέπει να αποτελούν οµάδες στόχου των πολιτικών 
αξιοποίησης των ανθρωπίνων πόρων.  Η οµάδα του στατιστικά αδρανούς πληθυσµού 
που επιθυµεί να εργαστεί χαρακτηρίζεται συχνά ως «εφεδρικό εργατικό δυναµικό» 
(labour force reserve).  Σύµφωνα µε τον Πίνακα 9 του Παραρτήµατος Α, το 12,7% 
των αδρανών της Κύπρου επιθυµεί να εργαστεί, επίπεδο λίγο χαµηλότερο σε σχέση 
µε την ΕΕ-25 (15,1%), και από αυτούς πάνω από τα 4/5 (82,4%) είναι γυναίκες, οι 
περισσότερες από τις οποίες είναι ηλικίας 25-49 ετών. Μεταξύ των γυναικών 
συνολικά, το ποσοστό  αυτών που επιθυµούν να εργαστούν (14,7%) είναι διπλάσιο σε 
σχέση µε τους άνδρες (7,5%), ενώ είναι ισοδύναµα στην ΕΕ-25 και για τα δυο φύλα 
(περίπου 15%). Η ανάλυση για τις επιµέρους ηλικιακές οµάδες υποδεικνύει ότι 
επιθυµεί να εργαστεί µόνο το 3,3% των νέων (15-24 ετών) γυναικών και κανείς νέος 
άνδρας, όταν τα αντίστοιχα επίπεδα στην ΕΕ-25 είναι 13% και για τα δυο φύλα.  Στην 
επόµενη ηλικιακή κατηγορία των 25-49 ετών, επιθυµία για εργασία δηλώνει το 30% 
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των γυναικών και το 20% των ανδρών (26,2% και 32,8% στην ΕΕ-25, αντίστοιχα).  
Στη µεγαλύτερη ηλικία των 50-64 ετών, το 9% περίπου τόσο των γυναικών όσο και 
των ανδρών δηλώνουν ότι επιθυµούν να εργαστούν.   

Είναι, τέλος, ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι ενώ ο συνολικός αριθµός των αδρανών 
παρέµεινε σταθερός κατά την τελευταία πενταετία, το ποσοστό αυτών που επιθυµούν 
να εργαστούν αυξήθηκε κατά 54,5%, µια εξέλιξη που οφείλεται αποκλειστικά στην 
αύξηση του εφεδρικού εργατικού δυναµικού των γυναικών. 

 

 
2.6. Η Μερική Απασχόληση στην Αγορά Εργασίας της Κύπρου 

Η βασική διαπίστωση που διαφαίνεται από τις σχετικές ερευνητικές ενδείξεις είναι 
ότι το φαινόµενο της Μερικής Απασχόλησης απαιτείται να εξεταστεί στο 
ευρύτερο πεδίο που περιλαµβάνει τις τάσεις και τις πολιτικές στο πλαίσιο του 
χρόνου εργασίας.  Στο επίπεδο αυτό, και ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές χώρες µε υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, σηµειώνεται µια αύξηση του ενδιαφέροντος  για τις δυνατότητες 
των πολιτικών «Μερισµού της Εργασίας», δηλαδή τη µείωση του µέσου επιπέδου 
ωρών εργασίας κατά απασχολούµενο µε στόχο την αύξηση του αριθµού των 
συνολικά απασχολουµένων ανεξάρτητα από το ιδιαίτερο καθεστώς εργασίας. Μια 
επισκόπηση των τάσεων του χρόνου εργασίας τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες 
υποδηλώνει τις εξής κυριότερες διαπιστώσεις: 

 Η µακροχρόνια τάση µείωσης στις ανά άτοµο µέσες ετήσιες ώρες εργασίας έχει 
επιβραδυνθεί σηµαντικά σχεδόν σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ.  Σε µερικές χώρες 
η µείωση φαίνεται να έχει σταµατήσει, σε µερικές συνεχίζεται, κυρίως λόγω της 
επέκτασης της µερικής απασχόλησης, και σε µερικές εµφανίζεται µια τάση 
αύξησης. 

 Υπάρχει µια αυξανόµενη διαφοροποίηση στο «κανονικό πρότυπο» ωρών 
εργασίας, που, ενώ παραµένει η εβδοµάδα των 40 ωρών, το ποσοστό των ατόµων 
που εργάζεται 40 ώρες την εβδοµάδα έχει µειωθεί. 

 Η µερική απασχόληση έχει αυξηθεί σηµαντικά στην πλειονότητα των χωρών και 
ενώ µπορεί να θεωρηθεί ως µια µορφή ευέλικτης εργασίας, δεν υπάρχουν 
σηµαντικές ενδείξεις για ουσιαστικές και µακροχρόνιες αυξήσεις σε άλλες 
ευέλικτες µορφές, εκτός ίσως από τη διαφαινόµενη τάση για διευθέτηση του 
χρόνου εργασίας σε ετήσια βάση. 

 Ο µέσος ρυθµός αύξησης της παραγωγικότητας έχει επιβραδυνθεί σε όλες τις 
χώρες του ΟΟΣΑ από την δεκαετία του 1960 και εντεύθεν, περιορίζοντας την 
δυνατότητα µείωσης των µέσων ωρών εργασίας χωρίς µείωση του µέσου 
κόστους.  Η ΜερΑπ µπορεί υπό προϋποθέσεις να συµβάλλει στην αύξηση της 
παραγωγικότητας (γαλλική µελέτη αναφέρει ότι άτοµα που απασχολούνται το 
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60% και 70% των κανονικών ωρών εργασίας αποφέρουν το 77% και 87% της 
παραγωγικότητας των πλήρως απασχολουµένων, ενώ αµερικανική µελέτη 
αναφέρει ότι εργαζόµενοι το 50% των κανονικών ωρών αποφέρουν το 64% της 
παραγωγικότητας των πλήρως απασχολουµένων). 

 Το ποσοστό των απασχολουµένων που ενδιαφέρονται για µείωση των ωρών 
εργασίας έχει αυξηθεί στις ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, σε όλες τις χώρες οι 
πλειονότητα των εργαζοµένων προτιµά την αύξηση των αποδοχών παρά τη 
µείωση των ωρών εργασίας. 

 Μερικές ευρωπαϊκές χώρες παρέχουν κίνητρα στις επιχειρήσεις για τη µείωση 
των ωρών εργασίας αν παράλληλα αυξήσουν το µέγεθος του εργατικού τους 
δυναµικού, ενώ άλλες εφαρµόζουν προγράµµατα που συνδυάζουν τις «άδειες ή 
διαλείµµατα καριέρας» ή τη «µερική συνταξιοδότηση» µε την προσφορά 
προσωρινών θέσεων απασχόλησης στους ανέργους. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόµη 
ουσιαστικές ενδείξεις για την αποτελεσµατικότητα των µέτρων αυτών. 

 Οι εµπειρικές ενδείξεις είναι ακόµη πολύ ισχνές και αντικρουόµενες για τις 
επιπτώσεις µιας γενικής µείωσης των ωρών εργασίας στη δηµιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. 

Μια βασική διάσταση στο πεδίο της ΜερΑπ είναι η ποιότητα των αντίστοιχων 
θέσεων εργασίας σε σχέση µε τις θέσεις πλήρους απασχόλησης, και ιδιαίτερα τα 
θέµατα των µισθολογικών αποδοχών και των ευκαιριών για κατάρτιση που παρέχουν 
οι επιχειρήσεις στους απασχολούµενους αυτούς. Στο επίπεδο αυτό οι βασικές 
διαπιστώσεις είναι οι εξής: 

 Οι ωριαίες αποδοχές των µερικά απασχολουµένων είναι χαµηλότερες (90%-55%) 
από αυτές των πλήρως απασχολουµένων, ιδιαίτερα για τους άνδρες. Ενδεχόµενα 
το ποσοστό των ΜερΑπ στις µεσογειακές χώρες να είναι αρκετά υψηλότερο, 
λόγω του γεγονότος ότι αρκετοί (ιδιαίτερα γυναίκες) που εργάζονται λιγότερο από 
το κανονικό δεν καταγράφονται ως µερικά απασχολούµενες. 

 Παράλληλα σε µερικές περιπτώσεις, χαµηλότερες είναι και οι (αναλογικές) 
εργοδοτικές παροχές και επιδόµατα (άδειες διακοπών µετά’ αποδοχών, άδειες 
ασθενείας, συντάξεις κλπ). 

 Στα επαγγέλµατα που απασχολούνται τα υψηλότερα ποσοστά ΜερΑπ, η διαφορά 
των αποδοχών τους από τους πλήρως απασχολούµενους είναι σχετικά µικρή.  
Ωστόσο, σε αυτά τα επαγγέλµατα το µέσο επίπεδο αποδοχών είναι επίσης 
χαµηλό. 

 Η διαφορά ανάµεσα στα κατώτατα επίπεδα αποδοχών µερικώς και πλήρως 
απασχολουµένων είναι µικρότερη σε σχέση µε τη διαφορά στα µέσα επίπεδα. 
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 Οι ΜερΑπ τείνουν να έχουν χαµηλότερη διάρκεια κατοχής θέσης εργασίας, είναι 
πιθανότερο να έχουν προσωρινές θέσεις εργασίας (ιδιαίτερα οι άνδρες), έχουν 
χαµηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο, συναντώνται σε µικρότερες επιχειρήσεις, σε 
διαφορετικούς κλάδους και επαγγέλµατα από τους πλήρως απασχολούµενους και 
έχουν διαφορετική διάρθρωση ως προς το φύλο και την ηλικία. 

 Οι ΜερΑπ τείνουν να λαµβάνουν λιγότερη job related επαγγελµατική κατάρτιση 
(που σχετίζεται µε τη µελλοντική απασχολησιµότητα και τις προσδοκίες 
αποδοχών τους), ιδιαίτερα οι γυναίκες. 

 Το παραπάνω πρέπει να συνυπολογιστεί µε το γεγονός ότι αν οι δηµογραφικές 
τάσεις συνεχιστούν, ένα µεγαλύτερο τµήµα ενηλίκων είναι πιθανόν να ζει σε 
νοικοκυριά που δεν υπάρχει κανείς άλλος ενήλικος.  Παράλληλα, στο πλαίσιο των 
αυξανόµενων δηµοσιονοµικών πιέσεων στα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης 
και προστασίας, γίνεται ολοένα σηµαντικότερη η εξασφάλιση ενός όσο το 
δυνατόν υψηλότερου τµήµατος του εισοδήµατος που αποκτάται κατά τη διάρκεια 
της ζωής από τις αποδοχές απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται φανερή η 
σηµασία της δια βίου εκπαίδευσης. Στη βάση αυτή, τίθενται αρκετά ερωτήµατα 
και δυσκολίες για το θέµα της µερικής απασχόλησης. Οι ΜερΑπ όχι µόνο είναι 
πιθανόν να λαµβάνουν χαµηλότερα επίπεδα κατάρτισης που παρέχονται από τους 
εργοδότες, αλλά και τα χαµηλότερα επίπεδα αποδοχών τους καθιστούν ιδιαίτερα 
δύσκολη την αυτοχρηµατοδότηση της εκπαίδευσής τους. 

 Λιγότεροι από τους µισούς ΜερΑπ υποδεικνύουν προτίµηση για πλήρη 
απασχόληση. Όσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό της ΜερΑπ τόσο µικρότερο είναι 
το τµήµα των ΜερΑπ που επιθυµούν να γίνουν πλήρως απασχολούµενοι. 

 Η ΜερΑπ όµως ενδέχεται να αποδυναµώσει τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση 
των εργαζοµένων. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν έχει ακόµα διαπιστωθεί σε διεθνές 
επίπεδο. Σε χώρες µε υψηλή συνδικαλιστική πυκνότητα όπως οι Σκανδιναβικές, 
τα συνδικάτα δεν αντιτίθενται στη µερική απασχόληση, αλλά έχουν εξασφαλίσει 
καλούς όρους εργασίας για τους µερικά απασχολούµενους, συµβάλλοντας έτσι 
στην αύξηση της µερικής απασχόλησης δίχως την αποδυνάµωση των συνδικάτων. 

 Ο βαθµός µετάβασης από την µερική στη πλήρη απασχόληση είναι πολύ 
µεγαλύτερος για τους άνδρες. Παράλληλα η κατάσταση των γυναικών δεν είναι 
µονοδιάστατη· µερικές είναι σχετικά σταθερές στις εργασιακές τους αποφάσεις, 
ενώ άλλες αλλάζουν συχνά εργασιακά status. 

 Η µετάβαση από τη µερική στην πλήρη απασχόληση είναι συχνότερη για τους 
νέους, τα άτοµα µε υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο και υψηλότερες δεξιότητες. 
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Η Γενική Εικόνα της Μερικής Απασχόλησης στην Κύπρο 

(Παράρτηµα Α: Πίνακες 10α, 10β,   και Πίνακας 11) 

Το επίπεδο µερικής απασχόλησης σε µια οικονοµία είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο 
φαινόµενο και εξαρτάται από µια σειρά ποικίλων παραγόντων, που επηρεάζουν µε 
διαφορετικό τρόπο τα δυο φύλα και τις επιµέρους ηλικιακές οµάδες των 
εργαζοµένων. Μεταξύ των σπουδαιότερων παραγόντων αναφέρονται η 
διαθεσιµότητα θέσεων µερικής απασχόλησης, η ελκυστικότητα ως προς τις αµοιβές, 
τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα και τις συνθήκες εργασίας, οι γενικές και 
ειδικές ρυθµίσεις για τη συµφιλίωση της οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή, οι 
ρυθµίσεις των κοινωνικών πολιτικών κλπ. Σηµαντικός επίσης παράγοντας στην 
µερική απασχόληση των νέων είναι οι ρυθµίσεις των εκπαιδευτικών συστηµάτων και 
ιδιαίτερα οι δυνατότητες (ή οι υποχρεώσεις) συνδυασµού εκπαίδευσης/κατάρτισης 
και απασχόλησης που επικρατούν σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα µέσω των 
συστηµάτων διευρυµένης µαθητείας.   

Τα επίπεδα µερικής απασχόλησης στην κυπριακή οικονοµία είναι αρκετά χαµηλότερα 
από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς µέσους όρους.  Σύµφωνα µε τον Πίνακα 10α, µε 
το γενικό δείκτη µερικής απασχόλησης στο 7,4% (ΕΕ-25: 17,9%), τα κατά φύλο 
ποσοστά είναι 12,8% για τις γυναίκες και µόλις 3,2% για τους άνδρες. Αντίθετα, στην  
ΕΕ-25 σχεδόν το 1/3 (32,1%) των εργαζοµένων γυναικών και το 6,7% των ανδρών 
απασχολείται µε µερική απασχόληση. Στην Κύπρο σχεδόν τα 3/4 του συνόλου των 
µερικά απασχολουµένων είναι γυναίκες, από τις οποίες τα εντάσσονται στην µεγάλη 
οµάδα της κύριας παραγωγικής ηλικίας 25-49 ετών. Παρεµφερείς είναι και οι 
αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί δείκτες.  Παρά το γεγονός, ωστόσο, ότι η πλειοψηφία των 
µερικά απασχολουµένων γυναικών είναι στην κύρια παραγωγική ηλικία, η 
επισκόπηση των δεικτών κατά ηλικιακή οµάδα, υποδεικνύει ότι στην ΕΕ-25 περίπου 
το 1/3 κάθε ηλικιακής οµάδας των γυναικών απασχολείται µερικά. Αντίθετα, στην 
Κύπρο απασχολείται µερικά µόλις το 6,3% των νέων γυναικών 15-24 ετών, το 12,4% 
των γυναικών 25-49 ετών και το 18,5% των γυναικών 50-64 ετών.  Ενδιαφέρον είναι 
επίσης να τονιστεί ότι στην ΕΕ-25 το 1/4 (25,6%) του συνόλου των εργαζόµενων 
νέων ανδρών και γυναικών 15-24 ετών απασχολείται µερικά, ενώ ο αντίστοιχος 
δείκτης στην Κύπρο δεν υπερβαίνει το 5,9% και είναι εξίσου χαµηλός και για τα δυο 
φύλα.   

Κατά την τελευταία πενταετία, ο αριθµός των απασχολούµενων γυναικών αυξήθηκε 
κατά 28 χιλιάδες άτοµα (+23%) από τα οποία µόλις οι 3 χιλιάδες (µεταβολή +19%) 
ήταν µερικά απασχολούµενες. Η απασχόληση των ανδρών αυξήθηκε κατά 23 
χιλιάδες άτοµα (+14%), το σύνολο των οποίων ενίσχυσαν τις τάξεις της πλήρους 
απασχόλησης. Αντίθετα, στην ΕΕ-25 η απασχόληση των γυναικών αυξήθηκε κατά 
5.755 χιλιάδες (+7%) η συντριπτική πλειονότητα των οποίων (το 71%) ήταν µερικά 
απασχολούµενες.  Συνεπώς, η Κύπρος χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερες, σε σχέση µε 
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την ΕΕ-25,  µεταβολές της συνολικής απασχόλησης που οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στην αύξηση της πλήρους απασχόλησης.   

Η σχετική συζήτηση για τη σηµασία και την ενίσχυση της µερικής απασχόλησης, 
συνήθως λαµβάνει χώρα σε ένα «άρρητο πλαίσιο» µε βασική υπόθεση ότι το πεδίο 
αναφοράς είναι η µισθωτή εργασιακή σχέση. Ωστόσο η υπόθεση αυτή δεν είναι 
πάντα αληθής, ιδιαίτερα όσον αφορά τις χώρες της Μεσογείου. Σύµφωνα µε τον 
Πίνακα 10β,  ενώ το 89% των πλήρους απασχολουµένων γυναικών είναι µισθωτές 
εργαζόµενες (88% στην ΕΕ-25), ο δείκτης «µισθωτοποίησης» των µερικά 
απασχολούµενων γυναικών είναι µόλις 58% (89% στην ΕΕ-25), το 26% είναι 
αυτοαπασχολούµενες χωρίς προσωπικό, το 16% συµβοηθούντα οικογενειακά µέλη 
και το 5% εργοδότριες.  Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι οι δείκτες µισθωτοποίησης 
των µερικά απασχολούµενων γυναικών µειώνονται µε την αύξηση της ηλικίας:  στις 
νέες 15-24 ετών το σύνολο των µερικά απασχολουµένων είναι µισθωτές, στην ηλικία 
25-49 ετών το 62% είναι µισθωτές ενώ στην οµάδα των 50-64 ετών µόλις το 40% των 
µερικά απασχολούµενων γυναικών είναι µισθωτές. Συνεπώς, ενώ στην ΕΕ-25 η 
συντριπτική πλειονότητα των µερικά απασχολούµενων γυναικών (και ανδρών) είναι 
µισθωτές εργαζόµενες, στην Κύπρο ένα πολύ σηµαντικό µερίδιο είναι 
αυτοαπασχολούµενες διαφόρων τύπων, και το µερίδιο αυτό αυξάνεται για τις 
µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες.  

Το εκπαιδευτικό επίπεδο του εργατικού δυναµικού θεωρείται µερικές φορές ως µια 
από τις παραµέτρους που επηρεάζουν µε έµµεσο τρόπο τους δείκτες µερικής 
απασχόλησης σε µια οικονοµία.  Στην ΕΕ-25, όπως φαίνεται στον Πίνακα 11, σχεδόν 
το ήµισυ των µερικά απασχολούµενων είναι µέσου εκπαιδευτικού επιπέδου, και το 
πρότυπο αυτό ισχύει τόσο για τα δυο φύλα όσο και για τους πλήρως 
απασχολούµενους.  Αντίθετα στην Κύπρο, οι µερικά απασχολούµενοι και των δυο 
φύλων κατανέµονται σχεδόν ισοµερώς και στα τρία εκπαιδευτικά επίπεδα. Οι 
επιµέρους δείκτες µερικής απασχόλησης των γυναικών, ωστόσο, είναι σηµαντικά 
µεγαλύτεροι στο χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (18,4%) ενώ στο µέσο και υψηλό 
επίπεδο φτάνουν περίπου το 12%. Το ίδιο περίπου πρότυπο παρατηρείται και στην 
ΕΕ-25 µε τους δείκτες µερικής απασχόλησης των γυναικών να µειώνονται µε την 
αύξηση του εκπαιδευτικού επιπέδου.  

 

Η Μερική Απασχόληση στους Κλάδους Οικονοµικής ∆ραστηριότητας 

(Παράρτηµα Α: Πίνακας 12) 

Σύµφωνα µε το Τµήµα Α του Πίνακα 12, που δείχνει την κατανοµή των 
απασχολουµένων στους οικονοµικούς κλάδους, το 19% του συνόλου των µερικά 
απασχολούµενων γυναικών εργάζεται στην Εκπαίδευση, ενώ το Εµπόριο και οι 
∆ραστηριότητες Ακίνητης Περιουσίας κλπ. απορροφούν από 14% των µερικά 
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απασχολούµενων γυναικών, η Γεωργία, η Μεταποίηση, τα Ξενοδοχεία-Εστιατόρια 
και οι Άλλες Κοινωνικές ∆ραστηριότητες απορροφούν από 10%, ενώ το υπόλοιπο 
10% µοιράζεται εξίσου στους κλάδους των Μεταφορών –Επικοινωνιών και της 
Υγείας –Κοινωνικής Μέριµνας. Η επισκόπηση των δεικτών της µερικής 
απασχόλησης εντός κάθε οικονοµικού κλάδου (Πίνακας 12, Τµήµα Β), υποδηλώνει 
ότι το 40% των εργαζοµένων γυναικών στη Γεωργία είναι µερικά απασχολούµενες.  
Σχετικά υψηλούς δείκτες µερικής απασχόλησης των γυναικών παρουσιάζουν επίσης 
η Εκπαίδευση (23,5%), οι ∆ραστηριότητες Ακίνητης Περιουσίας (23,1%), οι Άλλες 
Κοινωνικές ∆ραστηριότητες (22,2%), οι Μεταφορές-Επικοινωνίες (20%) καθώς και η 
Μεταποίηση (15,4%).   

Στο πεδίο της κατανοµής της απασχόλησης των ανδρών, το 30% των µερικά 
απασχολουµένων συγκεντρώνεται στο κλάδο της Γεωργίας, ενώ το υπόλοιπο 
µοιράζεται ισοµερώς (από 10%) στους κλάδους της Μεταποίησης, των Κατασκευών, 
του Εµπορίου, των Ξενοδοχείων-Εστιατορίων, των Μεταφορών-Επικοινωνιών, της 
∆ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και των Άλλων Κοινωνικών Υπηρεσιών. Όσον 
αφορά τους δείκτες µερικής απασχόλησης εντός των κλάδων, το 27% των 
απασχολούµενων ανδρών στη Γεωργία και το 12,5% στις Άλλες Κοινωνικές 
Υπηρεσίες είναι µερικά απασχολούµενοι. Σχετικά υψηλούς δείκτες µερικής 
απασχόλησης ανδρών (8%) εµφανίζουν οι κλάδοι των Ξενοδοχείων-Εστιατορίων, 
των Μεταφορών-Επικοινωνιών και της ∆ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας. 

Κατά την τελευταία πενταετία, οι κλάδοι όπου σηµειώνονται σηµαντικές τάσεις 
αύξησης της µερικής απασχόλησης των γυναικών είναι κατά σειρά µεγέθους η 
Εκπαίδευση (+300%), τα Ξενοδοχεία-Εστιατόρια (+100%) και η ∆ιαχείριση 
Ακίνητης Περιουσίας (+50%).  

 

Τα Επαγγέλµατα των Μερικά Απασχολουµένων 

(Παράρτηµα Α: Πίνακας 13) 

Η κατανοµή των µερικά απασχολουµένων γυναικών στις επαγγελµατικές κατηγορίες, 
όπως φαίνεται στο Τµήµα Α του Πίνακα 13, παρουσιάζει την εξής εικόνα: το 26% 
είναι ανειδίκευτες εργάτριες, το 21% απασχολούνται ως υπάλληλοι παροχής 
υπηρεσιών και πωλήτριες, ένα επιπλέον 21% ως υπάλληλοι γραφείου, το 16% είναι 
γυναίκες που ασκούν επιστηµονικά και συναφή επαγγέλµατα, το 11% είναι 
τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί, ενώ το υπόλοιπο 10% µοιράζεται ισοµερώς (από 5%) 
µεταξύ ειδικευµένων γεωργών και ειδικευµένων τεχνιτών.  Ως προς την ένταση της 
µερικής απασχόλησης των γυναικών, (Τµήµα Β του Πίνακα 13), το 50% των 
γυναικών που απασχολούνται στα επαγγέλµατα των ειδικευµένων γεωργών και των 
ειδικευµένων τεχνιτών είναι µερικά απασχολούµενες, ενώ ο δείκτης αυτός κινείται 
στα επίπεδα του 11%-14% σε όλες τις υπόλοιπες επαγγελµατικές κατηγορίες. 
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Οι µερικά απασχολούµενοι άνδρες κατανέµονται ισοµερώς (από 17%) στις 
επαγγελµατικές κατηγορίες των επιστηµόνων, των υπαλλήλων παροχής υπηρεσιών 
και πωλητών, των ειδικευµένων αγροτών, των ειδικευµένων τεχνιτών, των χειριστών 
εγκαταστάσεων και των ανειδίκευτων εργατών. Ο δείκτης έντασης της µερικής 
απασχόλησης των ανδρών φτάνει το 16,7% στους ειδικευµένους γεωργούς, και 
κινείται µεταξύ 4%-6% στους επιστήµονες, τους υπαλλήλους παροχής υπηρεσιών – 
πωλητές, τους χειριστές εγκαταστάσεων και τους ανειδίκευτους εργάτες.  

Κατά την τελευταία πενταετία, τα επαγγέλµατα στα οποία σηµειώνονται σηµαντικές 
τάσεις αύξησης της µερικής απασχόλησης των γυναικών είναι κατά σειρά µεγέθους 
τα επιστηµονικά (+200%), τα τεχνολογικά (+100%), οι υπάλληλοι γραφείου (+33%) 
και οι ανειδίκευτες εργάτριες (+25%) ενώ παρατηρείται µια τάση µείωσης της 
µερικής (-20%) και αύξηση της πλήρους απασχόλησης (+37%) στις υπαλλήλους 
υπηρεσιών – πωλήτριες. 

Συνολικά η κατά κλάδο και επάγγελµα επισκόπηση υποδεικνύει ότι οι µερικά 
απασχολούµενες γυναίκες συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο στην Εκπαίδευση, στο 
Εµπόριο, στις Τουριστικές Υπηρεσίες και στις Επιχειρηµατικές Υπηρεσίες του 
ιδιωτικού τοµέα εκτός από τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. Σηµαντικές αυξήσεις 
την τελευταία πενταετία παρουσιάζουν η Εκπαίδευση, οι Τουριστικές και οι 
Επιχειρηµατικές υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα. Το 1/4 των µερικά απασχολουµένων 
γυναικών είναι ανειδίκευτες εργάτριες, το 1/4 ασκούν επιστηµονικά και τεχνολογικά 
επαγγέλµατα ενώ το υπόλοιπο 40% ασκούν επαγγέλµατα υπαλλήλων γραφείου και 
παροχής υπηρεσιών-πωλήσεων. Ωστόσο τα επιστηµονικά και τεχνολογικά 
επαγγέλµατα παρουσιάζουν σηµαντικές αυξήσεις του αριθµού των µερικά 
απασχολούµενων γυναικών κατά την τελευταία πενταετία. 

 

Οι Λόγοι της Μερικής Απασχόλησης 

(Παράρτηµα Α: Πίνακας 14) 

Οι λόγοι που τα άτοµα επιλέγουν, εκούσια ή ακούσια, να εργαστούν µε µερική 
απασχόληση είναι µια σηµαντική ένδειξη, η οποία πολλές φορές αντανακλά τόσο την 
ποιότητα των αντίστοιχων θέσεων εργασίας όσο και τις γενικότερες ρυθµίσεις της 
αγοράς εργασίας. Γενικότερα το επίπεδο της ακούσιας µερικής απασχόλησης 
θεωρείται ως ο κυριότερος δείκτης που σχετίζεται µε την ποιότητα των θέσεων 
εργασίας. Στην Κύπρο, όπως φαίνεται στον Πίνακα 14, το 1/3 (32%) των µερικά 
απασχολουµένων γυναικών εργάσιµης ηλικίας 15-64 ετών επιλέγουν ακούσια την 
µερική απασχόληση γιατί δεν µπορούσαν να εξεύρουν µια θέση πλήρους 
απασχόλησης, επίπεδο αρκετά υψηλότερο από το µέσο ευρωπαϊκό όρο ακούσιας 
µερικής απασχόλησης των γυναικών (19%). Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι όµως και 
η παράλληλη ένδειξη ότι πάνω από το ήµισυ (53%) των µερικά απασχολούµενων 
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γυναικών επιλέγουν την µορφή αυτή γιατί δεν ήθελαν µια θέση πλήρους 
απασχόλησης (µόλις 27% στην ΕΕ-25), ενώ µόλις το 11% την επιλέγουν λόγω 
οικογενειακών ή προσωπικών υποχρεώσεων (32% στην ΕΕ-25). Μια επισκόπηση 
στους αντίστοιχους δείκτες κατά ηλικία υποδεικνύει ότι η ακούσια µερική 
απασχόληση φτάνει το 100% στις νέες γυναίκες 15-24 ετών, αντανακλώντας 
πιθανότατα περιορισµένες ευκαιρίες και θέσεις εργασίας χαµηλής ποιότητας, 
µειώνεται στο 31% στην ηλικία των 25-49 ετών και µειώνεται ακόµη περισσότερο 
στο 20% για την ηλικιακή οµάδα των 50-64 ετών. Στις δυο τελευταίες ηλικιακές 
οµάδες τα ποσοστά της εκούσιας µερικής απασχόλησης ανέρχονται σε 54% και 60% 
αντίστοιχα. Χαρακτηριστική είναι επίσης η ένδειξη ότι στην κύρια παραγωγική 
ηλικία (25-49 ετών) το 41% των µερικά απασχολουµένων γυναικών στην ΕΕ-25 
επιλέγει τη µερική απασχόληση λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, ενώ στην Κύπρο 
ο αντίστοιχος δείκτης δεν υπερβαίνει το 15%. 

Συνοπτικά, η Κυπριακή αγορά εργασίας φαίνεται ότι διακρίνεται από µια «πόλωση» 
σχετικά µε τους λόγους που οι γυναίκες επιλέγουν τη µερική απασχόληση:  Ενώ για 
το 1/3 των γυναικών η µερική απασχόληση αποτελεί µια αναγκαστική ακούσια 
επιλογή που οφείλεται στη µη δυνατότητα εξεύρεσης πλήρους απασχόλησης, για 
περισσότερες από τις µισές αποτελεί µια εκούσια επιλογή, ενώ οι οικογενειακοί λόγοι 
έχουν µια οριακή µόνο σηµασία στην επιλογή αυτή. Οι δείκτες ακούσιας µερικής 
απασχόλησης µειώνονται σηµαντικά στις µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες στις οποίες 
αυξάνονται αντίστοιχα τα επίπεδα της εκούσιας επιλογής.  

 

 
2.7. Η Προσωρινή Απασχόληση στην Αγορά Εργασίας της Κύπρου 

Η προσωρινή απασχόληση έχει αυξηθεί σε ένα σηµαντικό αριθµό χωρών κατά τις 
τελευταίες δυο δεκαετίες και η επέκταση αυτή εγείρει σοβαρές ανησυχίες ότι οι 
προσωρινές εργασίες µπορεί να είναι µια επιπρόσθετη πηγή ανασφάλειας και 
αστάθειας για τους εργαζόµενους. Η προσωρινή απασχόληση µπορεί επίσης να 
εντείνει την κατάτµηση και το δυϊσµό της αγοράς εργασίας, «παγιδεύοντας» ένα 
αυξανόµενο τµήµα των εργαζοµένων σε θέσεις εργασίας που χαρακτηρίζονται από 
χαµηλή ποιότητα συνθηκών εργασίας, χαµηλές αµοιβές και άλλες απολαβές καθώς 
και χαµηλές προοπτικές κινητικότητας προς καλύτερες θέσεις εργασίας.   

Στη διεθνή έρευνα τα θετικά στοιχεία της προσωρινής απασχόλησης συναντώνται σε 
πολύ µικρότερο βαθµό από τα αρνητικά.  Μεταξύ των θετικών στοιχείων αναφέρεται 
ότι η µορφή αυτή µπορεί να αντανακλά τις αυξηµένες απαιτήσεις για ευελιξία των 
εργασιακών προτύπων τόσο κάποιων εργαζοµένων όσο και των εργοδοτών.  Μερικοί 
εργαζόµενοι µπορεί να προτιµούν την προσωρινή απασχόληση π.χ γιατί σηµαίνει 
µικρότερη δέσµευση µε τον εργοδότη και συνεπώς περισσότερες ευκαιρίες για τον 
συνδυασµό της εργασίας µε άλλες δραστηριότητες, όπως η εκπαίδευση, ή η 
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οικογενειακή φροντίδα. Άλλα άτοµα µπορεί να εκτιµούν ότι η προσωρινή 
απασχόληση αποτελεί έναν τρόπο εισόδου στην αγορά εργασίας που εξασφαλίζει µια 
άµεση πηγή εισοδήµατος, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν εργασιακή εµπειρία που µπορεί 
να τα βοηθήσει να ανελιχθούν στην επαγγελµατική τους καριέρα. Η προσωρινή 
απασχόληση, επίσης, µπορεί να επιτρέπει στους εργοδότες να προσαρµόζονται πιο 
αποτελεσµατικά στις µεταβολές του επιχειρηµατικού κλίµατος και τις διακυµάνσεις 
της ζήτησης. Τέλος, η λειτουργία των ενδιάµεσων εταιρειών προσωρινής 
απασχόλησης µπορεί να βελτιώνει το συνταίριασµα της προσφοράς µε τη ζήτηση 
εργασίας και να συνεισφέρει στη µείωση της ανεργίας τριβής. 

Οι βασικές ερευνητικές διαπιστώσεις σχετικά µε την προσωρινή απασχόληση 
µπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

 Παρά το γεγονός ότι η διάκριση µεταξύ προσωρινής και µόνιµης απασχόλησης 
είναι συχνά ένα σύνθετο και περίπλοκο πρόβληµα, είναι σαφές ότι η προσωρινή 
απασχόληση αποτελεί ένα σηµαντικό φαινόµενο των αγορών εργασίας των 
περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά οι διαφορές µεταξύ των επιµέρους 
χωρών είναι επίσης µεγάλες και υποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει κάποια γενική 
τάση για υψηλά επίπεδα προσωρινής εργασίας. 

 Οι νέοι, οι εργαζόµενοι χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, όπως επίσης και αυτοί 
που απασχολούνται σε επαγγέλµατα χαµηλής ειδίκευσης, στη γεωργία και στις 
µικρές επιχειρήσεις, αποτελούν δυσανάλογα µεγάλα µερίδια των προσωρινά 
απασχολουµένων. Σε µερικές χώρες, επίσης, οι γυναίκες χαρακτηρίζονται από 
µεγαλύτερα µερίδια προσωρινής απασχόλησης.  

 Η προσωρινή απασχόληση δεν αποτελεί µια αποκλειστικότητα του ιδιωτικού 
τοµέα της οικονοµίας.  Σε αρκετές χώρες η προσωρινή απασχόληση στο δηµόσιο 
τοµέα αυξάνεται µε σηµαντικούς ρυθµούς. 

 Στις ευρωπαϊκές χώρες οι µέσοι µισθοί των προσωρινά απασχολουµένων είναι 
17% (Γερµανία) ως 47% (Ισπανία) χαµηλότεροι σε σχέση µε τους µόνιµα 
εργαζόµενους.  Αυτή η µισθολογική «ποινή» ισχύει τόσο για τους άνδρες όσο και 
τις γυναίκες. 

 Οι προσωρινά απασχολούµενοι έχουν σε πολλές περιπτώσεις σηµαντικά λιγότερα 
δικαιώµατα και απολαβές όσον αφορά τις διακοπές και την άδεια ασθενείας µετ’ 
αποδοχών, τα επιδόµατα ανεργίας και τις συντάξεις. Αυτό συµβαίνει τις 
περισσότερες φορές γιατί τα δικαιώµατα αυτά θεµελιώνονται µε βάση ένα 
minimum χρονικό διάστηµα απασχόλησης και ένα minimum σχετικών εισφορών. 

 Οι προσωρινά απασχολούµενοι τείνουν να είναι πολύ λιγότερο ικανοποιηµένοι µε 
την εργασία τους σε σχέση µε τους µόνιµα εργαζόµενους, κυρίως λόγω των 
χαµηλότερων αµοιβών και της µεγαλύτερης ανασφάλειας.  Οι προσωρινές θέσεις 
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εργασίας χαρακτηρίζονται σε µεγαλύτερο βαθµό από µονότονα καθήκοντα, 
δύσκαµπτα ωράρια εργασίας και εργασία κατά τη νύκτα ή το Σαββατοκύριακο. 

 Οι περισσότερες συµβάσεις προσωρινής απασχόλησης διαρκούν για διάστηµα 
µικρότερο από ένα έτος, και οι περισσότεροι απασχολούµενοι δεν παραµένουν 
στην ίδια προσωρινή εργασία για περισσότερο από ένα έτος. Ορισµένες ενδείξεις, 
ωστόσο, από ευρωπαϊκές χώρες υποδηλώνουν ότι οι προσωρινά απασχολούµενοι 
µε υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο όπως επίσης και αυτοί που εργάζονται προσωρινά 
στο δηµόσιο τοµέα τείνουν να έχουν συµβάσεις µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας.  
Αντίθετα οι συµβάσεις των πρότερα άνεργων και νυν προσωρινά εργαζόµενων 
κάτω των 25 ετών, τείνουν να είναι µικρότερης χρονικής διάρκειας. 

 Στο πεδίο της επαγγελµατικής κινητικότητας, οι σχετικές ενδείξεις από τις 
ευρωπαϊκές χώρες υποδεικνύουν ότι, ανάλογα µε τη χώρα, µεταξύ του 1/3 και του 
2/3 των προσωρινά εργαζοµένων καταλαµβάνουν µια µόνιµη θέση εργασίας εντός 
δυο ετών. Παράλληλα, ωστόσο, το 1/4 των προσωρινά απασχολούµενων 
καθίστανται άνεργοι το επόµενο και το µεθεπόµενο έτος, ενώ η κατάρτιση που 
παρέχουν οι εργοδότες στους προσωρινά εργαζόµενους είναι σηµαντικά λιγότερη.  
Το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο αποτελεί ένα κύριο παράγοντα για την 
επαγγελµατική ανέλιξη των προσωρινά απασχολουµένων. 

 

Η Γενική Εικόνα της Προσωρινής Απασχόλησης στην Κύπρο 

(Παράρτηµα Α: Πίνακας 15 και Πίνακας 16) 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 15, το συνολικό επίπεδο της προσωρινής απασχόλησης 
στην Κυπριακή οικονοµία (13,9%) είναι απόλυτα συγκρίσιµο µε τον µέσο όρο των 25 
ευρωπαϊκών χωρών (14,2%). Ωστόσο φαίνεται ότι αυτή η εργασιακή µορφή αφορά 
πολύ περισσότερο τις γυναίκες στην Κύπρο, αφού το 70% των απασχολουµένων 
αυτών είναι γυναίκες (48% στην ΕΕ-25) ενώ οι σχετικοί δείκτες των γυναικών 
(19,5%) είναι υπερ-διπλάσιοι των ανδρών (8,5%), σε αντίθεση µε την ΕΕ-25 όπου η 
προσωρινή εργασία αποτελεί ένα ισοδύναµο φαινόµενο τόσο µεταξύ των γυναικών 
(14,7%) όσο και µεταξύ των ανδρών (13,8%).  Μια επισκόπηση στις διαφοροποιήσεις 
κατά οµάδα ηλικιών υποδεικνύει ότι πάνω από το 1/4 (26,4%) των νέων γυναικών 
(15-24 ετών) και µόλις το 11,8% των νέων ανδρών απασχολείται προσωρινά, 
ποσοστά πολύ χαµηλότερα από τους αντίστοιχους µέσους ευρωπαϊκούς όρους (39,3% 
και 41,1%). Αντίθετα οι δείκτες προσωρινής απασχόλησης τόσο των γυναικών 25-49 
ετών (20,9%) όσο και των γυναικών 50-64 ετών (8,8%) στην Κύπρο είναι σηµαντικά 
υψηλότεροι από τους αντίστοιχους στην ΕΕ-25 (13,1% και 6,5%).   

Η τελευταία πενταετία ήταν µια περίοδος σηµαντικής αύξησης των συνολικών 
επίπεδων προσωρινής απασχόλησης, από 10,7% το 2000 σε 13,9% το 2005, και 
ιδιαίτερα των γυναικών, όπου ο σχετικός δείκτης από 14,3% το 2000 ανήλθε σε 
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19,5% το 2005. Η προσωρινή απασχόληση αυξήθηκε ιδιαίτερα έντονα τόσο µεταξύ 
των νέων γυναικών (από 20,9% σε 26,4%), όσο και µεταξύ των γυναικών κύριας 
παραγωγικής ηλικίας (από 14,7% σε 20,9%). Στους άνδρες αντίθετα ο δείκτης 
µειώθηκε για τις νεαρές ηλικίες, αλλά συνολικά παρέµεινε στα ίδια σχετικά επίπεδα 
(από 7,6% το 2000 σε 8,5% το 2005). 

Η επισκόπηση του εκπαιδευτικού επιπέδου των προσωρινά απασχολουµένων 
(Πίνακας 16)  υποδεικνύει ότι το 72% των γυναικών και το 75% των ανδρών είναι 
χαµηλού και µέσου εκπαιδευτικού επιπέδου, µε το ίδιο περίπου πρότυπο να ισχύει και 
για το µέσο ευρωπαϊκό όρο. Ωστόσο, στις µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες τόσο των 
γυναικών όσο και των ανδρών αυξάνεται σηµαντικά η συµµετοχή των ατόµων 
χαµηλά εκπαιδευτικού επιπέδου µεταξύ των προσωρινά εργαζοµένων.   

Η αύξηση των προσωρινά απασχολουµένων κατά την τελευταία πενταετία, οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στις γυναίκες. Το ενδιαφέρον στοιχείο, που χαρακτηρίζει την 
Κυπριακή αγορά εργασίας είναι ότι ένα σηµαντικό τµήµα της αύξησης αυτής 
οφείλεται σε γυναίκες της κύριας παραγωγικής ηλικίας µε υψηλό εκπαιδευτικό 
επίπεδο.  

 

Η ∆ιάρκεια των Συµβάσεων της Προσωρινής Απασχόλησης 

(Παράρτηµα Α: Πίνακας 17) 

Το χαρακτηριστικότερο φαινόµενο της προσωρινής απασχόλησης στην Κυπριακή 
οικονοµία, είναι ότι το 52% των γυναικών και το 42% των ανδρών εργάζεται µε 
ιδιαίτερα µακροχρόνιες συµβάσεις που διαρκούν για περισσότερο από 3 χρόνια.  
Αντίθετα στην ΕΕ-25 το 62% των γυναικών και το 59% των ανδρών απασχολούνται 
µε συµβάσεις που διαρκούν ως ένα έτος.  Το φαινόµενο αυτό ενδεχοµένως σχετίζεται 
σε ένα βαθµό, όπως θα δούµε στα επόµενα, µε το γεγονός ότι ένα σηµαντικό µερίδιο 
των προσωρινά απασχολουµένων στην Κύπρο εργάζεται σε υπηρεσίες του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα και της εκπαίδευσης. Χαρακτηριστική είναι επίσης η ένδειξη ότι η 
αύξηση της προσωρινής απασχόλησης τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών κατά 
την τελευταία πενταετία, αφορούσε σχεδόν αποκλειστικά µακροχρόνιες συµβάσεις 
εργασίας µε διάρκεια περισσότερο από 3 χρόνια. 

 

Η Προσωρινή Απασχόληση στους Κλάδους Οικονοµικής ∆ραστηριότητας 

(Παράρτηµα Α: Πίνακας 18) 

Το 52% των προσωρινά εργαζοµένων γυναικών στην Κύπρο απασχολείται ως 
οικιακό προσωπικό σε ιδιωτικά νοικοκυριά, ενώ το 28% απασχολείται στο ∆ηµόσιο 
τοµέα (12%) και σε υπηρεσίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως είναι η 
Εκπαίδευση (8%), η Υγεία και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. Σηµαντικό µερίδιο 
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γυναικών απασχολείται επίσης στα Ξενοδοχεία-Εστιατόρια (12%), ενώ µικρότερα 
µερίδια συναντώνται στο Εµπόριο (4%) και τη ∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 
(4%). Αντίθετα το 25% των προσωρινά εργαζόµενων ανδρών απασχολείται στις 
Κατασκευές και το 17% στη Γεωργία, ενώ οι υπόλοιποι κατανέµονται στη 
Μεταποίηση (8%), το Εµπόριο (8%, τα Ξενοδοχεία-Εστιατόρια (8%), τη ∆ηµόσια 
∆ιοίκηση (8%) και τις άλλες κοινωνικές υπηρεσίες (8%).   

Ενδιαφέρον είναι ότι κατά την τελευταία πενταετία η αύξηση των προσωρινά 
απασχολούµενων γυναικών οφείλεται κατά κύριο λόγο στο οικιακό προσωπικό, αλλά 
σε επίπεδα µεταβολών ο αριθµός των προσωρινά εργαζόµενων γυναικών 
τριπλασιάστηκε στο ∆ηµόσιο Τοµέα και διπλασιάστηκε στην Εκπαίδευση. 

Συνοπτικά, φαίνεται ότι η προσωρινή απασχόληση των γυναικών στην Κύπρο 
χαρακτηρίζεται από σαφή στοιχεία δυϊσµού και κατάτµησης, µεταξύ του οικιακού 
προσωπικού από τη µια µεριά, και των «συµβασιούχων» του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα από την άλλη.  

 

Τα Επαγγέλµατα των Προσωρινά Απασχολουµένων 

(Παράρτηµα Α: Πίνακας 19) 

Όπως είναι αναµενόµενο από την προηγούµενη ανάλυση, το 60% των προσωρινά 
απασχολουµένων γυναικών στην Κύπρο εντάσσονται στην επαγγελµατική κατηγορία 
των ανειδίκευτων εργατριών, το 12% σε επιστηµονικά επαγγέλµατα, 12% επίσης 
είναι υπάλληλοι γραφείου ενώ το υπόλοιπο κατανέµεται ισόποσα στα τεχνολογικά 
επαγγέλµατα και σε υπαλλήλους παροχής υπηρεσιών - πωλήτριες.  Το πρότυπο αυτό 
κατανοµής είναι διαφορετικό από το αντίστοιχο στην ΕΕ-25, όπου το 30% των 
προσωρινά απασχολούµενων γυναικών εντάσσεται στις «υψηλότερες» κατηγορίες 
των επιστηµονικών και τεχνολογικών επαγγελµάτων, το 41% στις «ενδιάµεσες» 
κατηγορίες των υπαλλήλων γραφείου και παροχής υπηρεσιών, ενώ µόνο το 17% είναι 
ανειδίκευτες εργάτριες.   

Πρέπει να σηµειωθεί ωστόσο ότι το πρότυπο αυτό της επαγγελµατικής κατανοµής 
των προσωρινά απασχολουµένων γυναικών στην Κύπρο ισχύει κυρίως για τις ηλικίες 
άνω των 25 ετών.  Στην περίπτωση των νέων (15-24 ετών) γυναικών µε προσωρινή 
εργασία, το 50% ασκεί επιστηµονικά ή τεχνολογικά επαγγέλµατα, το 25% ασκεί 
υπαλληλικά επαγγέλµατα παροχής υπηρεσιών-πωλήτριες, ενώ µόλις το 25% είναι 
ανειδίκευτες. (Η σχετική ανάλυση δεν φαίνεται στον Πίνακα). 

Στην περίπτωση των ανδρών, οι σηµαντικές συγκεντρώσεις είναι στους ανειδίκευτους 
(33%) και στους ειδικευµένους τεχνίτες (25%).  Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι 
σε αντίθεση µε τις νέες γυναίκες, οι νέοι άνδρες µε προσωρινή εργασία εντάσσονται 
κατά κύριο λόγο (50%) στις κατηγορίες των ανειδίκευτων εργατών.  
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Κατά την τελευταία πενταετία η αύξηση των προσωρινά απασχολουµένων γυναικών, 
αλλά και του συνόλου, οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ανειδίκευτων εργατριών.  
Σε επίπεδο επιµέρους µεταβολών, ωστόσο, παρατηρούνται σηµαντικές αυξήσεις 
(κατά 50%) στα επιστηµονικά επαγγέλµατα και στις υπαλλήλους γραφείου.   

 

Οι Λόγοι της Προσωρινής Απασχόλησης 

(Παράρτηµα Α: Πίνακας 20) 

Σύµφωνα µε τα σχετικά δεδοµένα µεταξύ των προσωρινά απασχολουµένων, το 92% 
των γυναικών και το 83% των ανδρών επιλέγουν ακούσια αυτό το είδος εργασιακής 
µορφής γιατί δεν µπορούσαν να εξεύρουν κάποια µόνιµη εργασία. Το πρότυπο αυτό 
είναι αντίθετο µε το µέσο πρότυπο στην ΕΕ-25, όπου η ακούσια προσωρινή εργασία 
αφορά περίπου το 1/3 των γυναικών και των ανδρών. Το φαινόµενο αυτό 
δικαιολογείται ενδεχοµένως από την προηγούµενη ανάλυση και φαίνεται να 
οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δυο παράγοντες. Ο πρώτος αφορά στη διαφορετική 
ηλικιακή σύνθεση των προσωρινά απασχολουµένων στην Κύπρο, όπου συµµετέχουν 
σε πολύ µικρότερο βαθµό οι νέοι. Αντίθετα στην ΕΕ-25 οι νέοι 15-24 ετών αποτελούν 
ένα σηµαντικά µεγαλύτερο µερίδιο των προσωρινά απασχολουµένων και το 1/3 των 
νέων αυτών (17% στην Κύπρο) επιλέγουν την προσωρινή απασχόληση για λόγους 
που σχετίζονται µε την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση, ενώ το επίπεδο 
της ακούσιας απασχόλησης αφορά το 22% (83% στην Κύπρο). Ο δεύτερος 
παράγοντας, που σχετίζεται µε τον προηγούµενο, φαίνεται να είναι ο εντονότερος 
«δυϊσµός» της προσωρινής εργασίας στην Κύπρο, όπου η πλειονότητα των 
αντίστοιχων θέσεων αφορά οικιακό προσωπικό και επαγγελµατικά ανειδίκευτα 
άτοµα, ενώ το αντίστοιχο πρότυπο στην ΕΕ-25 αφορά περισσότερο επαγγέλµατα 
«υψηλού» και «ενδιάµεσου» επιπέδου.     

 
2.8. Χαρακτηριστικά του Χρόνου Εργασίας στην Κύπρο 

(Παράρτηµα Α: Πίνακες 21 και 22) 

Ο µέσος συνήθης εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας στην Κύπρο ανέρχεται σε 40,5 ώρες, 
7% περισσότερο από τον µέσο όρο των 37,8 ωρών στην ΕΕ-25. Για τις πλήρως 
απασχολούµενες γυναίκες ο µέσος χρόνος εργασίας στην Κύπρο ανέρχεται σε 40,3 
ώρες, σχεδόν όσο και στην ΕΕ-25, ενώ για τις µερικά απασχολούµενες φτάνει τις 
20,3 ώρες (19,8 στην ΕΕ-25) και τις 21,8 ώρες όταν εργάζονται µε µισθωτή 
απασχόληση (20,1 στην ΕΕ-25).  Με άλλα λόγια οι ώρες µερικής απασχόλησης των 
γυναικών ισοδυναµούν µε το 55% της πλήρους όταν οι γυναίκες είναι µισθωτές, ενώ 
ο ίδιος δείκτης βρίσκεται κάτω από το 45% όταν οι γυναίκες είναι 
αυτοαπασχολούµενες ή συµβοηθούντα οικογενειακά µέλη. Αντίθετα µεταξύ των 
ανδρών ο χρόνος µερικής απασχόλησης είναι σε κάθε περίπτωση κάτω από 50% του 
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χρόνου της πλήρους απασχόλησης, τόσο στην Κύπρο όσο και στην ΕΕ-25. Σε κάθε 
περίπτωση, βέβαια, ο χρόνος εργασίας των αυτοαπασχολούµενων όλων των τύπων 
και των δυο φύλων είναι σηµαντικά µεγαλύτερος από το χρόνο εργασίας των 
µισθωτών. 

Ενδιαφέρουσα είναι ένδειξη ότι ο µέσος συνήθης εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας των 
γυναικών είναι χαµηλότερος από των ανδρών στην περίπτωση των πλήρως 
απασχολουµένων, ενώ είναι αρκετά υψηλότερος των ανδρών στην περίπτωση της 
µερικής απασχόλησης. Χαρακτηριστικά, οι µερικά απασχολούµενες µισθωτές 
γυναίκες εργάζονται συνήθως κατά 9% περισσότερο από τους αντίστοιχους άνδρες.  

Κατά την τελευταία πενταετία παρατηρείται µια ασθενής τάση µείωσης του µέσου 
χρόνου εργασίας στην Κύπρο (-1%), που είναι όµως εντονότερη στην περίπτωση της 
µερικής απασχόλησης (-4%) και κυρίως των µερικά απασχολούµενων µισθωτών και 
των δυο φύλων (-6%).   

Η επισκόπηση του µέσου συνήθους εβδοµαδιαίου εργάσιµου χρόνου κατά κλάδο 
οικονοµικής δραστηριότητας, υποδεικνύει ότι για τις πλήρως απασχολούµενες 
γυναίκες ο χρόνος εργασίας είναι µεγαλύτερος από το µέσο όρο των 40,3 ωρών στους 
κλάδους των ιδιωτικών νοικοκυριών (οικιακό προσωπικό), το Εµπόριο, τα 
Ξενοδοχεία-Εστιατόρια και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ενώ η Εκπαίδευση 
χαρακτηρίζεται από το χαµηλότερο µέσο εργάσιµο χρόνο. Για τις µερικά 
απασχολούµενες γυναίκες, οι περισσότερες συνήθεις ώρες εργασίας συναντώνται στο 
Εµπόριο και την Υγεία-Πρόνοια, κλάδους στους οποίους οι ώρες µερικής 
απασχόλησης αντιστοιχούν στο 55%-60% των ωρών πλήρους απασχόλησης. 

Κατά την τελευταία πενταετία τέλος παρατηρούνται σηµαντικές τάσεις µείωσης των 
ωρών µερικής απασχόλησης των γυναικών στους κλάδους των Ξενοδοχείων-
Εστιατορίων (-17%), της ∆ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (-15%) και της 
Εκπαίδευσης (-13%).   

Η επισκόπηση του µέσου συνήθους εβδοµαδιαίου εργάσιµου χρόνου κατά 
επάγγελµα, υποδεικνύει ότι για τις πλήρως απασχολούµενες γυναίκες ο χρόνος 
εργασίας είναι µεγαλύτερος από τον µέσο όρο των 40,3 ωρών στις επαγγελµατικές 
κατηγορίες των γεωργών, των ανειδίκευτων και των υπαλλήλων παροχής υπηρεσιών-
πωλητριών. Για τις µερικά απασχολούµενες οι περισσότερες ώρες εργασίας 
χαρακτηρίζουν τις τεχνολόγους και τις υπαλλήλους  γραφείου, για τις οποίες επίσης 
οι ώρες µερικής απασχόλησης αντιστοιχούν σχεδόν στο 60% του χρόνου πλήρους 
απασχόλησης.   

Κατά την τελευταία πενταετία παρατηρούνται σηµαντικές τάσεις µείωσης των ωρών 
µερικής απασχόλησης για τις γυναίκες που ασκούν επιστηµονικά επαγγέλµατα (-
22%), τις ειδικευµένες τεχνίτριες (-16%) και τις πωλήτριες (-7%) ενώ φαίνεται να 
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αυξάνει ο χρόνος µερικής εργασίας για τα τεχνολογικά επαγγέλµατα και τις 
υπαλλήλους γραφείου. 

 
2.9. Σύνοψη των κύριων συµπερασµάτων από τη διερεύνηση της Κυπριακής 

αγοράς εργασίας και των τάσεων ανάπτυξης των ευέλικτων µορφών 

απασχόλησης 

1. Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990, ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης στην 
Κύπρο ήταν σαφώς υψηλότερος από το µέσο όρο στην ΕΕ-25, µε αποτέλεσµα 
την αύξηση του µέσου βιοτικού επιπέδου. Οι εξελίξεις αυτές συνοδεύτηκαν 
και από ουσιαστικές θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση, κυρίως στην 
αύξηση της απασχόλησης των γυναικών.  Η οικονοµική ανάπτυξη της Κύπρου 
την τελευταία 5ετία ήταν «έντασης απασχόλησης» σε βαθµό µεγαλύτερο από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τις ανοδικές φάσεις του οικονοµικού κύκλου 
της Κυπριακής οικονοµίας κατά την τελευταία δεκαετία, η αύξηση του ΑΕΠ 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, 
ενώ κατά τις καθοδικές φάσεις οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της 
απασχόλησης, ενώ η εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας φαίνεται να ακολουθεί 
τις φάσεις του οικονοµικού κύκλου. Στην πιθανότητα µείωσης της ικανότητας 
δηµιουργίας απασχόλησης της Κυπριακής οικονοµίας το τελευταίο διάστηµα, 
συνηγορούν τόσο η σχετική αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας όσο 
και η σηµαντική µείωση του κατά µονάδα κόστους εργασίας.  

2. Μεταξύ των κύριων διαρθρωτικών χαρακτηριστικών της Κυπριακής αγοράς 
εργασίας προέχει το εξαιρετικά υψηλό χάσµα αµοιβών µεταξύ των δυο φύλων 
(gender pay gap), πολύ υψηλότερο από τον αντίστοιχο µέσο ευρωπαϊκό όρο.  
Η µέση ηλικία αποχώρησης από το εργατικό δυναµικό στην Κύπρο από τις 
αρχές της παρούσας δεκαετίας και µέχρι σήµερα παραµένει κατά 2-3 έτη 
µεγαλύτερη από το µέσο όρο της ΕΕ-25, προσεγγίζοντας σηµαντικά το 
«θεσµικό» όριο των 65 ετών. Οι δείκτες που σχετίζονται µε τα φορολογικά 
αντικίνητρα και την εισοδηµατική αποδοτικότητα της εργασίας (make work 
pay), είναι σε καλύτερα επίπεδα από την ΕΕ-25 και δεν φαίνεται να 
υποδεικνύουν την ύπαρξη σοβαρών αντικινήτρων. 

3. Η Κυπριακή αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 
συµµετοχής και απασχόλησης, τα οποία υπερβαίνουν τους ευρωπαϊκούς 
µέσους όρους. Για το λόγο αυτό τα ποσοστά ανεργίας και αδράνειας στην 
Κύπρο είναι σηµαντικά χαµηλότερα από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.  Η γενική 
αυτή εικόνα διατηρεί τα βασικά της χαρακτηριστικά στην κατά φύλο εξέταση 
των αντίστοιχων δεικτών, αλλά πρέπει να τονιστεί ότι τα «χάσµατα» (gaps) 
µεταξύ των ανδρών και γυναικών είναι σηµαντικά µεγαλύτερα στην Κύπρο. 
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«Ελλείµµατα» συµµετοχής στην αγορά εργασίας στην Κύπρο 
προσδιορίζονται:  (α) στους νέους (15-24 ετών) και των δυο φύλων χαµηλού 
εκπαιδευτικού επιπέδου, (β) σε όλες τις ηλικιακές οµάδες γυναικών µε µέσο 
εκπαιδευτικό επίπεδο. Τα ποσοστά απασχόλησης µπορεί να θεωρηθεί ότι 
«υστερούν» κυρίως στις νέες γυναίκες χαµηλού και µέσου εκπαιδευτικού 
επιπέδου, καθώς και στις γυναίκες µεγαλύτερης ηλικίας µέσου εκπαιδευτικού 
επιπέδου. Παρά τη συνολικά θετική εξέλιξη της τελευταίας πενταετίας, 
εµφανίζονται και κάποιες (ασθενείς) τάσεις µείωσης των επιπέδων 
απασχόλησης οι σηµαντικότερες από τις οποίες εντοπίζονται στις νέες 
γυναίκες (15-24 ετών) χαµηλού και υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, και 
στους νέους άνδρες µέσου εκπαιδευτικού επιπέδου. 

4. Η αγορά εργασίας των γυναικών στην Κύπρο χαρακτηρίζεται από υψηλά 
επίπεδα συµµετοχής για τις έγγαµες και τις διαζευγµένες γυναίκες, αλλά 
χαµηλά ποσοστά συµµετοχής για τις άγαµες γυναίκες, τα οποία πιθανότατα 
αντανακλούν τη χαµηλή συµµετοχή των νέων γυναικών στην αγορά εργασίας.  
Αντίστοιχα υψηλά είναι και τα επίπεδα απασχόλησης των γυναικών εκτός 
πάλι από τη περίπτωση των άγαµων γυναικών. 

5. Ενώ στην ΕΕ-25 η συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και την 
απασχόληση µειώνεται αναλογικά µε τον αριθµό των παιδιών, το «παράδοξο» 
που χαρακτηρίζει την Κυπριακή αγορά εργασίας είναι ότι τα επίπεδα 
συµµετοχής και απασχόλησης των γυναικών µε 2 παιδιά είναι υψηλότερα σε 
σχέση µε τις γυναίκες µε 1 παιδί, και αυτό ισχύει  είτε πρόκειται για παιδιά 
βρεφικής, νηπιακής ή παιδικής ηλικίας. Όταν ο αριθµός των παιδιών 
υπερβούν τα 2, µειώνονται οι δείκτες συµµετοχής και απασχόλησης αλλά σε 
επίπεδα που πάλι υπερβαίνουν σηµαντικά τους ευρωπαϊκούς µέσους όρους.  
Οι δείκτες της Κυπριακής αγοράς εργασίας είναι χαµηλότεροι από τους 
ευρωπαϊκούς µόνο στην περίπτωση των γυναικών µε 1 ή περισσότερα παιδιά 
6-14 ετών, δηλαδή σχολικής ηλικίας. Οι ενδείξεις αυτές υποδεικνύουν ότι η 
ύπαρξη παιδιών ως 5 ετών δεν αποτελεί πρόβληµα για τη συµµετοχή και την 
απασχόληση των γυναικών και ότι ενδεχοµένως, είτε ορισµένες ρυθµίσεις της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, είτε και ορισµένες ρυθµίσεις εντός των χώρων 
εργασίας αποτελούν πιθανά εµπόδια στην «οµαλή» συνέχιση της 
επαγγελµατικής διαδροµής των γυναικών. 

6. Η έννοια της «αδράνειας» αντιστοιχεί σε µια µάλλον ad hoc στατιστική 
ταξινόµηση, η οποία περιλαµβάνει διάφορες οµάδες του πληθυσµού, των 
οποίων η εγγύτητα ή η «απόσταση» από την αγορά εργασίας είναι 
πολυποίκιλη. Στην Κυπριακή αγορά εργασίας το συνολικό ποσοστό αδράνειας 
για τον πληθυσµό εργάσιµης ηλικίας είναι λίγο χαµηλότερο από το µέσο όρο 
της ΕΕ-25. Το «χάσµα» αδράνειας µεταξύ των φύλων είναι πολύ µεγαλύτερο 
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στην Κύπρο, ενώ οι δείκτες αδράνειας της Κύπρου είναι υψηλότεροι στις 
περιπτώσεις των νέων ανδρών και γυναικών, καθώς και των γυναικών 50-64 
ετών. Η τελευταία πενταετία χαρακτηρίζεται από θετικές εξελίξεις που 
οφείλονται κατά κύριο λόγο στη µείωση των δεικτών αδράνειας των 
γυναικών, εκτός από την περίπτωση των νέων γυναικών.   

7. Υπάρχει µια σαφής διαφοροποίηση των λόγων αδράνειας στην Κύπρο µε 
κύρια χαρακτηριστικά το µεγάλο ποσοστό αδρανών λόγω οικογενειακών 
υποχρεώσεων και το µικρό ποσοστό των αποθαρρυµένων. Στην ηλικιακή 
οµάδα των 25-49 ετών, ο κύριος λόγος αδράνειας των γυναικών είναι οι 
οικογενειακές υποχρεώσεις, σε επίπεδο διπλάσιο από τον αντίστοιχο µέσο 
ευρωπαϊκό όρο, ενώ ο κύριος λόγος αδράνειας των ανδρών είναι η 
ασθένεια/αναπηρία επίσης σε επίπεδο διπλάσιο από τον αντίστοιχο µέσο 
ευρωπαϊκό όρο. Στην ηλικιακή οµάδα των 50-64 ετών, ο κύριος λόγος 
αδράνειας των γυναικών είναι επίσης οι οικογενειακές υποχρεώσεις σε 
επίπεδο σχεδόν 5πλάσιο από την ΕΕ-25, ενώ η συνταξιοδότηση αφορά µόνο 
ένα περιορισµένο µερίδιο των γυναικών της ηλικίας αυτής.   

8. Το ποσοστό των αδρανών της Κύπρου που επιθυµεί να εργαστεί είναι λίγο 
χαµηλότερο σε σχέση µε την ΕΕ-25, και από αυτούς πάνω από τα 4/5 είναι 
γυναίκες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι ηλικίας 25-49 ετών. Μεταξύ 
των γυναικών συνολικά, το ποσοστό  αυτών που επιθυµούν να εργαστούν 
είναι διπλάσιο σε σχέση µε τους άνδρες. Είναι, τέλος, ενδιαφέρον να 
σηµειωθεί ότι ενώ ο συνολικός αριθµός των αδρανών παρέµεινε σταθερός 
κατά την τελευταία πενταετία, το ποσοστό αυτών που επιθυµούν να 
εργαστούν αυξήθηκε κατά 54,5%, µια εξέλιξη που οφείλεται αποκλειστικά 
στην αύξηση του «εφεδρικού» εργατικού δυναµικού των γυναικών. 

9. Τα επίπεδα µερικής απασχόλησης στην κυπριακή οικονοµία είναι αρκετά 
χαµηλότερα από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς µέσους όρους.  Με το γενικό 
δείκτη µερικής απασχόλησης στο 7,4% (ΕΕ-25: 17,9%), τα κατά φύλο 
ποσοστά είναι 12,8% (32,1% στην ΕΕ-25) για τις γυναίκες και µόλις 3,2% 
(6,7% στην ΕΕ-25) για τους άνδρες. Στην Κύπρο σχεδόν τα 3/4 του συνόλου 
των µερικά απασχολουµένων είναι γυναίκες, από τις οποίες τα 2/3 
εντάσσονται στην µεγάλη οµάδα της κύριας παραγωγικής ηλικίας 25-49 ετών.  
Στην ΕΕ-25 το 1/4 (25,6%) του συνόλου των εργαζόµενων νέων ανδρών και 
γυναικών 15-24 ετών απασχολείται µερικά, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης στην 
Κύπρο δεν υπερβαίνει το 5,9% και είναι εξίσου χαµηλός και για τα δυο φύλα.  
Οι επιµέρους δείκτες µερικής απασχόλησης των γυναικών, ωστόσο, είναι 
σηµαντικά υψηλότεροι στο χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Η Κύπρος 
χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερες, σε σχέση µε την ΕΕ-25, µεταβολές της 
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συνολικής απασχόλησης που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της 
πλήρους απασχόλησης. 

10. Ενώ στην ΕΕ-25 η συντριπτική πλειονότητα των µερικά απασχολούµενων 
γυναικών (και ανδρών) είναι µισθωτές εργαζόµενες, στην Κύπρο ένα πολύ 
σηµαντικό µερίδιο είναι αυτοαπασχολούµενες διαφόρων τύπων και το µερίδιο 
αυτό αυξάνεται σηµαντικά για τις µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες.  

11. Η κατανοµή των µερικά απασχολουµένων γυναικών στους κλάδους 
οικονοµικής δραστηριότητας υποδεικνύει ότι το σχετικά µεγαλύτερο ποσοστό 
εργάζεται στην Εκπαίδευση, ενώ το Εµπόριο, οι ∆ραστηριότητες Ακίνητης 
Περιουσίας αλλά και η Γεωργία, η Μεταποίηση, τα Ξενοδοχεία-Εστιατόρια 
και οι Άλλες Κοινωνικές ∆ραστηριότητες απορροφούν επίσης σηµαντικά 
µερίδια µερικά απασχολουµένων γυναικών.  Ως προς την ένταση της µερικής 
απασχόλησης των γυναικών στους επιµέρους κλάδους, εκτός από τη Γεωργία, 
σχετικά υψηλούς δείκτες παρουσιάζουν η Εκπαίδευση, οι ∆ραστηριότητες 
Ακίνητης Περιουσίας, οι Άλλες Κοινωνικές ∆ραστηριότητες, οι Μεταφορές-
Επικοινωνίες, καθώς και η Μεταποίηση.  Κατά την τελευταία πενταετία, οι 
κλάδοι όπου σηµειώνονται σηµαντικές τάσεις αύξησης της µερικής 
απασχόλησης των γυναικών είναι κατά σειρά µεγέθους η Εκπαίδευση, τα 
Ξενοδοχεία-Εστιατόρια και η ∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας (+50%).  

12. Η κατανοµή των µερικά απασχολουµένων γυναικών στις επαγγελµατικές 
κατηγορίες υποδεικνύει ότι το 1/4 είναι ανειδίκευτες εργάτριες, ενώ 
σηµαντικά µερίδια απασχολούνται ως υπάλληλοι παροχής υπηρεσιών και 
πωλήτριες, υπάλληλοι γραφείου καθώς και σε επιστηµονικά και τεχνολογικά 
επαγγέλµατα.  Ως προς την ένταση της µερικής απασχόλησης των γυναικών 
εντός των επαγγελµάτων, το 50% των γυναικών που απασχολούνται στα 
επαγγέλµατα των ειδικευµένων γεωργών και των ειδικευµένων τεχνιτών είναι 
µερικά απασχολούµενες, ενώ ο δείκτης αυτός κινείται στα επίπεδα του 11%-
14% σε όλες τις υπόλοιπες επαγγελµατικές κατηγορίες. 

13. Συνολικά η κατά κλάδο και επάγγελµα επισκόπηση υποδεικνύει ότι οι µερικά 
απασχολούµενες γυναίκες συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο στην 
Εκπαίδευση, στο Εµπόριο, στις Τουριστικές Υπηρεσίες και στις 
Επιχειρηµατικές Υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα εκτός από τις 
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες.  Σηµαντικές αυξήσεις την τελευταία πενταετία 
παρουσιάζουν η Εκπαίδευση, οι Τουριστικές και οι Επιχειρηµατικές 
υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα. Το 1/4 των µερικά απασχολουµένων 
γυναικών είναι ανειδίκευτες εργάτριες, το 1/4 ασκούν επιστηµονικά και 
τεχνολογικά επαγγέλµατα, ενώ το υπόλοιπο 40% ασκούν επαγγέλµατα 
υπαλλήλων γραφείου και παροχής υπηρεσιών-πωλήσεων. Ωστόσο τα 
επιστηµονικά και τεχνολογικά επαγγέλµατα παρουσιάζουν σηµαντικές 
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αυξήσεις του αριθµού των µερικά απασχολούµενων γυναικών κατά την 
τελευταία πενταετία. 

14. Η Κυπριακή αγορά εργασίας φαίνεται ότι διακρίνεται από µια «πόλωση» 
σχετικά µε τους λόγους που οι γυναίκες επιλέγουν τη µερική απασχόληση:  
Ενώ για το 1/3 των γυναικών η µερική απασχόληση αποτελεί µια 
αναγκαστική ακούσια επιλογή που οφείλεται στη µη δυνατότητα εξεύρεσης 
πλήρους απασχόλησης, για περισσότερες από τις µισές αποτελεί µια εκούσια 
επιλογή, ενώ οι οικογενειακοί λόγοι έχουν µια οριακή µόνο σηµασία στην 
επιλογή αυτή. Οι δείκτες ακούσιας µερικής απασχόλησης µειώνονται 
σηµαντικά στις µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες στις οποίες αυξάνονται 
αντίστοιχα τα επίπεδα της εκούσιας επιλογής.  

15. Το συνολικό επίπεδο της προσωρινής απασχόλησης στην Κυπριακή οικονοµία 
(13,9%) είναι απόλυτα συγκρίσιµο µε το µέσο όρο των 25 ευρωπαϊκών χωρών 
(14,2%). Ωστόσο φαίνεται ότι αυτή η εργασιακή µορφή αφορά πολύ 
περισσότερο τις γυναίκες στην Κύπρο, αφού το 70% των απασχολουµένων 
αυτών είναι γυναίκες (48% στην ΕΕ-25), ενώ οι σχετικοί δείκτες των 
γυναικών (19,5%) είναι υπερ-διπλάσιοι των ανδρών (8,5%), σε αντίθεση µε 
την ΕΕ-25 όπου η προσωρινή εργασία αποτελεί ένα ισοδύναµο φαινόµενο, 
τόσο µεταξύ των γυναικών (14,7%), όσο και µεταξύ των ανδρών (13,8%).  
Μια επισκόπηση στις διαφοροποιήσεις κατά οµάδα ηλικιών υποδεικνύει ότι 
πάνω από το 1/4 των νέων γυναικών (15-24 ετών) και µόλις το 11,8% των 
νέων ανδρών απασχολείται προσωρινά, ποσοστά πολύ χαµηλότερα από τους 
αντίστοιχους µέσους ευρωπαϊκούς όρους. Αντίθετα οι δείκτες προσωρινής 
απασχόλησης τόσο των γυναικών 25-49 ετών όσο και των 50-64 ετών στην 
Κύπρο είναι σηµαντικά υψηλότεροι από τους αντίστοιχους στην ΕΕ-25.  Η 
τελευταία πενταετία ήταν µια περίοδος σηµαντικής αύξησης των συνολικών 
επίπεδων προσωρινής απασχόλησης, ιδιαίτερα των γυναικών, όπου ο σχετικός 
δείκτης από 14,3% το 2000 ανήλθε σε 19,5% το 2005. Τα 3/4 περίπου των 
γυναικών και των ανδρών είναι χαµηλού και µέσου εκπαιδευτικού επιπέδου, 
µε το ίδιο περίπου πρότυπο να ισχύει και για το µέσο ευρωπαϊκό όρο.  
Ωστόσο, στις µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες τόσο των γυναικών όσο και των 
ανδρών αυξάνεται σηµαντικά η συµµετοχή των ατόµων χαµηλού 
εκπαιδευτικού επιπέδου µεταξύ των προσωρινά εργαζοµένων.  Η αύξηση των 
προσωρινά απασχολουµένων κατά την τελευταία πενταετία, οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στις γυναίκες. Το ενδιαφέρον στοιχείο, που χαρακτηρίζει την 
Κυπριακή αγορά εργασίας είναι ότι ένα σηµαντικό τµήµα της αύξησης αυτής 
οφείλεται σε γυναίκες της κύριας παραγωγικής ηλικίας µε υψηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο.  
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16. Το χαρακτηριστικότερο φαινόµενο της προσωρινής απασχόλησης στην 
Κυπριακή οικονοµία, είναι οι ιδιαίτερα µακροχρόνιες συµβάσεις που 
διαρκούν για περισσότερο από 3 χρόνια. Αντίθετα στην ΕΕ-25 η πλειονότητα 
απασχολείται µε συµβάσεις που διαρκούν ως ένα έτος. Το φαινόµενο αυτό 
ενδεχοµένως σχετίζεται, σε ένα βαθµό, µε το γεγονός ότι ένα σηµαντικό 
µερίδιο των προσωρινά απασχολουµένων στην Κύπρο εργάζεται σε υπηρεσίες 
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και της εκπαίδευσης.  Χαρακτηριστική είναι 
επίσης η ένδειξη ότι η αύξηση της προσωρινής απασχόλησης τόσο των 
γυναικών όσο και των ανδρών κατά την τελευταία πενταετία, αφορούσε 
σχεδόν αποκλειστικά µακροχρόνιες συµβάσεις εργασίας µε διάρκεια 
περισσότερο από 3 χρόνια. 

17. Μεταξύ των προσωρινά εργαζοµένων γυναικών στην Κύπρο, πάνω από το 
ήµισυ απασχολείται ως οικιακό προσωπικό σε ιδιωτικά νοικοκυριά, ενώ ένα 
σηµαντικό µερίδιο απασχολείται στο ∆ηµόσιο τοµέα και σε υπηρεσίες του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα όπως είναι η Εκπαίδευση, η Υγεία και άλλες 
κοινωνικές υπηρεσίες αλλά και στα Ξενοδοχεία-Εστιατόρια. Η προσωρινή 
απασχόληση των γυναικών στην Κύπρο φαίνεται να χαρακτηρίζεται από 
στοιχεία δυϊσµού και κατάτµησης, µεταξύ του οικιακού προσωπικού από τη 
µια µεριά, και των «συµβασιούχων» του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα από την 
άλλη.  Η πλειονότητα, συνεπώς, των προσωρινά απασχολουµένων γυναικών 
στην Κύπρο εντάσσονται στην επαγγελµατική κατηγορία των ανειδίκευτων 
εργατριών.  Το πρότυπο αυτό κατανοµής είναι διαφορετικό από το αντίστοιχο 
στην ΕΕ-25, όπου το 70% των προσωρινά απασχολούµενων γυναικών 
εντάσσεται στις «υψηλότερες» κατηγορίες των επιστηµονικών και 
τεχνολογικών επαγγελµάτων και στις «ενδιάµεσες» κατηγορίες των 
υπαλλήλων γραφείου και παροχής υπηρεσιών.   Κατά την τελευταία πενταετία 
η αύξηση των προσωρινά απασχολούµενων γυναικών οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στο οικιακό προσωπικό, αλλά σε επίπεδα µεταβολών ο αριθµός των 
προσωρινά εργαζόµενων γυναικών τριπλασιάστηκε στο ∆ηµόσιο Τοµέα και 
διπλασιάστηκε στην Εκπαίδευση.   

18. Η συντριπτική πλειονότητα των προσωρινά απασχολουµένων στην Κύπρο 
επιλέγουν ακούσια  αυτό το είδος εργασιακής µορφής γιατί δεν µπορούν να 
εξεύρουν κάποια µόνιµη εργασία, σε αντίθεση µε το «µέσο» πρότυπο στην 
ΕΕ-25 όπου η ακούσια προσωρινή εργασία αφορά µόλις το 1/3 των γυναικών 
και των ανδρών.  Το φαινόµενο φαίνεται να οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δυο 
παράγοντες. Ο πρώτος αφορά στη διαφορετική ηλικιακή σύνθεση των 
προσωρινά απασχολούµένων στην Κύπρο, όπου συµµετέχουν σε πολύ 
µικρότερο βαθµό οι νέοι, ενώ στην ΕΕ-25 οι νέοι αποτελούν ένα σηµαντικά 
µεγαλύτερο µερίδιο των προσωρινά απασχολουµένων και αρκετοί από αυτούς 
επιλέγουν την προσωρινή απασχόληση για λόγους που σχετίζονται µε την 
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εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση. Ο δεύτερος παράγοντας, που 
σχετίζεται µε τον προηγούµενο, φαίνεται να είναι ο εντονότερος «δυϊσµός» 
της προσωρινής εργασίας στην Κύπρο, όπου η πλειονότητα των αντίστοιχων 
θέσεων αφορά οικιακό προσωπικό και επαγγελµατικά ανειδίκευτα άτοµα, ενώ 
το αντίστοιχο πρότυπο στην ΕΕ-25 αφορά περισσότερο επαγγέλµατα 
«υψηλού» και «ενδιάµεσου» επιπέδου. 

19. Ο µέσος συνήθης εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας των γυναικών είναι 
χαµηλότερος από των ανδρών στην περίπτωση των πλήρως απασχολουµένων, 
αλλά είναι αρκετά υψηλότερος των ανδρών στην περίπτωση της µερικής 
απασχόλησης. Χαρακτηριστικά, οι µερικά απασχολούµενες µισθωτές 
γυναίκες εργάζονται συνήθως κατά 9% περισσότερο από τους αντίστοιχους 
άνδρες. Κατά την τελευταία πενταετία παρατηρείται µια ασθενής τάση 
µείωσης του µέσου χρόνου εργασίας στην Κύπρο, που είναι όµως εντονότερη 
στην περίπτωση της µερικής απασχόλησης και κυρίως των µερικά 
απασχολούµενων µισθωτών και των δυο φύλων (-6%).   

20. Η επισκόπηση του µέσου συνήθους εβδοµαδιαίου εργάσιµου χρόνου κατά 
κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, υποδεικνύει ότι για τις πλήρως 
απασχολούµενες γυναίκες ο χρόνος εργασίας είναι µεγαλύτερος από το µέσο 
όρο στους κλάδους των ιδιωτικών νοικοκυριών (οικιακό προσωπικό), το 
Εµπόριο, τα Ξενοδοχεία-Εστιατόρια και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ενώ η 
Εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από το χαµηλότερο µέσο εργάσιµο χρόνο. Για τις 
µερικά απασχολούµενες γυναίκες, οι περισσότερες συνήθεις ώρες εργασίας 
συναντώνται στο Εµπόριο και την Υγεία-Πρόνοια, κλάδους στους οποίους οι 
ώρες µερικής απασχόλησης αντιστοιχούν στο 55%-60% των ωρών πλήρους 
απασχόλησης. 
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3. Ευέλικτες µορφές απασχόλησης στην Κύπρο – Θεσµικό 
πλαίσιο  

 

3.1. Γενικά  

Η εισαγωγή και υιοθέτηση ευέλικτων µορφών απασχόλησης σε ένα σύστηµα 
εργασιακών σχέσεων µπορεί να είναι αποτέλεσµα νοµοθετικών παρεµβάσεων, 
συλλογικών διαπραγµατεύσεων, ατοµικών συµβάσεων εργασίας, µονοµερούς 
πρωτοβουλίας των εργοδοτών ή ένα µίγµα όλων των ανωτέρω. Στην περίπτωση της 
Κύπρου της οποίας η οικονοµική ανάπτυξη βασίστηκε στην ανάπτυξη του τοµέα των 
υπηρεσιών και συνακόλουθα στην αύξηση της ζήτησης για ειδικευµένο εργατικό 
δυναµικό η προσέγγιση της ευελιξίας ήταν αποτέλεσµα της ζήτησης ακριβώς 
εργατικού δυναµικού που µπορούσε να ανταποκριθεί σε «βιοµηχανοποιηµένου» 
τύπου υπηρεσίες2. Η προσέγγιση αυτή όµως δεν οδήγησε σε ευελιξίες που 
καθορίστηκαν αποκλειστικά από τις ανάγκες των επιχειρήσεων και τις πρωτοβουλίες 
των εργοδοτών. 

Η µονοµερής δράση της εργοδοτικής πλευράς αποτελεί βέβαια τη σηµαντικότερη 
πηγή ευελιξιών, καθώς είτε µε άµεσο, είτε µε έµµεσο τρόπο, καθορίζει την οργάνωση 
της εργασίας, τα ωράρια, την ανάθεση καθηκόντων στους εργαζόµενους, τους 
τρόπους παραγωγής και γενικά έχει τον κυρίαρχο ρόλο στη σύναψη ατοµικών 
συµβάσεων εργασίας3. Στην Κύπρο, όµως ο κοινωνικός διάλογος και η ισχυρή 
τριµερής συνεργασία και δευτερευόντως η νοµοθεσία έπαιξαν τον καθοριστικότερο 
ρόλο για τη µέχρι σήµερα προώθηση των ευελιξιών. Οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις 
ανέκαθεν αποτελούσαν ένα µηχανισµό ιδιαίτερα σηµαντικό και συµπληρωµατικό της 
εργατικής νοµοθεσίας στην Κύπρο, που λόγω και του δικαϊκού της χαρακτήρα ως 
common law χώρα δεν ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγµένη και γι’ αυτό οι ατοµικές 
συµβάσεις εργασίας αποκτούσαν αυξηµένη βαρύτητα.  Έτσι µέσω του τριµερούς 
συστήµατος συνεργασίας (π.χ. Εργατικό Συµβουλευτικό Σώµα) και της δράσης των 
κοινωνικών εταίρων κατευθύνθηκε αρκετές φορές και η ρύθµιση των εργασιακών 
σχέσεων από το Κράτος µε νοµοθετικές ή άλλες παρεµβάσεις. Ακόµα και µετά την 
προενταξιακή διαδικασία που αναβάθµισε τόσο τον όγκο όσο και τον αντίκτυπο της 
εργατικής νοµοθεσίας που εισήχθη ως αποτέλεσµα της εναρµόνισης του Κυπριακού 
δικαίου µε το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο, οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις διατηρούν τον 
κοµβικό τους ρόλο για τη διαµόρφωση των εργασιακών σχέσεων και την εισαγωγή 
ευέλικτων µορφών απασχόλησης.  Άλλωστε και το παράγωγο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο που 
ρυθµίζει τα σχετικά θέµατα (π.χ. Οδηγίες για τη µερική και την προσωρινή 

                                                 
2 Για µια εκτενέστερη ανάλυση για την κατάτµηση της Κυπριακής αγοράς εργασίας και την εισαγωγή 
ευελιξιών, βλέπε την Ετήσια Έκθεση του 2004 για την Κυπριακή Οικονοµία και Απασχόληση, 
Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ, 2005, Λευκωσία 
3 Muneto Ozaki (ed.), Negotiating Flexibility- The role of the Social Partners and the State, 2000, 
International Labour Office, Geneva 
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απασχόληση) είναι αποτέλεσµα συλλογικών διαπραγµατεύσεων και συµφωνιών των 
κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο Ε.Ε. και από την άποψη αυτή απλώς συµπληρώνει ή 
ολοκληρώνει τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί από τον κοινωνικό διάλογο. Βέβαια 
εξετάζοντας το ρόλο των συλλογικών διαπραγµατεύσεων σε σχέση µε τη νοµοθεσία 
στην προώθηση και ρύθµιση των ευελιξιών θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν διάφορες 
παράµετροι όπως η νοµική δεσµευτικότητα των συλλογικών συµβάσεων εργασίας 
στην Κύπρο, η αντιπροσωπευτικότητα και ισχύς των οργανώσεων των κοινωνικών 
εταίρων και η γενικότερη λειτουργία του συστήµατος του εργασιακών σχέσεων.  

Έτσι θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της 
Κυπριακής αγοράς εργασίας, που σε µεγάλο βαθµό αποτελεί και αιτία για την 
επίτευξη των θετικών επιδόσεων της, σε ότι αφορά την απασχόληση, είναι το 
σύστηµα των εργασιακών σχέσεων, που έχει ως επίκεντρο τη συλλογική 
διαπραγµάτευση ως το βασικό µέσο καθορισµού των µισθών και των λοιπών όρων 
εργασίας. Οι οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων που έχουν τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο στη λειτουργία του συστήµατος κοινωνικής διαβούλευσης είναι οργανώσεις µε 
ευρεία αντιπροσωπευτικότητα και διείσδυση στις οµάδες που εκπροσωπούν.  
Ιδιαίτερα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις χαρακτηρίζονται από µεγάλη µαζικότητα 
και ενεργό συµµετοχή των µελών τους, στοιχείο που τους εξασφαλίζει 
αναβαθµισµένο ρόλο στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου. Οι εργοδότες 
εκπροσωπούνται σε τριτοβάθµιο επίπεδο από την Οµοσπονδία Εργοδοτών και 
Βιοµηχάνων και το Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. Οι 
εργαζόµενοι του ιδιωτικού τοµέα εκπροσωπούνται σε τριτοβάθµιο επίπεδο από την 
Παγκύπρια Εργατική Οµοσπονδία και τη Συνοµοσπονδία Εργατών Κύπρου, που είναι 
οι δύο µεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις και από τη ∆ηµοκρατική Εργατική 
Οµοσπονδία Κύπρου. Τέλος, ειδικές οµάδες εργαζοµένων, όπως οι 
τραπεζοϋπάλληλοι, εκπροσωπούνται από την Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων 
Κύπρου, ενώ οι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι εκπροσωπούνται από την Παγκύπρια Συντεχνία 
∆ηµοσίων Υπαλλήλων. 

Ο κοµβικός ρόλος του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών διαπραγµατεύσεων 
στη διαµόρφωση των εργασιακών σχέσεων, δεν είναι θεσµικά κατοχυρωµένος µε 
νόµο, αλλά βασίζεται στον Κώδικα Βιοµηχανικών Σχέσεων, ο οποίος καταρτίστηκε 
και τέθηκε σε ισχύ το 1977. Με βάση τον Κώδικα αυτό, οι συλλογικές συµβάσεις 
εργασίας αν και τυπικά θεωρούνται συµφωνίες κυρίων που δε δηµιουργούν 
υποχρεώσεις τήρησης αντίστοιχες µε τις νοµοθετικές διατάξεις, ρυθµίζουν 
εξαντλητικά πολλές φορές τους όρους εργασίας, τους τρόπους επίλυσης των 
διαφορών, τις διαδικασίες διαλόγου εργοδοτών και εργαζοµένων κλπ., είτε σε επίπεδο 
επιχείρησης, είτε σε κλαδικό επίπεδο.  Στην κατεύθυνση αυτή έχει θεσµοθετηθεί και 
λειτουργεί το Εργατικό Συµβουλευτικό Σώµα, το οποίο συµβουλεύει τον Υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επάνω σε όλα τα εργατικά ζητήµατα και σε 
ζητήµατα που εργοδότες και εργαζόµενοι έχουν κοινό ενδιαφέρον και υποβάλλει 
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συστάσεις και εισηγήσεις για τη διαµόρφωση της εργατικής νοµοθεσίας, η οποία 
παραδοσιακά επιδιώκεται πριν την υιοθέτηση της να εξασφαλίσει την οµόφωνη 
συναίνεση του Σώµατος. Έτσι οι όποιες πρωτοβουλίες για την ευρεία υιοθέτηση και 
εφαρµογή ευέλικτων µορφών απασχόλησης περνούν µέσα από τη διαπραγµάτευση 
και τη συµφωνία των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια 
έχουν εκφράσει πολύπλευρα το ενδιαφέρον ή / και τις ανησυχίες τους για την 
προώθηση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης, ακολουθώντας τις νέες αντιλήψεις 
και διεθνείς τάσεις για την ελαστικότητα των εργασιακών σχέσεων. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το θεσµικό πλαίσιο που διέπει ειδικότερα τη λειτουργία 
των πιο διαδεδοµένων ή  γνωστών µορφών ευέλικτης απασχόλησης στην Κύπρο. 

 
3.2. Η µερική απασχόληση 

Όπως προαναφέρθηκε η µερική απασχόληση στην Κύπρο, αν και παραµένει σε 
επίπεδα σχετικά χαµηλότερα από τα αντίστοιχα σε άλλες χώρες της Ε.Ε. γνωρίζει τα 
τελευταία χρόνια αξιοσηµείωτη εξάπλωση. Η µερική απασχόληση ως εργασία µε 
µειωµένο ωράριο ήταν πάντοτε επιτρεπτή στην Κύπρο στο πλαίσιο ατοµικών 
συµβάσεων εργασίας, αλλά και στο πλαίσιο του Νόµου 24/67 περί Τερµατισµού της 
Απασχόλησης. Το 2002 όµως µε το Νόµο 76 (Ι)/2002 που τέθηκε εν ισχύ την 1η 
Ιανουαρίου 2003 και εν’ όψει της εναρµόνισης του Κυπριακού ∆ικαίου µε το 
Κοινοτικό Κεκτηµένο ρυθµίστηκε λεπτοµερώς η συγκεκριµένη σύµβαση εργασίας, 
κατ’ εφαρµογή των Οδηγιών 97/81και 98/23 του Συµβουλίου.  

Πριν την ισχύ του Ν. 76(Ι) 2002 περί εργοδοτουµένων µε µερική απασχόληση, ο 
οποίος περιόρισε την ελευθερία ρύθµισης των εργασιακών σχέσεων των µερικώς 
απασχολουµένων στη βάση ατοµικών ή / και συλλογικών συµβάσεων εργασίας, 
απαγορεύοντας τη δυσµενή µεταχείριση αυτής της κατηγορίας εργοδοτουµένων, 
µπορούσε να συµφωνηθεί η απασχόληση µε µειωµένες ώρες εργασίας, ωστόσο 
προκειµένου να ισχύσουν οι προστατευτικές διατάξεις της νοµοθεσίας για τους 
εργαζόµενους που απολύονται θα έπρεπε να εργάζονταν τουλάχιστον 24 ώρες 
εβδοµαδιαίως4 (πριν το 19945 θα έπρεπε να εργάζονταν τουλάχιστον 28 ώρες 
εβδοµαδιαίως).  Έτσι όπως είχε γίνει δεκτό και από τη νοµολογία οι εργαζόµενοι που 
απασχολούνταν για λιγότερες από 24 ώρες την εβδοµάδα δεν δικαιούνταν 
αποζηµίωσης για παράνοµη απόλυση ή για απόλυση λόγω πλεονασµού, ούτε 
προειδοποίηση για απόλυση.  

                                                 
4 Με τον Τροποποιητικό του Περί Τερµατισµού της Απασχόλησης, Νόµου, Νόµο 3/2002 καθορίστηκε 
ως ελάχιστη διάρκεια απασχόλησης για την εφαρµογή των προστατευτικών διατάξεων της νοµοθεσίας 
εβδοµαδιαία εργασία 18 ωρών, 
5 Το σηµείο αυτό άλλαξε µε τον τροποποιητικό του Περί Τερµατισµού της Απασχόλησης, Νόµο 52 (Ι)/ 
94 
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Η απουσία κανόνων αναγκαστικού δικαίου για τη ρύθµιση της µερικής απασχόλησης, 
σήµαινε πρακτικά ότι οι εργοδότες και εργοδοτούµενοι διαµόρφωναν ελεύθερα (σε 
ατοµική κυρίως βάση, καθώς δεν είχε υπάρξει στην Κύπρο κάποια συλλογική 
σύµβαση εργασίας που να καθορίζει τους όρους εργασίας των µερικώς 
απασχολούµενων) το χρόνο εργασίας, προβλέποντας χρόνο εργασίας µικρότερο απ’ 
αυτόν που ορίζονταν στο νόµο ή σε συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Η ελεύθερη 
αυτή συµφωνία του χρόνου εργασίας ήταν άνευ πρακτικής σηµασίας στις 
περιπτώσεις που δεν συνεπάγονταν ανάλογη µείωση των αποδοχών για τον 
εργοδοτούµενο, ήταν όµως κρίσιµη και δηµιουργούσε έννοµες συνέπειες σε 
περιπτώσεις που συµφωνούνταν και ανάλογη προσαρµογή των αποδοχών6. 

Ο Ν. 76 (Ι) του 2002 στοχεύει κατ’ αρχήν στην προστασία των εργοδοτούµενων µε 
µερική απασχόληση και στην προώθηση της µερικής απασχόλησης σε εθελοντική 
βάση, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη της ευέλικτης οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας, κατά τρόπο που θα λαµβάνει υπ’ όψιν τις ανάγκες των εργοδοτών και των 
εργοδοτουµένων. Οι στόχοι αυτοί που αντιγράφουν τους πολιτικούς στόχους της 
Οδηγίας 97/81 θεωρείται7 ότι δεν αποτελούν εξ ίσου άµεσους σκοπούς των 
ρυθµίσεων που ακολουθούν και άρα σε περίπτωση που συγκρούεται η ανάγκη 
προστασίας των µερικώς απασχολουµένων µε την προώθηση της µερικής 
απασχόλησης ή την ευέλικτη οργάνωση του χρόνου εργασίας, προέχει η πρώτη 
σύµφωνα µε την αρχή προστασίας των εργαζοµένων που κατευθύνει την ερµηνεία 
των κανόνων του εργατικού δικαίου. 

Σύµφωνα µε τον ορισµό8 που υπάρχει στο άρθρο 2 του Ν. 76 (Ι) του 2002 και 
αποτελεί αυτούσια µεταφορά του αντίστοιχου ορισµού που περιέχεται στην Οδηγία 
97/81, η µερική απασχόληση δεν προσδιορίζει κάποιο ιδιαίτερο είδος σύµβασης 
εργασίας, αλλά ούτε κάποια συγκεκριµένη διάρκεια σύµβασης εργασίας. ∆εν 
προσδιορίζει, επίσης, την ευκαιριακή εργασία, δηλαδή την εργασία που παρέχεται για 
σύντοµο χρονικό διάστηµα χωρίς πρόθεση διαρκούς απασχόλησης, αλλά αφορά κάθε 
περίπτωση που µπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σχέσης εργοδότη και εργοδοτούµενου.  
Σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό η έννοια της µερικής απασχόλησης είναι σχετική και 
ποσοτική και εντοπίζεται στη χρονικά καθοριζόµενη «ποσότητα» της εργασίας που 
περιέχει. Από την άποψη αυτή και στην Κύπρο η µερική απασχόληση αποτελεί 

                                                 
6 Βλ. απόφαση 151/91 Ερατώ Σωτηρίου Vs. Λογιστικό Γραφείο Α. Χριστοφόρου, όπου το ∆ικαστήριο 
έκρινε ότι η συµφωνία εργοδοτούµενης που για πέντε χρόνια δούλευε µε πλήρες ωράριο και µετά τη 
γέννηση του παιδιού της συµφώνησε να εργάζεται µέχρι το µεσηµέρι, έναντι µείωσης του µισθού της 
κατά £50 µηνιαίως αποτελούσε νέα σύµβαση εργασίας, που δέσµευε τον εργοδότη, κατά το ότι δεν 
µπορούσε να απαιτήσει µονοµερώς επάνοδο στο καθεστώς της αρχικής σύµβασης εργασίας. 
7 Β. ∆ούκα, Μερική Απασχόληση – Το εργασιακό καθεστώς των µερικώς απασχολουµένων στον 
ιδιωτικό τοµέα, 2004, Σάκκουλας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σελ. 176 
8 «εργοδοτούµενος µε µερική απασχόληση σηµαίνει τον εργοδοτούµενο δυνάµει σύµβασης εργασίας, ή 
κάτω από τέτοιες περιστάσεις από τις οποίες να µπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σχέσης εργοδότη και 
εργοδοτούµενου, του οποίου οι ώρες απασχόλησης, υπολογιζόµενες σε εβδοµαδιαία βάση ή κατά µέσο 
όρο για µια περίοδο απασχόλησης ενός έτους, είναι λιγότερες από τις κανονικές ώρες εργασίας ενός 
συγκρίσιµου εργοδοτούµενου µε πλήρη απασχόληση». 
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συµφωνία που αφορά όρο εργασίας και αποτελεί έναν από τους τρόπους µε τους 
οποίους καθορίζεται ο χρόνος εργασίας στο πλαίσιο µιας σύµβασης εργασίας9. 

Έτσι για τον προσδιορισµό της έννοιας της µερικής απασχόλησης, υιοθετείται στο 
Νόµο «ο συγκρίσιµος χρόνος πλήρους απασχόλησης» που µε τη σειρά του 
προσδιορίζεται µε βάση το υποκείµενο του εργαζοµένου και ειδικότερα µε βάση το 
«συγκρίσιµο εργοδοτούµενο µερικής απασχόλησης». ∆εν αναφέρεται στο νόµο πως 
προσδιορίζονται οι «κανονικές ώρες εργασίας» ενός συγκρίσιµου εργοδοτούµενου 
πλήρους απασχόλησης. Έτσι οι «κανονικές ώρες» µπορούν να έχουν θεσπιστεί µε 
ειδικούς νόµους, κανονισµούς εργασίας, συλλογική σύµβαση εργασίας σε επίπεδο 
επιχείρησης ή κλάδου, επιχειρησιακές συνήθειες και γενικά µε οποιοδήποτε νόµιµο 
µέσο. Όπως προκύπτει από το άρθρο 2 ο «εργοδοτούµενος µε µερική απασχόληση 
είναι αυτός που οι ώρες εργασίας του σε εβδοµαδιαία ή σε ετήσια βάση είναι 
λιγότερες από το χρόνο εργασίας, εργοδοτούµενου που εργάζεται στην ίδια 
επιχείρηση, έχει την ίδια µορφή σύµβασης ή σχέσης απασχόλησης, εκτελεί τα ίδια ή 
παρόµοια καθήκοντα, λαµβανοµένων υπόψη και άλλων παραγόντων όπως η 
αρχαιότητα, τα προσόντα και η ειδίκευση».  Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του νόµου «όταν 
στην επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιµος εργοδοτούµενος µε πλήρη απασχόληση, η 
σύγκριση πρέπει να γίνεται µε αναφορά στην εκάστοτε εφαρµοστέα συλλογική σύµβαση 
ή, όπου δεν υφίσταται εφαρµοστέα συλλογική σύµβαση, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία, συλλογικές συµβάσεις ή πρακτικές». Ο συγκρίσιµος χρόνος πλήρους 
απασχόλησης είναι µεταβλητό µέγεθος και άρα κάθε φορά που αυξοµειώνεται θα 
πρέπει και να εξετάζεται η διάρκεια του χρόνου µερικής απασχόλησης.  Η περίοδοι 
αναφοράς που θεσπίζονται µε το Νόµο 76 (Ι) του 2002 για τη διαπίστωση της 
µείωσης του χρόνου εργασίας στην περίπτωση της µερικής απασχόλησης είναι η 
εβδοµάδα και το έτος και οι συµβαλλόµενοι µπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε 
περίοδο αναφοράς επιθυµούν, ωστόσο η περίοδος του έτους αποτελεί το κατώτατο 
όριο προστασίας, καθώς µπορεί να υπαχθούν στις διατάξεις του νόµου και 
εργοδοτούµενοι, οι οποίοι για κάποιο χρονικό διάστηµα (π.χ. µηνών) εργάζονται τις 
κανονικές ώρες εργασίας και κάποιο άλλο πολύ λιγότερες ή καθόλου.  Έτσι στο 
πλαίσιο των ρυθµίσεων του νόµου εκτός από την περίπτωση της απλής µερικής 
απασχόλησης, όπου η εργασία παρέχεται σε καθηµερινή βάση µε ωράριο µικρότερο 
του κανονικού, µπορεί να θεωρηθεί ότι εµπίπτουν και περιπτώσεις µερικής 
απασχόλησης ανά ηµέρες, όπου η εργασία δεν παρέχεται σε καθηµερινή βάση (π.χ. 
δύο µόνο ηµέρες την εβδοµάδα ή παροχή εργασίας άλλες ηµέρες κατά πλήρες ωράριο 
και άλλες µε µειωµένο και περιπτώσεις εκ περιτροπής εργασίας). Επιπλέον ο Νόµος 
θεσπίζει ως παράγοντες που καθορίζουν τον κανονικό χρόνο εργασίας την 
αρχαιότητα, τα προσόντα και την ειδικότητα.  

                                                 
9 Β. ∆ούκα, ό.π., σελ. 123 
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Όπως και η Οδηγία και ο Νόµος 76 (Ι) του 2002, δε συναρτά τον ορισµό της µερικής 
απασχόλησης µε την καταβολή µειωµένων αποδοχών στον εργοδοτούµενο. 

Οι ρυθµίσεις του Νόµου διασφαλίζουν την ισότιµη µεταχείριση των εργοδοτούµενων 
µε µερική απασχόληση µε τους εργοδοτούµενους µε κανονικό ωράριο. Το άρθρο 4 
καθορίζει δύο περιπτώσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του Νόµου: α) 
τους εργοδοτούµενους µε µερική απασχόληση που εργάζονται σε ευκαιριακή βάση και 
β) τους εργοδοτούµενους µε πλήρη απασχόληση, οι οποίοι επηρεάζονται από µερική 
ανεργία, δηλαδή λόγω συνολικής και προσωρινής µείωσης των κανονικών ωρών 
εργασίας τους για οικονοµικούς, τεχνικούς ή διαρθρωτικούς λόγους. Με τη διάταξη 
αυτή αξιοποιήθηκε από το νοµοθέτη η δυνατότητα εξαίρεσης που προβλέπονταν στην 
Οδηγία 97/81, ωστόσο δεν διευκρινίζονται ούτε από την έκθεση της αρµόδιας 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ούτε από τα σχετικά πρακτικά της Βουλής των 
Αντιπροσώπων ποιοι αντικειµενικοί λόγοι συντρέχουν που δικαιολογούν αυτήν την 
εξαίρεση10.  Έτσι και µέχρι να θεωρηθεί ότι επιβάλλεται η άρση αυτής της εξαίρεσης 
οι εργοδοτούµενοι που απασχολούνται ευκαιριακώς δεν καλύπτονται από τις 
προστατευτικές διατάξεις του νόµου για ισότιµη µεταχείριση.  Στον κυπριακό νόµο 
δεν ορίζεται ποιοι εργοδοτούµενοι θεωρείται ότι απασχολούνται σε ευκαιριακή βάση, 
ωστόσο από την ερµηνεία συναφών νοµοθετικών διατάξεων µπορεί να συναχθεί, ότι 
στην κατηγορία αυτή υπάγονται είτε οι εργοδοτούµενοι των οποίων η διάρκεια 
απασχόλησης δεν ξεπερνά τον έναν µήνα, είτε αυτοί που έχουν σύµβαση εργασίας, 
της οποίας ο εβδοµαδιαίος χρόνος απασχόλησης δεν υπερβαίνει τις 8 ώρες, είτε όσων 
η απασχόληση έχει το χαρακτήρα περιστασιακής ή/και ιδιάζουσας εργασίας11.  
Καθώς ο Νόµος προβλέπει ρητή εξαίρεση της ισότιµης µεταχείρισης των 
εργδοτουµένων µε µερική απασχόληση που δεν συµπληρώνουν 18 ώρες 
εβδοµαδιαίας απασχόλησης και 15 εβδοµάδες µέσης ετήσιας απασχόλησης στον ίδιο 
εργοδότη, µόνο σε ότι αφορά την προστασία για τον τερµατισµό της απασχόλησης, 
θεωρείται ότι αυτή η κατηγορία εργαζοµένων δεν εξαιρείται κατά τα λοιπά από το 
πεδίο εφαρµογής του νόµου, ως ευκαιριακά απασχολούµενοι. Άλλωστε, µια 
παρόµοια προσέγγιση θα συγκρούονταν µε την ανάγκη προστασίας των µερικώς 
απασχολουµένων που αποτελεί κύρια προτεραιότητα του Νόµου.   

Με τη δεύτερη εξαίρεση καλύπτονται περιπτώσεις προσωρινού περιορισµού της 
δραστηριότητας των επιχειρήσεων και προσπάθειας αποτροπής των απολύσεων των 
εργαζοµένων λόγω πλεονασµού, µε την παροδική µετακίνηση τους σε καθεστώς 
µερικής απασχόλησης µε µονοµερή ουσιαστικά επιβολή του εργοδότη. Στις 
περιπτώσεις αυτές η µείωση των ωρών εργασίας πρέπει να είναι προσωρινή και να 
οφείλεται σε οικονοµικούς, τεχνικούς ή διαρθρωτικούς λόγους. 
                                                 
10 Η Οδηγία προβλέπει την περιοδική επανεξέταση των αντικειµενικών λόγων τους οποίους 
επικαλέστηκε το Κράτος Μέλος για να εξαιρέσει ορισµένες κατηγορίες εργοδοτούµενων από το πεδίο 
εφαρµογής του Νόµου. 
11 Άρθρο 3 του Νόµου 100 (Ι) του 2000, περί Ενηµέρωσης του Εργοδοτούµενου από τον Εργοδότη για 
τους Όρους που διέπουν τη Σύµβαση ή της Σχέση Εργασίας 
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Ο Νόµος προβλέπει ότι οι παροχές σε χρήµα και τα επιδόµατα των µερικώς 
απασχολουµένων «..θα καθορίζονται κατ’ αναλογία και σε συνάρτηση µε τις ώρες 
απασχόλησης ή τις αποδοχές ή τις εισφορές τους ή άλλες µεθόδους βάσει της ισχύουσας 
νοµοθεσίας, των συλλογικών συµβάσεων και πρακτικής». Με τη διατύπωση αυτή 
διασφαλίζονται και για τους εργοδοτούµενους µε µερική απασχόληση αναλογικά τα 
ίδια κατώτατα όρια αποδοχών που προβλέπονται από το νόµο και τις συλλογικές 
συµβάσεις εργασίας στην Κύπρο. 

Ουσιαστικά ο Νόµος περί εργοδοτουµένων µε µερική απασχόληση υιοθετεί την αρχή 
της ίσης µεταχείρισης, ως προς τους όρους εργασίας και ειδικότερα ως προς την 
αµοιβή, την κοινωνική ασφάλιση και την αναγνώριση των ηµερών εργασίας, την 
προστασία της µητρότητας, τις άδειες (ετήσια µε αποδοχές, γονική, ασθενείας), τα 
δικαιώµατα συνδικαλιστικής οργάνωσης, την επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία και 
την προστασία από δυσµενή διάκριση ως προς την απασχόληση και το επάγγελµα.  Η 
γενική απαγόρευση της διάκρισης του εργοδοτούµενου µε µερική απασχόληση 
θεµελιώνεται στην παρ.(1) του άρθρου 6, που προβλέπει ότι «… δεν πρέπει να 
αντιµετωπίζεται µε τρόπο λιγότερο ευνοϊκό απ’ ότι ο εργοδοτούµενος µε πλήρη 
απασχόληση µε τον οποίο συγκρίνεται για το λόγο και µόνον ότι εργάζεται µε µερική 
απασχόληση, εκτός εάν η διαφορετική τους µεταχείριση δικαιολογείται από 
αντικειµενικούς λόγους».  Ο κανόνας αυτός ισχύει για κάθε είδους όρο εργασίας, είτε 
προβλέπεται από το νόµο, είτε από επιχειρησιακή πρακτική και κανονισµό, είτε από 
συλλογική σύµβαση εργασίας.  Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή η διάκριση των µερικώς 
απασχολουµένων «για αντικειµενικούς λόγους» είναι επιτρεπτή προκειµένου να 
επιτευχθεί η ίση µεταχείριση που αποτελεί το σκοπό της συγκεκριµένης ρύθµισης και 
που κατά αντικειµενική αξιολόγηση είναι ο λόγος που διαµορφώνει ανόµοιες 
καταστάσεις µεταξύ ενός εργοδοτούµενου µε πλήρη απασχόληση και ενός µε µερική 
απασχόληση. Η συνδροµή αντικειµενικών λόγων λειτουργεί έτσι τόσο ως 
προϋπόθεση για να θεωρηθεί αποδεκτή κάποια ενδεχόµενη δυσµενής διάκριση των 
µερικώς απασχολουµένων, έναντι των εργοδοτουµένων µε πλήρη απασχόληση, αλλά 
και ως όριο της διάκρισης αυτής12. 

Επίσης, ο Νόµος µεταφέρει αυτούσιες τις προβλέψεις της Οδηγίας για τις 
υποχρεώσεις των εργοδοτών στο πλαίσιο µετάβασης εργαζοµένων από καθεστώς 
µερικής απασχόλησης σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης και αντίστροφα, ενώ 
προβλέπει ότι η µερική απασχόληση δεν µπορεί να επιβληθεί µονοµερώς στους 
εργοδοτούµενους µε πλήρη απασχόληση και αντίστροφα, αλλά πρέπει να γίνεται 
εθελοντικά από πλευράς εργοδοτούµενου, να είναι δηλαδή αποτέλεσµα συµφωνίας.   
Πάντως, πριν την ισχύ του Νόµου περί µερικής απασχόλησης η νοµολογία των 
δικαστηρίων είχε ταχθεί υπέρ της ανάγκης συναίνεσης του εργαζόµενου13 για 

                                                 
12 Β. ∆ούκα, ό.π., σελ. 318 
13 Ellie Lysandrou vs. The Governing Body of the American Academies at Larnaca and Nicosia, 203/68 
σε Μ. Αντωνίου, Το ∆ίκαιο Τερµατισµού της Απασχόλησης στην Κύπρο, 2000, ΟΕΒ, Λευκωσία σελ. 
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µετάβαση από καθεστώς πλήρους σε καθεστώς µερικής απασχόλησης και το 
αντίστροφο, αλλά είχε δεχθεί το κριτήριο των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης 
για τον τερµατισµό της απασχόλησης σε περίπτωση άρνησης του εργοδοτουµένου µε 
µερική απασχόληση να δεχθεί θέση πλήρους απασχόλησης14, όπως προβλέπεται και 
στο άρθρο 8 § 2 του νόµου.  

Ιδιαίτερα σηµαντική για τη διάδοση της µερικής απασχόλησης στην Κύπρο, είναι η 
διάταξη του άρθρου 10 (2) του Νόµου 76 (Ι)/2002, που προβλέπει ότι «οι εργοδοτικές 
και εργατικές οργανώσεις θα πρέπει να εντοπίζουν, αντιµετωπίζουν και όπου είναι 
αναγκαίο να εξαλείφουν εµπόδια νοµικής ή διοικητικής φύσης που µπορεί να 
περιορίσουν τις ευκαιρίες εργασίας µερικής απασχόλησης». Μάλιστα, η παράγραφος 
(3) του ίδιου άρθρου προέβλεπε ότι εντός τριών µηνών από την έναρξη εφαρµογής 
του Νόµου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα καλούσε τις 
συντεχνίες και τις εργοδοτικές οργανώσεις να εξετάσουν και να αναθεωρήσουν ή 
αναπροσαρµόσουν τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας σε αυτήν την κατεύθυνση.  Η 
πρόνοια αυτή του νόµου ήταν επακόλουθο της ιδιαίτερης σηµασίας που έχουν οι 
συλλογικές συµβάσεις εργασίας στο σύστηµα εργασιακών σχέσεων της Κύπρου, που 
παρ’ όλο που δεν έχουν ισχύ νόµου15, εντούτοις, λόγω αφ’ ενός της ευρείας 
συµµετοχής των εργαζοµένων σε συντεχνίες και αφ’ ετέρου της µέχρι πρόσφατα 
απουσίας µεγάλου αριθµού αυστηρών νοµικών ρυθµίσεων στα συναφή θέµατα, οι 
συλλογικές συµβάσεις αποτελούν πρακτικά το πλαίσιο ρύθµισης των όρων εργασίας 
για πολύ µεγάλο αριθµό εργαζοµένων.  

Τελικώς, υπήρξε συµφωνία των εργοδοτικών οργανώσεων και των τριτοβάθµιων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων να προσαρµόσουν αντίστοιχα το περιεχόµενο των 
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, αλλά µέχρι σήµερα δεν έχει εντοπιστεί κάποια 
συγκεκριµένη περίπτωση στην οποία να ενεργοποιήθηκε η συγκεκριµένη διαδικασία. 

Τέλος, εκτός των προαναφεροµένων ρυθµίσεων το Κυπριακό ∆ίκαιο για τη µερική 
απασχόληση περιλαµβάνει και τη ∆ιεθνή Σύµβαση Εργασίας 175/1994 «Για τη 
µερική απασχόληση» η οποία κυρώθηκε µε νόµο στις 28.2.1997. Ο νόµος αυτός 
εισήγαγε για πρώτη φορά σε θεσµικό επίπεδο τη µερική απασχόληση στην Κύπρο ως 
εργαλείο προώθησης επιπλέον ευκαιριών απασχόλησης και ως µέσο για τη 
διασφάλιση της προστασίας των µερικώς απασχολουµένων στους τοµείς της 
                                                                                                                                            
195 «Εργοδοτούµενη απασχολείτο επί 3 έτη µε συµβάσεις διαρκείας ενός έτους ως καθηγήτρια στην 
Αµερικανική Ακαδηµία Λάρνακας.  Το 4ο έτος το Συµβούλιο της Ακαδηµίας της πρότεινε σύµβαση για 
µερική απασχόληση µε ανάλογη µείωση µισθού επίσης για ένα έτος. Το ∆ικαστήριο έκρινε ότι ……. (η 
εργοδοτούµενη) νόµιµα τερµάτισε τη σύµβαση εργασίας, αφού ο εργοδότης επεδίωξε να αλλάξει 
ολόκληρη τη βάση της απασχόλησης από πλήρους απασχόλησης σε µερικής απασχόλησης». 
14 Βλ. Κούλα Κουάλη Vs. F.W.Woolworth & Co (Cyprus) Ltd., 41/98 – 43/98, 569/99 σε M. Αντωνίου, 
ό.π. σελ. 281 Εργοδοτούµενες προσλήφθηκαν σε πολυκατάστηµα ως part-time πωλήτριες και 
απασχολούνταν µόνο πρωϊνό ωράριο (08:00 – 13:00) για πέντε έτη οπόταν η εταιρεία αποφάσισε την 
κατάργηση της µερικής απασχόλησης του προσωπικού λόγω µη ικανοποιητικής εξυπηρέτησης των 
πελατών κατά τα απογεύµατα.  Έτσι ρωτήθηκαν οι πωλήτριες αν ενδιαφέρονταν για πλήρη 
απασχόληση µε ανάλογη αύξηση µισθού απάντησαν αρνητικά και απολύθηκαν. 
15 Αντιµετωπίζονται ως «συµφωνίες κυρίων» 
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πρόσβασης στην απασχόληση, των συνθηκών εργασίας και της κοινωνικής 
ασφάλειας, κατοχυρώνοντας τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην παραγωγική και 
ελεύθερα επιλεγόµενη µερική απασχόληση θέτοντας ως προϋπόθεση την εθελοντική 
από πλευράς εργαζόµενου µετάβαση από την πλήρη στη µερική απασχόληση και τη 
διασφάλιση της προστασίας των µερικώς απασχολούµενων.    

 
3.3. Προσωρινή Απασχόληση - Συµβάσεις Ορισµένου Χρόνου 

Η προσωρινή απασχόληση δηλαδή, η εργοδότηση ενός εργαζόµενου µε σύµβαση 
εργασίας τακτής περιόδου (ορισµένου χρόνου), αποτελούσε ανέκαθεν ευρέως 
διαδεδοµένη πρακτική στην Κύπρο που δεν ρυθµίζονταν µε ιδιαίτερο τρόπο στο 
νόµο.  Σύµφωνα µε τη νοµολογία «Σύµβαση τακτής προθεσµίας είναι εκείνη µε γνωστή 
εκ των προτέρων ηµέρα λήξης έστω και αν ακόµη προνοείται ότι µπορεί να λήξει µε 
ειδοποίηση πριν από την καθορισµένη ηµεροµηνία λήξης»16.  Έτσι, όταν εργοδότης και 
εργοδοτούµενος καθόριζαν κατά τρόπο ρητό και ακριβή τη διάρκεια της σύµβασης 
εργασίας αναφέροντας αριθµό ηµερών, µηνών ή ετών ή προσδιόριζαν  τη λήξη της µε 
µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία ή ένα µελλοντικό και βέβαιο γεγονός, η σύµβαση 
θεωρείτο σύµβαση εργασίας τακτής περιόδου ή σύµβαση ορισµένου χρόνου. 

Ο Νόµος 24/67 περί Τερµατισµού της Απασχόλησης, όριζε ότι «ο τερµατισµός της 
απασχολήσεως ……, δεν παρέχει δικαίωµα σε αποζηµιώσεις, όταν η απασχόλησις 
τερµατίζηται κατά την λήξιν συµβάσεως τακτής περιόδου».  Μάλιστα µέχρι το 1988, οι 
εργοδοτούµενοι που απασχολούνταν µε σύµβαση ορισµένου χρόνου και 
τερµατίζονταν η απασχόληση τους, δεν δικαιούνταν πληρωµή ούτε από το Ταµείο 
Πλεονασµού17.   

Με το Νόµο 98 (Ι) του 2003 περί εργοδοτουµένων µε εργασία ορισµένου χρόνου 
εναρµονίστηκε το Κυπριακό ∆ίκαιο µε την Οδηγία 99/70/ΕΚ  του Συµβουλίου µε 
στόχο να εξασφαλιστεί η µη διάκριση κατά των εργοδοτουµένων µε συµβάσεις 
ορισµένου χρόνου και να αποτραπεί η κατάχρηση που προκαλείται από τη 
χρησιµοποίηση διαδοχικών συµβάσεων ορισµένου χρόνου.  Προηγουµένως µε το  
άρθρο 2 του Νόµου 45 του 1985 µε τον οποίο η Κύπρος είχε κυρώσει τη Σύµβαση αρ. 
158 της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τον Τερµατισµό της Απασχόλησης µε 
Πρωτοβουλία του Εργοδότη, προβλέπονταν ότι θα πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις 
έναντι του ενδεχοµένου να χρησιµοποιηθούν οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου για να 
αποτραπεί η προστασία που απορρέει από τις λοιπές διατάξεις της Σύµβασης της 
∆ΟΕ.  

Οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου αποτελούν σήµερα την πλέον διαδεδοµένη 
(περίπου 14% των εργαζοµένων) µορφή ευέλικτης απασχόλησης στην Κύπρο, µε 
                                                 
16 Μιχαήλ Ροδοσθένους και άλλοι Vs. Σαϋπάρκο Λτδ. 2. Ταµείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, 261/86, 
274/86, 376/ σε Μ. Αντωνίου, ό.π. σελ. 229 
17 Μ. Αντωνίου, ό.π. σελ. 226  
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εφαρµογή τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δηµόσιο τοµέα.  Μάλιστα σε ορισµένους 
τοµείς που χαρακτηρίζονται από εποχικότητα στην απασχόληση η συγκεκριµένη 
µορφή απασχόλησης έχει αρκετά µεγάλη διείσδυση. Η µεταφορά της οδηγίας 99/70 
στο Κυπριακό ∆ίκαιο αποτέλεσε ιδιαίτερα σηµαντικό βήµα για τη θεσµική 
κατοχύρωση των εργοδοτούµενων µε προσωρινή απασχόληση και την προώθηση της 
ισορροπίας µεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας της εργασίας.  Όπως έχει επισηµανθεί18, 
οι ρυθµίσεις της Οδηγίας 99/70 εκτός από τους στόχους της αποφυγής των 
διακρίσεων και της επιβεβαίωσης της ανάγκης ύπαρξης αντικειµενικών λόγων για 
απόκλιση από τις συµβάσεις αορίστου χρόνου, ενθαρρύνουν ουσιαστικά τον 
εκσυγχρονισµό της οργάνωσης της εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας της 
εργασίας. 

Όπως και µε το νόµο περί εργοδοτούµενων µε µερική απασχόληση, ο νόµος 98 (Ι) 
2003, υιοθετεί την αρχή της αναλογικότητας - pro rata temporis - σε ότι αφορά τους 
όρους εργασίας των εργοδοτουµένων µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Με βάση 
αυτήν την αρχή οι εργοδοτούµενοι ορισµένου χρόνου έχουν αναλογικά τα ίδια 
ατοµικά και συλλογικά δικαιώµατα και διευκολύνσεις µε τους συγκρίσιµους – 
αντίστοιχους εργοδοτούµενους αορίστου χρόνου, που απασχολούνται είτε στην ίδια 
επιχείρηση, είτε σε ίδια ή παρόµοια εργασία.  

Οι µόνες εξαιρέσεις που υιοθετεί ο νόµος σε ότι αφορά το πεδίο εφαρµογής του είναι 
αυτές που αναφέρονταν και στο κείµενο της Οδηγίας και αφορούν τους 
απασχολούµενους στο πλαίσιο δραστηριοτήτων επαγγελµατικής κατάρτισης και 
µαθητείας ή εργοδοτούµενους στο πλαίσιο υποστηριζόµενων από το δηµόσιο 
προγραµµάτων κατάρτισης, επανεκπαίδευσης και ένταξης. 

Σε ότι αφορά τη µη διάκριση επίσης ο Νόµος επαναλαµβάνει τις πρόνοιες της 
Οδηγίας, τόσο σε σχέση µε τους όρους εργασίας (αρ. 5 § 1) των εργοδοτούµενων µε 
συµβάσεις ορισµένου χρόνου, όσο και σε σχέση µε την εξασφάλιση της πρόσβασης 
τους στην επαγγελµατική κατάρτιση (αρ. 8 § 2) και σε διαθέσιµες µόνιµες θέσεις 
εργασίας στην επιχείρηση, όπου απασχολούνται (αρ. 8 § 1).  ∆εν έχει µέχρι σήµερα 
θεσπιστεί κάποιος τυπικός µηχανισµός ενηµέρωσης των εργοδοτούµενων ορισµένου 
χρόνου για τις ευκαιρίες επαγγελµατικής κατάρτισης και τις διαθέσιµες µόνιµες 
θέσεις εργασίας.  Πρακτικά ο έλεγχος εφαρµογής αυτής της διάταξης εναπόκειται στο 
Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

Η µη διάκριση σε ότι αφορά τους όρους εργασίας, δεν εξειδικεύεται στο νόµο και θα 
πρέπει να θεωρηθεί, ότι περιλαµβάνει όλους τους όρους, όπως αµοιβές, άδειες, 
κοινωνική ασφάλιση, υγιεινή και ασφάλεια, προστασία της µητρότητας κλπ.  Σε ότι 
αφορά ειδικά την εφαρµογή όρων και συνθηκών εργασίας που εξαρτώνται από την 

                                                 
18 Ι. Κουκιάδης, Εργατικό ∆ίκαιο – Ατοµικές Εργασιακές Σχέσεις και το ∆ίκαιο της Ευελιξίας της 
Εργασίας, Γ΄ έκδοση, 2005, Σάκκουλας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σελ.852-853 
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προϋπηρεσία του εργοδοτούµενου ο νόµος προβλέπει ότι η περίοδος αυτή θα είναι η 
ίδια για τους εργοδοτούµενους ορισµένου χρόνου και αορίστου χρόνου, εκτός εάν 
συντρέχουν αντικειµενικοί λόγοι.  Η έννοια των αντικειµενικών λόγων λειτουργεί, 
όπως και στην περίπτωση του νόµου για τη µερική απασχόληση, ως προϋπόθεση για 
να θεωρηθεί αποδεκτή κάποια ενδεχόµενη δυσµενής διάκριση που αφορά την 
προϋπηρεσία σε βάρος των εργοδοτούµενων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, αλλά 
ταυτόχρονα αποτελεί και το όριο µέχρι του οποίου µπορεί να επιβληθεί µια τέτοια 
διάκριση. 

Οι ρυθµίσεις του Νόµου 98 (Ι) του 2003 για τη µη διάκριση των εργοδοτουµένων 
ορισµένου χρόνου είχαν σηµαντική επίδραση σε ότι αφορά το καθεστώς 
απασχόλησης των εκτάκτων υπαλλήλων του δηµοσίου και των ηµικρατικών 
οργανισµών που υπολογίζονται σε πάνω από 3.000 άτοµα, καθώς µετά την εφαρµογή 
του νόµου αρκετοί από τους υπαλλήλους αυτής της κατηγορίας θεωρούνται έκτακτοι 
υπάλληλοι αορίστου χρόνου. Παράλληλα, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες 
διατάξεις του νόµου για τη µη διάκριση (αρ. 5§1) οι έκτακτοι αυτοί υπάλληλοι 
αντιµετωπίζονται πλέον µε τον ίδιο τρόπο µε τους µόνιµους υπαλλήλους αντίστοιχης 
θέσης σε ότι αφορά όλους τους όρους συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών 
επιδοµάτων και κοινωνικοασφαλιστικών πλεονεκτηµάτων.  Με το Νόµο 246 (Ι) του 
2004 περί της ∆ιαδικασίας Πρόσληψης Εκτάκτων Υπαλλήλων στη ∆ηµόσια και 
Εκπαιδευτική Υπηρεσία, εναρµονίστηκε και η νοµοθεσία για τους εργοδοτούµενους 
από το δηµόσιο µε την Οδηγία 99/70 σε ότι αφορά την υποχρέωση της Επιτροπής 
∆ηµόσιας Υπηρεσίας να ενηµερώνει τους ήδη υπηρετούντες εκτάκτους υπαλλήλους 
πριν προχωρήσει τη διαδικασία πρόσληψης εκτάκτων υπαλλήλων. 

Μια από τις σηµαντικότερες πτυχές του συγκεκριµένου νόµου είναι οι ρυθµίσεις (αρ. 
7) για την αποτροπή της κατάχρησης των συµβάσεων ορισµένου χρόνου. Βέβαια και 
πριν την εισαγωγή του νόµου η νοµολογία του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών19 
είχε θέσει περιορισµούς στην απεριόριστη ανανέωση και στη διεύρυνση του πεδίου 
των συµβάσεων ορισµένου χρόνου (π.χ. Εργοδοτούµενος που απασχολείτο επί 9 έτη 
ως καθηγητής επί συµβάσει από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας µε βάση 
ισχύος ενός έτους συµβάσεις τακτής περιόδου που ανανεώνονταν συνεχώς, όταν στο 
τέλος του ένατου έτους η σύµβαση του δεν ανανεώθηκε, το ∆ικαστήριο άσκησε την 
εξουσία του βάσει της επιφύλαξης του 5(δ) και θεώρησε ότι απασχολείτο µε σύµβαση 
ακαθορίστου χρόνου20). Σε ότι αφορά µάλιστα τις συνέπειες για τον τερµατισµό της 
απασχόλησης ειδικότερα ο Νόµος 24/67 περί Τερµατισµού της Απασχόλησης, 
προέβλεπε ότι «το ∆ικαστήριον Εργατικών ∆ιαφορών θεωρή ότι οιαδήποτε σύµβασις 
τακτής περιόδου ή οιαδήποτε σειρά συµβάσεων τακτών περιόδων δέον να θεωρηθώσιν 

                                                 
19 Βλ. αναλυτικότερα τη νοµολογία για τις περιπτώσεις συνεχών ανανεώσεων συµβάσεων ορισµένου 
χρόνου σε Μ. Αντωνίου, ό.π. σελ.233 -237 
20 Βλ. Νίκος Σερβός vs. Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας, 17/76, 4/12/76 και 27/5/78 σε Μ. 
Αντωνίου, ό.π. σελ. 442 
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είτε κεχωρισµένως είτε εν συνδυασµώ ως σύµβασις ακαθορίστου περιόδου, τότε η 
τοιαύτη σύµβασις ή η τοιαύτη σειρά συµβάσεων θεωρείται ως µη αποτελούσα σύµβασιν 
τακτής περιόδου δια τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου» (δηλαδή τη µη παροχή 
δικαιώµατος αποζηµίωσης σε εργοδοτούµενο µε σύµβαση τακτής περιόδου, του 
οποίου τερµατίζεται η απασχόληση).  Η συγκεκριµένη διάταξη είχε απασχολήσει τη 
νοµολογία, η οποία είχε επιβεβαιώσει ότι µε την ανωτέρω διάταξη αποτρέπονταν η 
καταχρηστική χρησιµοποίηση των συµβάσεων ορισµένου χρόνου για να 
παρακαµφτούν δικαιώµατα των εργοδοτουµένων21. 

Με το άρθρο 7 § 1 του Νόµου 98 (Ι) του 2003 καθορίζεται  ότι µια σύµβαση εργασίας 
θα θεωρείται σύµβαση αορίστου διάρκειας εάν ο εργοδοτούµενος απασχολείται στον 
ίδιο εργοδότη για συνολική περίοδο τριάντα µηνών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου 
χρόνου και ανεξάρτητα από τη σειρά διαδοχικών συµβάσεων. Αυτό ισχύει για τις 
περιόδους απασχόλησης µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του Νόµου εκτός εάν ο 
εργοδότης αποδείξει ότι η σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου µπορεί να 
δικαιολογηθεί για αντικειµενικούς λόγους. Ο νόµος προβαίνει στο άρθρο 7 § 2 σε 
ενδεικτική – µη εξαντλητική - απαρίθµηση των αντικειµενικών λόγων καθιστώντας 
τους µε αυτόν τον τρόπο δεδοµένους.  Οι αντικειµενικοί αυτοί λόγοι ακόµα και στις 
ενδεικτικά αναφερόµενες περιπτώσεις θα πρέπει σε περίπτωση διαφωνίας ή / και 
δικαστικού ελέγχου να τεκµηριώνονται στηριζόµενοι σε συγκεκριµένη αιτιολογία, 
έτσι ώστε να µπορεί να συνδεθεί και αποδειχθεί ο αντικειµενικός αυτός λόγος (π.χ. ο 
προσωρινός χαρακτήρας εκτέλεσης µιας εργασίας, ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
µιας υπό εκτέλεση εργασίας) συνδέεται µε την ανάγκη εργοδότησης µε σύµβαση 
ορισµένου χρόνου, έστω και αν ο εργοδοτούµενος έχει απασχοληθεί για συνολική 
περίοδο τουλάχιστον 30 µηνών.  

Τέλος, ο Νόµος επαναλαµβάνει τις προβλέψεις της Οδηγίας για το συνυπολογισµό 
των εργοδοτουµένων ορισµένου χρόνου για τα κατώτατα όρια συγκρότησης 
αντιπροσωπευτικών οργάνων των εργαζοµένων και για την υποχρέωση του εργοδότη 
να ενηµερώνει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σχετικά µε την απασχόληση 
εργοδοτούµενων αυτής της κατηγορίας.  Οι ρυθµίσεις αυτές πάντως µε δεδοµένη την 
ευρεία συµµετοχή των εργαζοµένων στις συνδικαλιστικές οργανώσεις της Κύπρου 
και το βαθιά θεµελιωµένο σύστηµα τριµερούς εκπροσώπησης έχουν ελάχιστη 
προστιθέµενη αξία.  

Ο αντίκτυπος της νέας εναρµονιστικής νοµοθεσίας για τις συµβάσεις ορισµένου 
χρόνου αναµένεται να είναι ιδιαίτερα σηµαντικός σε ότι αφορά τους 
εργοδοτούµενους στον κλάδο του τουρισµού και ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία, καθώς 
                                                 
21 Βλ. Ellie Lysandrou vs. The Governing Body of the American Academies at Larnaca and Nicosia, 
203/68 σε Μ. Αντωνίου, ό.π. σελ. 234 «Έχουµε πει ότι ένας από τους σκοπούς της επιφύλαξης του 5(δ) 
είναι να αποτρέψει την ασυνείδητη χρήση των συµβάσεων τακτής περιόδου για να εµποδιστεί ο 
εργοδοτούµενος να αποκτήσει τα δικαιώµατα του Νόµου….Συνέπεια της εφαρµογής της επιφύλαξης είναι 
ότι η σύµβαση εργασίας µετατρέπεται σε ακαθορίστου διάρκειας και τυγχάνει της ίδιας µεταχείρισης και 
είναι κάτω από τους ίδιους κανόνες, όπως κάθε άλλη σύµβαση εργασίας» 
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µεγάλο ποσοστό από αυτήν την κατηγορία εργαζοµένων εργοδοτείται στη βάση 
ανανεούµενων κάθε χρόνο συµβάσεων ορισµένου χρόνου, ενώ οι επιχειρήσεις 
προβαίνουν σε προσωρινή αναστολή των εργασιών κατά τη χειµερινή περίοδο.  Στο 
πλαίσιο αυτό αρκετοί από τους εργοδοτούµενους αυτούς που µέχρι τώρα δεν 
θεωρούνταν µόνιµοι υπάλληλοι των επιχειρήσεων και κατά τους χειµερινούς µήνες 
µπορεί να απολύονταν ή να βρίσκονταν σε περίοδο αναστολής µπορεί να θεωρηθεί 
ότι είναι εργοδοτούµενοι µε σύµβαση αορίστου χρόνου και να απολαµβάνουν των 
ιδίων δικαιωµάτων και όρων εργασίας που προβλέπονται για τους µόνιµους 
υπαλλήλους των ξενοδοχείων22. Στην πράξη µια άλλη σηµαντική συνέπεια της 
εφαρµογής του νόµου µπορεί να είναι η διασφάλιση υψηλότερης ασφάλειας των 
εργοδοτουµένων στον ξενοδοχειακό κλάδο και διεύρυνσης του πεδίου εφαρµογής 
των προστατευτικών όρων που περιλαµβάνονται στις κλαδικές συλλογικές συµβάσεις 
εργασίας για τα ξενοδοχεία, οι οποίες σήµερα µπορεί να µην εφαρµόζονται πλήρως 
για έναν αριθµό αλλοδαπών εργαζοµένων που εργοδοτούνται στη βάση ατοµικών 
συµβάσεων εργασίας.  Με την εναρµόνιση του Κυπριακού δικαίου µε το ευρωπαϊκό 
κεκτηµένο και ιδιαίτερα µε τις Οδηγίες που απαγορεύουν τη δυσµενή µεταχείριση 
των εργαζοµένων, είτε επειδή εργοδοτούνται µε µερική απασχόληση ή µε σύµβαση 
ορισµένου χρόνου, είτε για άλλους λόγους διακρίσεων (φύλου, θρησκείας, 
πεποιθήσεων, ηλικίας, ειδικών αναγκών κλπ.), θεωρείται ότι έχει εισαχθεί ως γενική 
αρχή του εργατικού δικαίου η αρχή της ίσης µεταχείρισης, που επιβάλλει την ίση 
µεταχείριση των εργοδοτουµένων ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε ιδιαιτερότητες της 
σύµβασης ή ιδιότητες του προσώπου του εργοδοτούµενου23.  Στο πλαίσιο αυτό δεν 
είναι επιτρεπτή οποιαδήποτε δυσµενής διάκριση σε σχέση µε τους όρους εργασίας, οι 
οποίοι καθορίζονται µε νόµιµο τρόπο είτε σε επιχειρησιακό, είτε σε κλαδικό επίπεδο, 
τόσο µε διατάξεις νόµου, όσο και µε συλλογικές συµβάσεις εργασίας και 
επιχειρηµατικές πρακτικές.  Με βάση αυτή τη συλλογιστική, οι προβλέψεις των 
συλλογικών συµβάσεων εργασίας για τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους εργασίας 
των εργοδοτούµενων αορίστου χρόνου στα ξενοδοχεία, µπορούν να έχουν εφαρµογή 

                                                 

22 Σύµφωνα µε τα κριτήρια του Τµήµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την καταβολή του 
ανεργιακού επιδόµατος σε εργοδοτούµενους της ξενοδοχειακής βιοµηχανίας κατά την περίοδο από 1ης  
Νοεµβρίου µέχρι και 31ης Μαρτίου, η ξενοδοχειακή µονάδα δεν µπορεί να απολύσει κανένα 
εργαζόµενο που ανήκει στο µόνιµο προσωπικό της µε την προϋπόθεση ότι ο εργαζόµενος αυτός έχει 
συµπληρώσει υπηρεσία έξι µηνών και άνω στο ίδιο ξενοδοχείο, ενώ ο αριθµός εργοδοτούµενων που θα 
είναι µε προσωρινή αναστολή δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνόλου των εργοδοτούµενων 
της, η περίοδος αναστολής εργασίας κάθε εργοδοτούµενου δεν µπορεί να υπερβαίνει τις έξι εβδοµάδες.  
Στο πλαίσιο αυτό έχει επίσης συµφωνηθεί ότι κατά την περίοδο από 1ης Απριλίου µέχρι και 31ης 
Οκτωβρίου κάθε έτους η εβδοµάδα εργασίας για τους εργοδοτούµενους σε ξενοδοχεία µετατρέπεται σε 
6ήµερη αντί 5νθήµερη, ενώ η έκτη µέρα εργασίας αποζηµιώνεται µε βάση τα προβλεπόµενα από τη 
σχετική συλλογική σύµβαση και η αντιµισθία για την έκτη µέρα, καθώς και η αντιµισθία λόγω 
εργασίας κατά τις Κυριακές και τις γιορτές δεν θα αποζηµιώνεται σε χρήµα αλλά σε χρόνο ο οποίος θα 
παραχωρείται κατά την περίοδο από 1ης Νοεµβρίου µέχρι και 31ης Μαρτίου. 
 
23 Β. ∆ούκα, ό.π. σελ. 288-289 
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και για τους εργοδοτούµενους σε εποχιακή βάση και µε σύµβαση ορισµένου χρόνου 
Κύπριους ή αλλοδαπούς εργαζόµενους. 

 
3.4. ∆ιευθέτηση του Χρόνου Εργασίας  

Το ζήτηµα της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, µε βάση τις αρχές της ελαστικής 
οργάνωσης των επιχειρήσεων και την εισαγωγή διευθετήσεων που ευνοούν και 
ρυθµίζουν την αυξοµείωση των ωρών απασχόλησης κατά το πρότυπο µοντέλων, 
όπως οι ατοµικοί λογαριασµοί χρόνου εργασίας, το κλιµακωτό ωράριο, οι 
συµπιεσµένες ώρες εργασίας κλπ., δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο ιδιαίτερης 
νοµοθετικής ρύθµισης στην Κύπρο. Όµως, στη βάση της νοµολογίας, αλλά και 
ορισµένων συλλογικών συµβάσεων εργασίας έχουν κατά καιρούς δοθεί λύσεις ή 
προωθηθεί πρακτικές που παρεκκλίνουν από το παραδοσιακό πρότυπο οργάνωσης 
του χρόνου εργασίας και µέτρησης της ποσότητας της εργασίας. 

Ο βασικός νόµος που ρυθµίζει τα θέµατα οργάνωσης του χρόνου εργασίας προέκυψε 
και αυτός ως αποτέλεσµα της εναρµόνισης του Κυπριακού δικαίου µε το ευρωπαϊκό 
κεκτηµένο. Πρόκειται για το Νόµο 63 (Ι) του 2002, ο οποίος εναρµόνισε τις οδηγίες 
93/104/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας και 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Το 
άρθρο 7 § 1 του νόµου ορίζει ως ανώτατο όριο εβδοµαδιαίας εργασίας τις 48 κατά 
µέσο ώρες, συµπεριλαµβανοµένων των υπερωριών, προσδιορίζοντας ως περίοδο 
αναφοράς τους τέσσερις µήνες. Η περίοδος αναφοράς έχει την έννοια της περιόδου, 
εντός της οποίας γίνεται ο συµψηφισµός των ωρών απασχόλησης, ώστε να 
υπολογιστεί ο µέσος όρος εβδοµαδιαίας (στην περίπτωση αυτή) εργασίας24.  Ο νόµος 
δεν ορίζει ανώτατο όριο ηµερήσιας εργασίας, αλλά προβλέπει το δικαίωµα του 
εργαζόµενου σε διάλειµµα τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτών, όταν ο χρόνος ηµερήσιας 
εργασίας υπερβαίνει τις έξι ώρες (αρ. 5 § 1), το δικαίωµα συνεχούς ελάχιστης 
ανάπαυσης 24 ωρών ανά εβδοµάδα (αρ. 6 § 1), το δικαίωµα ετήσιας άδειας µε 
αποδοχές (αρ. 8) και το ανώτατο όριο ωρών νυκτερινής εργασίας25 για τους 
εργαζόµενους τη νύχτα (αρ. 9).  Σε ότι αφορά το ανώτατο όριο εργασίας των 48 ωρών 
εβδοµαδιαίως ο νόµος προβλέπει ότι αυτό δεν εφαρµόζεται εάν ο εργαζόµενος 
συναινεί για την παροχή της εργασίας αυτής, χωρίς να υφίσταται καµία επίπτωση αν 
δε δεχτεί να την εκτελέσει και παράλληλα ο εργοδότης τηρεί και ενηµερώνει αρχείο 
για όλους τους εργαζοµένους που παρέχουν τέτοια εργασία, το οποίο είναι στη 
διάθεση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δικαιούται να 
απαγορεύει ή να περιορίζει τη δυνατότητα υπέρβασης του ορίου των 48 ωρών 
εβδοµαδιαίας εργασίας, για λόγους ασφάλειας ή/και υγείας των εργαζοµένων.  
Επίσης, ο νόµος εξαιρεί ορισµένες κατηγορίες εργαζοµένων (διευθυντικά στελέχη, 

                                                 
24 Ι. Κουκιάδης, ό.π., σελ. 446 
25 Οκτώ ώρες κατά µέσο όρο ανά 24ώρο σε µια περίοδο ενός µηνός 
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οικογενειακό προσωπικό, εργαζοµένους στον τελετουργικό τοµέα των εκκλησιών και 
των θρησκευτικών κοινοτήτων) από την εφαρµογή των ανωτέρω ρυθµίσεων και 
επιτρέπει παρεκκλίσεις για µια σειρά από δραστηριότητες, µέσω συλλογικών 
συµβάσεων ή συµφωνιών µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων. Οι δραστηριότητες 
αυτές περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από την 
ανάγκη να εξασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας ή της παραγωγής, καθώς και 
περιπτώσεις προβλέψιµης αύξησης του φόρτου εργασίας, ιδίως στη γεωργία, στον 
τουρισµό και στα ταχυδροµεία. 

Από την ερµηνεία των προαναφερόµενων διατάξεων του νόµου µπορεί να συναχθεί 
ότι στην Κύπρο είναι νόµιµη η διευθέτηση του χρόνου εργασίας στην κατεύθυνση 
εφαρµογής ενός ελαστικού ωραρίου, ακόµη και στην πλήρη του έκταση, όπου 
περίοδοι αυξηµένης απασχόλησης µπορούν να εναλλάσσονται µε περιόδους 
µειωµένης εργασίας, είτε µε λιγότερες ώρες ηµερήσιας απασχόλησης, είτε µε 
ανάλογες ηµέρες ρεπό, είτε µε συνδυασµό και των δύο.  Ακόµη περισσότερο πρέπει 
να θεωρηθούν νόµιµες περιπτώσεις διευθετήσεων που αφορούν την κατανοµή του 
ωραρίου εργασίας εντός της ηµέρας, εφ’ όσον δεν ισχύουν κάποιοι ειδικότεροι 
κανόνες για κατηγορίες επαγγελµάτων. 

Η ευχέρεια αυτή δίνεται πάντα στο πλαίσιο λειτουργίας του υφιστάµενου τριµερούς 
συστήµατος διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων και ρύθµισης των συναφών 
θεµάτων από συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Έτσι αντίθετα απ’ ότι συµβαίνει σε 
άλλες χώρες (π.χ. Ελλάδα, όπου υπάρχουν αυστηρές νοµοθετικές προϋποθέσεις26 για 
την εφαρµογή διευθετήσεων του χρόνου εργασίας και όπου η εφαρµογή του 
ελαστικού ωραρίου στην πλήρη έκταση του είναι αντίθετη µε διατάξεις νόµου που 
καθιερώνουν τα ανώτατα όρια εργασίας27), στην Κύπρο εφ’ όσον υπάρχει συµφωνία 
εργοδοτών και εργαζοµένων και δεν υπάρχουν αντίθετες προβλέψεις σε συλλογικές 
συµβάσεις εργασίας, µπορεί να εφαρµοστεί ποικιλία διευθετήσεων του χρόνου 
εργασίας. 

Αλλά και η προγενέστερη του νόµου 63 (Ι) του 2002 περί της οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας, νοµολογία ενισχύει το συµπέρασµα αυτό, καθώς επιβεβαιώνει την ευχέρεια 
του εργοδότη να ρυθµίζει το ωράριο σύµφωνα µε τις ανάγκες του. Έτσι σε σχετική 
απόφαση για υπόθεση που αφορούσε την κατανοµή των ωρών εργασίας αναφέρεται 
ότι «…όπου ο εργοδότης δεν δεσµεύεται από νόµιµες διατάξεις που ορίζουν είτε 
ωράριο συνεχές ή διακεκοµµένο, δικαιούται κατ’ αρχήν να το ρυθµίσει κατά τον έναν ή 
τον άλλο τρόπο ανάλογα µε τις ανάγκες της επιχειρήσεως του……Περαιτέρω η 

                                                 
26 Βλ. Νόµο 2874/2000, όπως τροποποιήθηκε µε το Νόµο 3385/2005 
27 Σ. Βλαστός, Ατοµικό Εργατικό ∆ίκαιο, Τόµος Ι, Αντ. Σάκκουλα, 1999, σελ. 517. 
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τοποθέτηση του ωραρίου κατά τη διάρκεια της ηµέρας, εφ’ όσον δεν υπάρχουν σχετικοί 
νοµικοί περιορισµοί ανήκει εις τον εργοδότη»28. 

Στην κατεύθυνση αυτή εντοπίζονται και άλλα παραδείγµατα διευθετήσεων του 
χρόνου εργασίας, τα οποία είναι αποτέλεσµα συµφωνιών των κοινωνικών εταίρων σε 
κλαδικό επίπεδο και έχουν ενσωµατωθεί σε αντίστοιχες συλλογικές συµβάσεις 
εργασίας.  Ειδικότερα, στη συλλογική σύµβαση για τους όρους απασχόλησης των 
ξενοδοχοϋπαλλήλων στην τουριστική βιοµηχανία, έχει προβλεφθεί η δυνατότητα 
εφαρµογής ευέλικτου ωραρίου διάρκειας από 4 έως 9,5 ώρες ηµερησίως, καθώς 
επίσης και η δυνατότητα διακεκοµµένου ωραρίου (split) για ορισµένες ειδικότητες 
(π.χ. σερβιτόροι) για τις οποίες η ανάγκη απασχόλησης τους αφορά συγκεκριµένα µη 
συνεχόµενα χρονικά διαστήµατα στη διάρκεια της ηµέρας.  Στην ίδια κατεύθυνση η 
συλλογική σύµβαση εργασίας στη βιοµηχανία αναψυκτικών, προνοεί29 για ορισµένες 
ειδικότητες (Επιθεωρητές – Πωλητές – Αναπληρωτές Πωλητές – Οδηγοί – 
Merchandisers – Presellers – Delivery-Men – Vending operation), ότι ενώ το ωράριο 
εργασίας για όλο το προσωπικό είναι 38 ώρες την εβδοµάδα, οι συγκεκριµένοι θα 
εργάζονται 40 ώρες κατά τους 6 καλοκαιρινούς µήνες (Απρίλιος – Σεπτέµβριος) και 
36 ώρες κατά τους έξι χειµερινούς µήνες (Οκτώβριος – Μάρτιος), χωρίς να 
υπολογίζονται ως υπερωρίες οι δύο πρόσθετες ώρες εβδοµαδιαίας εργασίας την 
καλοκαιρινή περίοδο. 

Τέλος, για ειδικές οµάδες εργαζοµένων έχουν υιοθετηθεί αυτοτελείς νοµοθετικές 
ρυθµίσεις, αρκετές από τις οποίες είναι το αποτέλεσµα εναρµόνισης µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο.  Τέτοια περίπτωση αποτελεί ο Νόµος 12 (Ι) του 2004 περί οργάνωσης του 
χρόνου εργασίας του ιπταµένου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, στον οποίο 
καθορίζεται ως περίοδος αναφοράς το έτος και προβλέπονται διαφοροποιηµένα 
ανώτατα όρια εργασίας και ηµερών ανάπαυσης30, τα οποία δικαιολογούνται από τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις των συγκεκριµένων θέσεων εργασίας. 

 
3.5. Συµβάσεις Έργου / Παροχής Υπηρεσιών 

Μια επίσης διαδεδοµένη µορφή εργασίας και στην Κύπρο είναι η σταθερή 
απασχόληση τυπικώς αυτοεργοδοτούµενων/αυτοαπασχολούµενων ατόµων που όµως 
βρίσκονται σε συνθήκες εξάρτησης από τον εργοδότη. Σύµφωνα µε τη νοµολογία των 
δικαστηρίων31 το στοιχείο της εξάρτησης του εργοδοτούµενου από τον εργοδότη του 

                                                 
28 ∆ιαιτητική Απόφαση µετά από παραποµπή από τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
διαφοράς µεταξύ των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ και της εταιρείας ΓΙΟΥΝΙΚΑΡΣ Λτδ. Αναφορικά µε 
το ωράριο, 176/81 σε Μ. Αντωνίου, ό.π. σελ. 490. 
29 Άρθρο 6ο εδάφιο (γ) 
30 Το άρθρο 9 § 2 προβλέπει µέγιστο ετήσιο χρόνο εργασίας τις 2000 ώρες, από τις οποίες ο συνολικός 
χρόνος πτήσεων περιορίζεται σε 900 ώρες. 
31 Βλέπε αναλυτικά τη σχετική νοµολογία για τα κριτήρια ύπαρξης σχέσης εργοδότη – 
εργοδοτούµενου και τον ορισµό της εξάρτησης σε Μ. Αντωνίου, ό.π. σελ. 53-61  
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είναι «µια εκ των βασικών προϋποθέσεων»32 για την ύπαρξη σχέσεως εργασίας που 
διαφέρει ουσιαστικά από τις περιπτώσεις σύµβασης παροχής υπηρεσιών. Στη θεωρία 
του εργατικού δικαίου έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες33 για την εξάρτηση στο 
πλαίσιο µιας σχέσης εργασίας οι κυριότερες από τις οποίες συνίστανται στη νοµική 
εξάρτηση (δικαίωµα ελέγχου του εργοδότη και υποχρέωση υπακοής του 
εργαζόµενου), στην προσωπική εξάρτηση (διάθεση της εργασίας ενός ατόµου στη 
θέληση και εξουσία κάποιου άλλου), στην οικονοµική εξάρτηση (προσπορισµός του 
σηµαντικότερου µέρους των µέσων συντήρησης χωρίς ευθύνη για τα αποτελέσµατα 
και τους οικονοµικούς στόχους της δραστηριότητας) και στη λειτουργική ή οργανική 
εξάρτηση (ένταξη του εργαζόµενου στην εκµετάλλευση και στο οργανωτικό πλαίσιο 
του εργοδότη), ωστόσο στην περίπτωση της Κύπρου η νοµολογία φαίνεται να 
υιοθετεί πρωταρχικά το συνδυασµό νοµικής και προσωπικής εξάρτησης. Παρ’ όλα 
αυτά και καθώς η εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών έχει µικρύνει για πολλά 
επαγγέλµατα και ειδικότητες τη σηµασία του ελέγχου του εργοδότη ή του 
καθορισµού του χρόνου και τόπου της εργασίας το κριτήριο της οικονοµικής 
εξάρτησης εµφανίζεται να αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη βαρύτητα. 

Σε αυτό το πλαίσιο η προσφορά εργασίας στη βάση συµβάσεων παροχής υπηρεσιών 
ή έργου από αυτοεργοδοτούµενους, που όµως κατά κύριο λόγο την προσφέρουν 
αποκλειστικά στον ίδιο εργοδότη, εντασσόµενοι ουσιαστικά στο οργανωτικό πλαίσιο 
της επιχείρησης του, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι µεν επιτρεπτή στο πλαίσιο των 
κανονισµών και των νόµων για την Κοινωνική Ασφάλιση, αποτελεί ωστόσο µια 
ευέλικτη µορφή εργασίας που δεν καλύπτεται πλήρως από τις προστατευτικές 
διατάξεις για τους όρους εργασίας που ισχύουν για τους εργοδοτούµενους µε 
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας. 

 
3.6. ∆ανεισµός Εργαζοµένων – Προσωρινή Παραχώρηση Εργαζόµενου µε 

αµοιβή µέσω Γραφείων Εργασίας 

Στην Κύπρο δεν έχει εφαρµοστεί ο θεσµός της προσωρινής απασχόλησης, µέσω της 
πρόσληψης των εργοδοτούµενων από γραφεία εργασίας, τα οποία λειτουργούν ως 
νόµιµοι εργοδότες τους και τον εν συνεχεία δανεισµό των εργαζόµενων αυτών, έναντι 
τιµήµατος σε άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες συµβάλλονται µε αυτά τα γραφεία 
εργασίας. Ο Νόµος 8 (Ι) του 1997 για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικών 
Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας ορίζει µεν ότι «ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας 
µπορεί να ……., ενεργεί ως µεσίτης ή προµηθευτής εξασφαλίζοντας ή  παραχωρώντας 
επ’ αµοιβή ή άλλως σε τρίτα πρόσωπα, νοµικά ή φυσικά, τις υπηρεσίες οποιουδήποτε 
προσώπου», εντούτοις από τις λοιπές διατάξεις συνάγεται ότι δεν είναι άµεσα 
αποδεκτός ο δανεισµός εργαζοµένων, όπως περιγράφηκε ανωτέρω και λειτουργεί σε 

                                                 
32 Χριστόφορος Ζαννέτου Vs. Ταµείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, 355/95 σε Μ. Αντωνίου, ό.π. σελ. 54 
33 Για µια αναλυτική θεώρηση βλ. Ι. Κουκιάδη, ό.π. σελ. 190-199 
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αρκετές χώρες της Ε.Ε. Έτσι στην Κύπρο τα ιδιωτικά γραφεία εργασίας, τα οποία 
ούτως ή άλλως µέχρι σήµερα δραστηριοποιούνται µόνο σε περιπτώσεις 
διαµεσολάβησης για την πρόσληψη αλλοδαπών εργαζοµένων, δεν φαίνεται ότι 
µπορούν να λειτουργούν ως εργοδότες των εργοδοτούµενων πελατών τους, καθώς το 
άρθρο 15 § 2 ορίζει ότι ακόµη και σε περίπτωση που εισπράττουν για λογαριασµό 
του εργαζόµενου τις απολαβές του από τον εργοδότη, οφείλουν να τις καταβάλλουν 
αµέσως στο λογαριασµό του εργαζόµενου.  Επίσης το άρθρο 14 εδάφιο (δ) ορίζει ότι 
το γραφείο εργασίας δεν µπορεί να παρακινεί αιτητές για απασχόληση που έχει 
τοποθετήσει σε εργασία να αποδεχθούν εργασία σε άλλον εργοδότη, εκτός και αν 
συµφωνεί ο υφιστάµενος εργοδότης. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι η 
πρόθεση του νόµου δεν ήταν να επιτρέψει την εργοδότηση των αιτητών απασχόλησης 
από τα γραφεία εργασίας, αλλά από τους εργοδότες πελάτες τους, τους οποίους αυτά 
υποδεικνύουν. Πάντως η συµφωνία µεταξύ δύο εργοδοτών για το δανεισµό 
εργαζοµένου δεν αντίκειται σε κάποια αναγκαστική διάταξη νόµου του Κυπριακού 
δικαίου και από την άποψη αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί νόµιµη, ωστόσο για να 
επιφέρει έννοµες συνέπειες για τη σχέση εργασίας απαιτείται η συναίνεση του 
εργοδοτούµενου να παρέχει υπηρεσίες στο νέο εργοδότη, ο οποίος χωρίς να είναι 
αντισυµβαλλόµενος του θα έχει την αξίωση για την παροχή εργασίας για όσο χρόνο 
διαρκεί ο δανεισµός. Εάν όµως ο εργοδοτούµενος συµβληθεί µε το νέο εργοδότη 
διαφοροποιώντας τους όρους εργασίας που ίσχυαν µε τον αρχικό του εργοδότη, θα 
πρέπει να γίνει δεκτό ότι πρόκειται για µια νέα σύµβαση εργασίας.  

 
3.7. Τηλεργασία 

Η τηλεργασία µε την έννοια της εργασίας από απόσταση ή της κατ’ οίκον εργασίας, 
µέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών δεν έχει 
αποτελέσει αντικείµενο ειδικών νοµοθετικών προβλέψεων στην Κύπρο. Άλλωστε η 
µορφή αυτή απασχόλησης έχει µέχρι σήµερα εφαρµοστεί µόνο στο πλαίσιο 
λειτουργίας κάποιων τηλεκέντρων για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών 
µεγάλων επιχειρήσεων (π.χ. τράπεζες) και ελάχιστα ως καθόλου για την απασχόληση 
εργοδοτούµενου από το σπίτι του. Η υφιστάµενη νοµοθεσία και νοµολογία των 
δικαστηρίων αποδέχεται την ευχέρεια του εργοδότη να µεταβάλει καλόπιστα και 
εύλογα τον τόπο παροχής της εργασίας, χωρίς να θεωρείται ότι προβαίνει σε 
µονοµερή αθέτηση της εργασιακής σύµβασης (ή χωρίς να µεταβάλλονται βλαπτικά οι 
όροι εργασίας του εργοδοτούµενου)34. Στο πλαίσιο αυτό σηµαντική είναι και η 
αναγνώριση από τη νοµολογία του δικαιώµατος του εργοδότη για επιλογή των 

                                                 
34 Για το δικαίωµα του εργοδότη µετάθεσης εργοδοτούµενου σε νέο τόπο εργασίας, βλ. Χρύσω 
Ηρακλέους Vs A.S. Kiliaris Ltd., 102/95 και Μιχαλάκης Παναγιώτου Vs BATA (Cyprus) Ltd. 292/90, σε 
Μ. Αντωνίου, ό.π. σελ. 201 και 188 αντίστοιχα 
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µεθόδων παραγωγής και οργάνωσης35, που συνεπάγεται ότι µπορεί να επιλέξει και τη 
χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής για την παροχή εργασίας από τους 
εργοδοτούµενους του. Πάντως, ακόµη και κατ’ εφαρµογή της γενικής αρχής του 
εργατικού δικαίου για την αποφυγή µονοµερών βλαπτικών αλλαγών των όρων 
εργασίας, κρίνεται ότι και η υπαγωγή σε καθεστώς τηλεργασίας κάποιου ήδη 
εργαζόµενου σε µια επιχείρηση, θα πρέπει να είναι εθελοντική (µε τη συναίνεση του 
εργοδοτούµενου), αλλά όµως η άρνηση αποδοχής της µπορεί να δικαιολογήσει την 
καταγγελία της σχέσης εργασίας, καθώς η ανάγκη απασχόλησης ενός εργαζοµένου µε 
καθεστώς τηλεργασίας, αποτελεί επιχειρηµατική απόφαση του εργοδότη που δεν 
µπορεί να ελεγχθεί ως προς τη σκοπιµότητα της36. 

Επίσης, το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν κάνει κάποια ιδιαίτερη διάκριση για 
τις περιπτώσεις τηλεργασίας και κατατάσσει στην κατηγορία των υποχρεωτικώς 
ασφαλιζόµενων µισθωτών, όλους όσους απασχολούνται στην υπηρεσία του 
εργοδότη, ανεξάρτητα από τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο παροχής εργασίας.  Σε 
γενικές γραµµές παρ’ όλο που µε τις υφιστάµενες ρυθµίσεις του Κυπριακού ∆ικαίου 
µπορεί να γίνει αποδεκτή η εργοδότηση και απασχόληση εργαζοµένων µε καθεστώς 
τηλεργασίας, εν τούτοις θα ήταν προτιµότερη η αυτοτελής νοµοθετική ρύθµιση της, ή 
η συλλογική ρύθµιση της στο πλαίσιο συλλογικών διαπραγµατεύσεων σε 
επιχειρησιακό ή κλαδικό επίπεδο, ή στο πλαίσιο της διαβούλευσης των κοινωνικών 
εταίρων για την ενσωµάτωση της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας για την τηλεργασία που 
συνήφθη το 2002 µεταξύ της ETUC (Ευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας Συνδικάτων), της 
UNICE (Ένωσης Βιοµηχανιών της Ε.Ε.), της UEAPM (Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Βιοτεχνών και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων) και του CEEP (Ευρωπαϊκού Κέντρου 
∆ηµοσίων Επιχειρήσεων) και ορίζει ότι οι τηλεργαζόµενοι προστατεύονται µε τις 
ίδιες εγγυήσεις και έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τους εργαζόµενους που εργάζονται 
στο χώρο του εργοδότη.  Η Ευρωπαϊκή Συµφωνία για την τηλεργασία δεν έχει ακόµα 
ενσωµατωθεί στις συλλογικές συµβάσεις της Κύπρου ή στην εθνική νοµοθεσία, παρ’ 
όλο που όριζε ως όριο για την ενσωµάτωση της τον Ιούλιο του 2005.  

 

 

                                                 
35 «Είναι δικαίωµα κάθε επιχειρηµατία – εργοδότη να ρυθµίζει τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης 
του και ιδιαίτερα να επιλέγει τις µεθόδους οργάνωσης και παραγωγής που θα συνέβαλαν στη 
µεγιστοποίηση της απόδοσης της.  Το ότι η αλλαγή στην οργάνωση της επιχείρησης του, ενδεχόµενα να 
επηρεάσει την απασχόληση εργοδοτούµενων του, δεν αποτελεί από µόνο του απαγορευτικό λόγο, 
άσκησης καταγγελίας της σύµβασης εργασίας» Τάκης Κρίτωνος Vs 1. Intercosmetics Ltd. 2. Ταµείο 
Πλεονάζοντος Προσωπικού, 224/96, σε Μ. Αντωνίου, ό.π. σελ. 258. 
36 Γ. Βλασσόπουλος, Τηλεργασία, 2005, Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή, σελ. 29-32 
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4. Τα αποτελέσµατα των ερευνών πεδίου. 

Η συλλογή των εµπειρικών δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε στην Κύπρο, κατά την 
περίοδο Μαΐου - Ιουνίου 2006, και στηρίχθηκε αφενός στο ερωτηµατολόγιο προς το 
εργατικό δυναµικό και αφετέρου στο ερωτηµατολόγιο προς τις επιχειρήσεις. Την 
ευθύνη της συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων και κωδικοποίησης των ευρηµάτων 
είχε το τµήµα ερευνών πεδίου του Intercollege. Η ερευνητική οµάδα του ΕΚΚΕ 
επεξεργάστηκε τα δεδοµένα µε το στατιστικό πακέτο SPSS και εξήγαγε τους πίνακες 
απλών κατανοµών και τις διασταυρώσεις. Η ανάλυση των ευρηµάτων ανέδειξε τις 
στάσεις, τόσο του εργατικού δυναµικού, όσο και των εργαζοµένων, απέναντι στις 
ευέλικτες µορφές απασχόλησης, οι οποίες παρουσιάζονται διεξοδικά στα κεφάλαια 
4.1 και 4.2.   

 
4.1. Ανάλυση των στάσεων του εργατικού δυναµικού απέναντι στις ευέλικτες 

µορφές απασχόλησης 

 
4.1.1. Η ταυτότητα της έρευνας  
Οι δύο βασικοί στόχοι της έρευνας ήταν η διερεύνηση , αφενός των χαρακτηριστικών 
του εργατικού δυναµικού της Κύπρου και αφετέρου των στάσεων και των κινήτρων 
εργαζοµένων, ανέργων και αδρανών απέναντι στην εργασία γενικά και απέναντι στις 
ευέλικτες µορφές απασχόλησης ειδικότερα. Συγκεκριµένα, διερευνήθηκαν οι λόγοι 
µη συµµετοχής στην αγορά εργασίας για το αδρανές εργατικό δυναµικό, η εµπειρία 
όσων έχουν απασχοληθεί µε κάποιου είδους ευέλικτη µορφή απασχόλησης, ο βαθµός 
ικανοποίησης από την εργασία και τα κίνητρα για την επιλογή µιας θέσης εργασίας 
µε ευελιξία σε ό,τι αφορά τους όρους ή το χρόνο εργασίας. Η έρευνα 
πραγµατοποιήθηκε στην Κύπρο κατά το διάστηµα Μαΐου-Ιουνίου 2006 σε 4 αστικές 
περιοχές, 4 αγροτικές περιοχές και στην περιοχή της Αµµοχώστου. Το 
ερωτηµατολόγιο προς εργαζόµενους-ανέργους-αδρανείς συµπληρώθηκε µε τη µέθοδο 
των τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε επιλεγµένο δείγµα του πληθυσµού.  

 
4.1.2. Κοινωνικό-δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος 

Το δείγµα αποτέλεσαν συνολικά 599 άτοµα, 99 άνδρες και 500 γυναίκες, οι οποίοι 
επελέγησαν µε τη µέθοδο της πολυσταδιακής στρωµατοποιηµένης τυχαίας 
δειγµατοληψίας.  Οι 99 άνδρες ήταν όλοι εργαζόµενοι, ενώ από τις 500 γυναίκες, οι 
100 ήταν εργαζόµενες, οι 151 άνεργες και οι 249 ανήκαν στο αδρανές εργατικό 
δυναµικό. Για κάθε δύο γυναίκες που δεν εργάζονταν επελέγη ένα άτοµο, άντρας ή 
γυναίκα, που εργαζόταν. Η επιλογή αυτή έγινε προκειµένου η έρευνα να στοχεύσει 
κατά προτεραιότητα στο αδρανές γυναικείο δυναµικό, που αποτελεί και την οµάδα 
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στόχου του έργου. Ο πληθυσµός του δείγµατος ήταν ηλικίας 18-60 ετών, εκ των 
οποίων µόνο το 33,5% (199 άτοµα) ανέφεραν ότι εργάζονταν. Σε σχέση µε την 
οικογενειακή τους κατάσταση, το 80% ήταν παντρεµένοι, το 12,5% ανύπαντροι, και 
το υπόλοιπο 7,5% διαζευγµένοι, σε διάσταση ή χήροι. Το 9,7% του δείγµατος είχε 
ένα παιδί, το  36,1% του δείγµατος είχε 2 παιδιά, το 26,5% είχε 3 παιδιά, το 2,5% είχε 
από 4 παιδιά και πάνω, ενώ το 17% δεν είχε παιδιά. Όσον αφορά το επάγγελµα του 
/της συζύγου των ερωτώµενων, το 40,3% απασχολείτο στον ιδιωτικό τοµέα, το 18,4% 
στον δηµόσιο τοµέα, ένα 4,5% στον ηµι-κρατικό τοµέα, ένα 3,1% αλλού, και το 
19,2% ήταν αυτο-απασχολούµενοι, ενώ ένα 13% δεν εργαζόταν. 

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο των ερωτώµενων, το 42,2% ανέφεραν ότι έχουν 
τελειώσει το λύκειο, το 21,5% το πανεπιστήµιο, το 14% το γυµνάσιο και το 16,9% το 
δηµοτικό, ενώ ένα 5,3% είχε παρακολουθήσει κάποια ανοικτού τύπου επιµόρφωση. 
Τέλος, ένα 24,7% των ερωτηθέντων είχε παρακολουθήσει κάποιο πρόγραµµα 
επαγγελµατικής κατάστασης. 

Εξ όσων εργάζονται, το 22% απασχολείτο στη δηµόσια διοίκηση, το 16% στο 
εµπόριο, και το 10% στην εκπαίδευση, ενώ οι υπόλοιποι σε διάφορους κλάδους 
οικονοµικής δραστηριότητας. Στο είδος του επαγγέλµατος υπήρξε µεγάλη διασπορά, 
µε επικρατέστερες κατηγορίες τους διευθυντές (12,5%), τους υπαλλήλους παροχής 
υπηρεσιών (9,5%), τους µαγείρους-τραπεζοκόµους-µπάρµεν (8,5%), και τους 
πωλητές (8,5%).  Η πλειονότητα των ερωτωµένων (το 67,5%) εργάζονται πάνω από 5 
χρόνια. Τέλος, το 89% των εργαζοµένων απάντησαν ότι εργάζονταν µε πλήρη 
απασχόληση και ένα 11% (20 άτοµα) µε µερική απασχόληση. Οι λόγοι για τους 
οποίους εργάζονταν µε µερική απασχόληση οφείλονταν κυρίως στο γεγονός ότι δεν 
επιθυµούσαν ή δεν µπορούσαν, για διαφόρους λόγους, να εργαστούν µε πλήρη 
απασχόληση (45%) και όχι επειδή δεν έβρισκαν δουλειά πλήρους απασχόλησης 
(20%). 

 
4.1.3. Ανάλυση των ευρηµάτων µε βάση τους πίνακες απλών κατανοµών 

Οι πίνακες 1-5 αποτυπώνουν τα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης όσων 
εργάζονται. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εργάζεται 31-40 ώρες, ενώ αρκετοί είναι 
αυτοί που εργάζονται λιγότερο από 30 ώρες την εβδοµάδα, που αποτελεί το όριο της 
µερικής απασχόλησης (σχεδόν 1 στους 6). Ένας στους πέντε εργαζόµενους εργάζεται 
πάνω από το συµβατικό χρόνο εργασίας των 40 ωρών την εβδοµάδα (πίνακας 1). 
Ειδικά σε σχέση µε τις υπερωρίες, πάνω από το ένα τρίτο δήλωσε ότι κάνει συχνά 
υπερωρίες, ενώ το 30% δεν κάνει ποτέ (πίνακας 4). ∆ύο στους τρεις εργαζόµενους 
εργάζονται µε σταθερό ωράριο, χωρίς, ωστόσο, δυνατότητα επιλογής του ωραρίου 
(πίνακες 2 & 3). Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε ότι 
εργάζεται µε σταθερή απασχόληση (πίνακας 5). 
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Πίνακας 1 

Συνήθεις εβδοµαδιαίες ώρες εργασίας 

(Ν=192) 

<20 ώρες 21-30 ώρες 31-40 ώρες 41-48 ώρες >48 ώρες 

5,7% 12,0% 63,0% 9,4% 9,9% 

 

 

Πίνακας 2 

Κυµαινόµενο ή σταθερό ωράριο 

(Ν=200) 

Κυµαινόµενο 28%

Σταθερό 66%

Άλλο 6%

 

Πίνακας 3 

∆υνατότητα επιλογής ωραρίου 

(Ν=200) 

ναι 32,8%

όχι 63,6%

άλλο 3,6%

 

Πίνακας 4 

Συχνότητα υπερωριών 

(Ν=197) 

συχνά 34,5%

σπάνια 35,0%

ποτέ 30,5%
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Πίνακας 5 

Είδος σύµβασης 

(Ν=178) 

σταθερή απασχόληση 84,3%

ορισµένου χρόνου 9,6%

Άλλο 6,2%

 

Οι πίνακες 6-9 παρουσιάζουν τις στάσεις των ανέργων και των αέργων στο θέµα της 
αναζήτησης εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν οι 2 στους 3 δηλώνουν ότι 
δεν αναζητούν εργασία (πίνακας 6), επικαλούµενοι µια σειρά από λόγους, µε 
επικρατέστερους (α) τη φροντίδα εξαρτηµένου µέλους της οικογένειας, (β) λόγους 
υγείας, και (γ) την έλλειψη δουλειών (πίνακας 9). Όσον αφορά αυτούς που αναζητούν 
εργασία, µόνο το 25% ζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ ένα 39% ζητά 
µόνο µερική απασχόληση, και ένα 27% είτε µερική είτε πλήρη απασχόληση (πίνακας 
7). Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες ανέργους είναι άνεργοι για περισσότερο 
από 3 χρόνια (πίνακας 8). 

Πίνακας 6 

Αναζήτηση εργασίας (άνεργοι/αδρανείς) 

(Ν=405) 

ναι 38,3% 

όχι 61,7% 

 

 

Πίνακας 7 

Είδος εργασίας που αναζητά (άνεργοι/αδρανείς) 

(Ν= 159) 

µόνο πλήρη απασχόληση 25,8%

µόνο µερική απασχόληση 39,0%

είτε πλήρη, είτε µερική απ. 27,0%

αυτο-απασχόληση 4,4%

άλλο 3,8%
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Πίνακας 8 

∆ιάρκεια ανεργίας 

(Ν=326) 

1-12 µήνες 22,7%

13-24 µήνες 8,3%

25-36 µήνες 10,7%

37+ µήνες 58,3%

Σύνολο 100,0%

 

Πίνακας 9 

Λόγοι µη-αναζήτησης εργασίας (άνεργοι/αδρανείς) 

(Ν=257) 

δυσκολία πρόσβασης στην εργασία 9,0% 

έλλειψη βρεφονηπιακού/παιδικού σταθµού 10,9% 

φροντίδα εξαρτηµένου µέλους οικογένειας 35,4% 

οικονοµικά ασύµφορη η εργασία 9,0% 

έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων 6,2% 

οικογενειακοί λόγοι 10,2% 

δεν υπάρχουν δουλειές 15,6% 

λόγοι υγείας 18,5% 

άλλοι λόγοι 23,0% 

 

Οι στάσεις των εργαζοµένων απέναντι στην εργασία αποτυπώνονται στους πίνακες 
10-11. Απόλυτα ικανοποιηµένοι µε την εργασία τους είναι το 29%, ενώ λιγότεροι από 
10% δηλώνουν πως είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιηµένοι µε την εργασία τους, 
µε την πλειοψηφία να δηλώνει αρκετά ή σχετικά ικανοποιηµένη (πίνακας 10). Οι 4 
στους 10 θα επιθυµούσαν, πάντως, µεγαλύτερη ευελιξία του χρόνου εργασίας, σε 
αντίθεση µε το 28% που δεν επιθυµεί κάτι τέτοιο (πίνακας 11).  
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Πίνακας 10 

Βαθµός ικανοποίησης από την εργασία (εργαζόµενοι) 

(Ν=201) 

καθόλου 4,5%

ελάχιστα 5,0%

σχετικά 20,4%

αρκετά 40,8%

απόλυτα 29,4%

Σύνολο 100,0%

 

Πίνακας 11 

Επιθυµία µεγαλύτερης ευελιξίας 

του χρόνου εργασίας (εργαζόµενοι) 

(Ν=202) 

ναι 40,6%

όχι 28,7%

δεν µε απασχολεί 30,7%

Σύνολο 100,0%

 

Οι στάσεις των ερωτηθέντων (εργαζοµένων-ανέργων-αδρανών) απέναντι σε 4 µορφές 
ευελιξίας του χρόνου εργασίας που τους ετέθησαν υπόψη αποτυπώνονται στον 
πίνακα 12. Με εξαίρεση τη δυνατότητα εναλλαγής περιόδων εργασίας και 
σταδιοδροµίας, που κρίνεται θετικά από το 72% του δείγµατος, οι υπόλοιπες µορφές 
ευελιξίας δεν φαίνεται να ελκύουν τους ερωτηθέντες, ιδίως δε η διακεκοµµένη 
απασχόληση (interim work).  
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Πίνακας 12 

Στάσεις απέναντι σε διάφορες µορφές ευελιξίας 

 (εργαζόµενοι-άνεργοι-αδρανείς) 

(Ν=550) 

 ΘΕΤΙΚΗ ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

διευθέτηση χρόνου εργασίας 32,3% 21,1% 46,7% 

κλιµακωτό ωράριο 28,5% 22,9% 48,6% 

διακεκοµµένη απασχόληση 21,6% 19,1% 59,4% 

εναλλαγή περιόδων 
εργασίας/σταδιοδροµίας 

72,4% 15,1% 12,5% 

Οι ιδανικές ώρες εργασίας για το 45% των ερωτηθέντων κυµαίνονται από 36-40 ώρες 
την εβδοµάδα, ενώ 1 στους 3 θα προτιµούσε να εργάζεται λιγότερο από 30 ώρες την 
εβδοµάδα , όπως φαίνεται στον πίνακα 13. Αντίθετα, ελάχιστοι δηλώσαν οπαδοί της 
εβδοµάδας των 48 ωρών και άνω. 

 

Πίνακας 13 

Ιδανικές ώρες εργασίας ανά εβδοµάδα 

(εργαζόµενοι-άνεργοι-αδρανείς) 

(Ν=592) 

< 15 ώρες 1,9%

15-20 ώρες 6,6%

25-30 ώρες 24,5%

31-35 ώρες 20,6%

36-40 ώρες 45,3%

48+ ώρες 1,2%

Σύνολο 100,0%

 

Ο σηµαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την επιλογή µιας θέσης εργασίας είναι 
πρωτίστως η δυνατότητα συνδυασµού οικογένειας και εργασίας, ενώ η ασφάλεια της 
θέσης εργασίας παίζει µικρότερο ρόλο. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το υψηλό 
επίπεδο αποδοχών, οι καλές προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης και ο µειωµένος 
χρόνος εργασίας δεν αναφέρθηκαν ως οι σηµαντικότεροι παράγοντες παρά από ένα 
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πολύ µικρό ποσοστό των ερωτηθέντων (πίνακας 14). Όσον αφορά το ισοζύγιο 
χρήµατος / ελεύθερου χρόνου, λίγοι εργαζόµενοι –σχεδόν 1 στους 3-  θα ήταν 
διατεθειµένοι ν’ αλλάξουν τις σηµερινές ώρες εργασίας τους, είτε για περισσότερα 
χρήµατα, είτε για περισσότερο χρόνο (πίνακας 15). Πάντως, οι 3 στους 4 ερωτηθέντες 
θα προτιµούσαν να εργάζονται µεταξύ 25 και 40 ώρες την εβδοµάδα και µόνο 1 
στους 5 θα επέλεγε να εργαστεί λιογότερο από 25 ώρες την εβδοµάδα. (πίνακας 16). 

 

Πίνακας 14 
Σηµαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή µιας θέσης εργασίας 

(εργαζόµενοι-άνεργοι-αδρανείς) 
(Ν=570) 

δυνατότητα συνδυασµού 
οικογένειας / εργασίας 

43,0% 

ασφάλεια και µονιµότητα θέσης 
εργασίας 

26,5% 

υψηλό επίπεδο αποδοχών 14,4% 

καλές προοπτικές εξέλιξης 8,8% 

µειωµένος χρόνος εργασίας 8,5% 

 

 

Πίνακας 15 
Προτίµηση προς  χρήµα ή χρόνο (εργαζόµενοι) 

(Ν=202) 

περισσότερες ώρες εργασίας-
µεγαλύτερες απολαβές 

23,3%

λιγότερες ώρες εργασίας –
µικρότερες απολαβές 

14,4%

καµία αλλαγή 62,4%
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Πίνακας 16 
Επιθυµητές ώρες εργασίας µε αναπροσαρµογή µισθού  

(εργαζόµενοι-άνεργοι-αδρανείς) 

(Ν=585) 

10-15 ώρες 4,1%

15-25 ώρες 19,3%

25-35 ώρες 32,0%

35-40 ώρες 42,4%

40+ ώρες 2,2%

Οι στάσεις του πληθυσµού της έρευνας απέναντι στις ευέλικτες µορφές 
απασχόλησης, το κατ’ εξοχήν  θέµα που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας µελέτης,  
διερευνώνται µέσα από µια σειρά ερωτήσεις, τα αποτελέσµατα των οποίων 
παρουσιάζονται στους πίνακες 17-23. Οι πιο ευρέως γνωστές ευέλικτες µορφές 
απασχόλησης είναι –όπως θα περίµενε κανείς- η µερική απασχόληση (µε ποσοστό 
87%) και η εποχιακή απασχόληση (µε 70%), ενώ ελάχιστη αναγνωρισιµότητα έχουν 
η µερική συνταξιοδότηση, ο διαµοιρασµός µιας θέσης εργασίας (job sharing) και, 
παραδόξως, η τηλεργασία, καθώς µόνο 1 στους 4 αναφέρει ότι τη γνωρίζει (πίνακας 
17). Αυτό δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση, καθώς στην Κύπρο δεν έχουν ακόµη 
θεσµοθετηθεί µορφές ευέλικτης απασχόλησης που είναι διαδεδοµένες εδώ και χρόνια 
σε πολλές χώρες της Ε.Ε.  

Πίνακας 17 
Γνωρίζετε τις παρακάτω ευέλικτες µορφές απασχόλησης; 

(εργαζόµενοι-άνεργοι-αδρανείς) 
(Ν=599) 

        ΝΑΙ 

µερική απασχόληση 87.3% 

εποχιακή απασχόληση 70,5% 

προσωρινή απασχόληση 33,7% 

ανεξάρτητη απασχόληση 44,8% 

τηλεργασία 25,3% 

εργασία µε το κοµµάτι 52,9% 

µερική συνταξιοδότηση 14,9% 

διαµοιρασµός θέσης εργ. 25,7% 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τοποθετήσεις των ερωτηθέντων για κάθε µια 
από οκτώ διαφορετικές µορφές ευέλικτης απασχόλησης, όπως αποτυπώνονται στον 
πίνακα 18. Είναι χαρακτηριστικό ότι η µερική απασχόληση, ενώ σε σηµαντικό βαθµό 
ταυτίζεται µε την υποβάθµιση των όρων εργασίας (69%) και αυξάνει την ανασφάλεια 
της απασχόλησης, παράλληλα –σε συντριπτικό ποσοστό- θεωρείται ότι διευκολύνει 
τον συνδυασµό οικογένειας και εργασίας (89.5%). Παρόµοια εικόνα παρουσιάζουν η 
εργασία µε το κοµµάτι (η κατ’ εξοχήν παραδοσιακή µορφή ευελιξίας) και η 
ανεξάρτητη απασχόληση, αν και µε κάπως χαµηλότερα ποσοστά. Γενικά, µε εξαίρεση 
την τηλεργασία, όλες οι άλλες µορφές θεωρούνται από τους περισσότερους (σε 
ποσοστό που κυµαίνεται από 56 έως 80%) ότι αυξάνουν την ανασφάλεια της 
απασχόλησης και υποβαθµίζουν τους όρους εργασίας, ενώ όλες οι µορφές ευελιξίας 
ανεξαιρέτως θεωρείται ότι ωφελούν αποκλειστικά τους εργοδότες, µε προεξάρχουσα 
την προσωρινή απασχόληση µέσω των Ε.Π.Α., η οποία συγκεντρώνει περισσότερες 
αρνητικές γνώµες και λιγότερες θετικές ακόµη και από τη µερική απασχόληση. Οι 
απαντήσεις που αφορούν τη µερική συνταξιοδότηση δεν µπορούν να θεωρηθούν 
αντιπροσωπευτικές γιατί το υπο-δείγµα είναι πολύ µικρό (77 άτοµα). 

Στο επίµαχο ερώτηµα που απευθύνθηκε σε όσους δήλωσαν ότι γνωρίζουν κάποια ή 
κάποιες από τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης, εάν αυτές θα κάλυπταν ενδεχοµένως 
την ανάγκη τους να εργαστούν, οι απαντήσεις είναι απολύτως ξεκάθαρες και 
αναµενόµενες, καθώς µόνο η µερική απασχόληση (σε ποσοστό 60%) και σε 
µικρότερο βαθµό η ανεξάρτητη απασχόληση (σε ποσοστό 42%) φαίνεται ότι µπορεί 
να παίξουν έναν τέτοιο ρόλο (πίνακας 19). Αντίθετα, τόσο η τηλεργασία, όσο και η 
εποχιακή και η προσωρινή απασχόληση δεν φαίνεται να συγκινούν ως εναλλακτικές 
λύσεις ένταξης στην αγορά εργασίας παρά ένα πολύ µικρό ποσοστό των 
ερωτηθέντων (16%-18%). Όσον αφορά την άποψη αυτών που εξέφρασαν την 
αντίθεσή τους, ο κυριότερος λόγος της απόρριψης αυτών των εναλλακτικών µορφών 
εργασίας που αναφέρθηκε είναι η προτίµηση προς το πλήρες ωράριο εργασίας και η 
γενικότερα αρνητική θέση απέναντι σε αυτές τις µορφές απασχόλησης. Αξίζει να 
σηµειωθεί πως ένα 28% δηλώνει ότι, ούτως ή άλλως, δεν επιθυµεί ή δεν µπορεί να 
εργαστεί (πίνακας 20). 37 

                                                 
37  Ο αριθµός των απαντήσεων στις ερωτήσεις των πινάκων 18 έως 23 ποικίλλει σηµαντικά γιατί δεν 
εξέφρασαν άποψη όλοι οι ερωτώµενοι για όλες τις µορφές ευέλικτης απασχόλησης, καθώς κάποιες δεν 
τις γνωρίζουν.  



∆ιερεύνηση εφαρµογής µορφών ευέλικτης απασχόλησης στην Κύπρο και σε διεθνές επίπεδο 
 

Κοινοπραξία Μελέτης Ευέλικτης Απασχόλησης  
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτοµίας / Intercollege 

77 

Πίνακας 18 
Έκφραση γνώµης για τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης (%) 

(εργαζόµενοι-άνεργοι-αδρανείς) 

 
  Ταυτίζεται µε 

την  
υποβάθµιση 
των όρων 
εργασίας 

Αυξάνει την 
ανασφάλεια 

της 
απασχόλησης 

Ωφελεί 
αποκλειστικά 

τους 
εργοδότες 

Επιτρέπει στους άνεργους να 
βρουν ευκολότερα εργασία 

∆ιευκολύνουν τον 
συνδυασµό εργασίας -

οικογένειας 

Ωφελεί ή βλάπτει τους 
εργαζόµενους, ανάλογα µε 
τις συνθήκες εφαρµογής της 

  % N % N % N % N % N % N 
Μερική 
απασχόληση 69,2 422 63,4 473 62,5 485 83,8 501 89,5 507 77,1 468 

Εποχιακή 
απασχόληση 64,2 346 76,4 403 66,2 399 81,4 409 72,6 412 77,2 381 

Προσωρινή 
απασχόληση 
(Ε.Π.Α.) 

67,8 171 79,9 189 82,7 185 78,3 189 73,3 191 71,2 177 

Ανεξάρτητη 
απασχόληση 37,7 215 39,1 256 66,9 251 68,3 249 59,4 244 77,5 240 

Τηλεργασία 
60,7 122 62,8 137 55 134 84,5 142 84 144 79,9 132 

Εργασία µε το 
κοµµάτι 64,3 259 71 290 60,3 287 82,8 297 87 301 80,9 282 

Μερική – 
εναλλακτική 
συνταξιοδότηση 

66,2 79 67,1 70 61,1 72 68 75 81,7 79 68,7 75 

∆ιαµοιρασµός 
θέσης εργασίας 
(Job Sharing) 

60,2 133 56,1 139 58,6 140 71,2 137 79,9 139 68,7 131 
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Πίνακας 19 
Ενδεχόµενη κάλυψη αναγκών µέσα από ευέλικτες µορφές απασχόλησης 

(εργαζόµενοι-άνεργοι-αδρανείς) 

 

Τύποι ευέλικτων µορφών 
απασχόλησης 

% N 

µερική απασχόληση 59,6% 517 

εποχιακή απασχόληση 17,5% 423 

προσωρινή εργασία µέσω ΕΠΑ 18,0% 206 

ανεξάρτητη απασχόληση 42,2% 268 

τηλεργασία 16,3% 160 

εργασία µε το κοµµάτι 28,9% 311 

µερική συνταξιοδότηση 22,4% 89 

διαµοιρασµός θέσης εργασίας 27,7% 155 

άλλο 1,3% 538 

καµµία 17,2% 570 

 

Πίνακας 20 

Λόγοι µη ικανοποίησης αναγκών (εργαζόµενοι) 

(Ν= 126) 

προτιµώ πλήρες ωράριο 43,7% 

δεν µε ικανοποιεί καµία από αυτές 23,8% 

δεν επιθυµώ να εργαστώ 22,2% 

λόγοι υγείας 5,6% 

ικανοποίηση µε την παρούσα θέση εργασίας 4,8% 

Σύνολο 100,0% 

Ζητήθηκε από τους ερωτώµενους να τοποθετηθούν επίσης ως προς συγκεκριµένα 
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των ευέλικτων µορφών απασχόλησης. Οι 
απαντήσεις τους παρουσιάζονται στους πίνακες 21 & 22. ∆ιαπιστώνουµε ότι 
συµφωνούν σε πολύ υψηλό ποσοστό - που κυµαίνεται από 72% έως 95% - ότι οι 
ευέλικτες µορφές απασχόλησης, µε εξαίρεση την ανεξάρτητη απασχόληση, 
παρουσιάζουν δύο βασικά πλεονεκτήµατα, που είναι (α) το γεγονός ότι προσφέρουν 
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περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τις οικογενειακές και προσωπικές ανάγκες των 
εργαζοµένων, και (β) ότι το ωράριό τους είναι καλύτερα προσαρµοσµένο στις 
ανάγκες τους, παρέχοντάς τους µεγαλύτερη ελευθερία. Η µερική απασχόληση 
συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά συµφωνίας µε αυτές τις τοποθετήσεις και 
ακολουθούν η τηλεργασία και η εργασία µε το κοµµάτι. Αντίθετα, µε την εύλογη 
εξαίρεση της ανεξάρτητης απασχόλησης, η πλειοψηφία δεν συµµερίζεται την άποψη 
ότι οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης προσφέρουν ελκυστικότερες αποδοχές 
(πίνακας 21). 

Πίνακας 21 
Πλεονεκτήµατα ευέλικτων µορφών απασχόλησης (%) 

(σύνολο ερωτηθέντων που γνωρίζουν τις συγκεκριµένες µορφές) 38 
 

 Μου προσφέρει 
περισσότερο ελεύθερο 
χρόνο για την 
οικογένειά µου και τις 
προσωπικές µου 
ανάγκες 

Ν Ωράριο 
προσαρµοσµένο 
στις ανάγκες 
µου /µεγαλύτερη 
ελευθερία 

Ν Ελκυστικό
τερες 
αποδοχές 

Ν 

Μερική 
απασχόληση 

95,4 505 86,8 502 24,2 471 

Εποχιακή 
απασχόληση 

72,2 388 57,6 384 26,5 366 

Προσωρινή 
απασχόληση 
(µέσω 
Ε.Π.Α.) 

73,9 180 71,1 180 34,3 172 

Ανεξάρτητη 
απασχόληση 

57,5 247 59,2 248 70,9 245 

Τηλεργασία  
 

81,8 139 72,3 138 35,9 128 

Εργασία µε 
το κοµµάτι  

79,5 283 76,0 283 39,2 250 

Μερική – 
εναλλακτική 
συνταξιοδότη
ση 

77,3 75 56,0 75 30,0 70 

∆ιαµοιρασµό
ς θέσης 
εργασίας 
(Job Sharing) 

77,6 134 64,1 128 31,5 124 

Οι µειωµένες αποδοχές, τα περιορισµένα εργασιακά – ασφαλιστικά δικαιώµατα, οι 
περιορισµένες ευκαιρίες επαγγελµατικής εξέλιξης και ο πρόσκαιρος και αβέβαιος 
χαρακτήρας των ευέλικτων µορφών απασχόλησης συνιστούν µειονεκτήµατα που σε 

                                                 
38  Π.χ. για τη µερική συνταξιοδότηση γνώριζαν µόνο 75 άτοµα, ενώ για τη µερική απασχόληση  505 
άτοµα.            
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πολύ µεγάλο ποσοστό αναγνωρίζουν οι ερωτώµενοι ότι ταυτίζονται µε αυτού του 
είδους την εργασία. Αποτελεί κοινή παραδοχή, λόγου χάριν, για το 93% των 
ερωτηθέντων, ότι η µερική απασχόληση συνδέεται µε µειωµένες αποδοχές, ενώ 
υψηλά ποσοστά συγκεντρώνουν και οι υπόλοιπες ευέλικτες µορφές, µε εξαίρεση την 
ανεξάρτητη απασχόληση. Αντίστοιχα, η εποχιακή και η προσωρινή απασχόληση 
θεωρούνται ως οι κατ’ εξοχήν πρόσκαιρες και αβέβαιες µορφές εργασίας, (σε 
ποσοστό 89%), αλλά και αυτές που προσφέρουν περιορισµένες ευκαιρίες εξέλιξης 
(ποσοστό 84%), ενώ σε µικρότερο βαθµό αυτό ισχύει για τις περισσότερες µορφές 
ευελιξίας (πλην της ανεξάρτητης απασχόλησης και πάλι). Τέλος, οι ερωτηθέντες 
δήλωσαν ότι θεωρούν την προσωρινή απασχόληση ως τη µορφή ευελιξίας που 
συνεπάγεται περισσότερο διακρίσεις από συναδέλφους και προϊσταµένους (πίνακας 
22).  
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Πίνακας 22 
Μειονεκτήµατα ευέλικτων µορφών απασχόλησης (%) 

(σύνολο ερωτηθέντων που γνωρίζουν τις συγκεκριµένες µορφές) 

 

Μειωµένες 
αποδοχές 

Περιορισµένα 
εργασιακά και 
ασφαλιστικά 
δικαιώµατα 

Πρόσκαιρη και 
αβέβαιη µορφή 

εργασίας 

Χαµηλής 
ειδίκευσης 
θέσεις 

εργασίας 

Περιορισµένες 
ευκαιρίες 

επαγγελµατικής 
εξέλιξης 

∆ιακρίσεις από 
συναδέλφους 

και 
προϊσταµένους 

  
  

% Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν 
Μερική 
απασχόληση 93,3 489 84,4 429 77,7 453 63,6 418 80 446 69,7 409 

Εποχιακή 
απασχόληση 83,7 367 85,1 345 89,3 374 70,7 348 83,8 357 71,9 313 

Προσωρινή 
απασχόληση 
(µέσω Ε.Π.Α.) 

82,5 171 86,7 173 89,3 177 65,5 174 84 181 74,4 168 

Ανεξάρτητη 
απασχόληση 32,4 238 59,4 229 45,6 241 34,5 232 41 244 29,5 224 

Τηλεργασία  65,6 125 80,3 122 80,6 129 70,9 129 78,7 127 56,1 107 
Εργασία µε το 
κοµµάτι  78,6 266 84,2 259 84,3 274 67,3 266 77,8 270 47,6 227 

Μερική – 
εναλλακτική 
συνταξιοδότηση

74,3 74 75,3 73 72,9 72 69 71 66,7 72 62,7 67 

∆ιαµοιρασµός 
θέσης εργασίας 
(Job Sharing) 

76,7 131 72 125 72,3 130 59,5 126 73,1 134 66,4 122 
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Ο τελευταίος πίνακας απλών κατανοµών παρουσιάζει τη γνώµη των ερωτηθέντων 
σχετικά µε τις επιπτώσεις που θα είχαν στη θέση τους στην αγορά εργασίας οι 
ευέλικτες µορφές απασχόλησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι µόνο για την ανεξάρτητη 
απασχόληση εκφέρουν θετική γνώµη οι ερωτηθέντες, ενώ αρνητικά τοποθετείται η 
πλειοψηφία απέναντι στην εποχιακή απασχόληση, την προσωρινή απασχόληση, την 
εργασία µε το κοµµάτι και τη µερική απασχόληση. Ουδέτερη στάση απέναντι στις 
διάφορες ευέλικτες µορφές απασχόλησης τηρεί µόλις το 20% έως το 29% του 
δείγµατος (πίνακας 23). 

Πίνακας 23 

Τι επίπτωση πιστεύετε ότι θα είχε, σε περίπτωση ευρύτερης εφαρµογής της,  στη 
θέση σας στην αγορά εργασίας η καθεµία από τις ακόλουθες  

µορφές ευέλικτης απασχόλησης (%) (εργαζόµενοι) 

 
 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ ΘΕΤΙΚΗ 
µερική απασχόληση 
(Ν=165) 

52,7 21,8 25,5 

εποχιακή απασχόληση 
(Ν=137) 

59,1 21,9 19,0 

προσωρινή απασχόληση 
(Ν=75) 

58,7 20,0 21,3 

ανεξάρτητη απασχόληση 
(Ν=90) 

22,2 21,1 56,7 

τηλεργασία 
(Ν=61) 

41,0 26,2 32,8 

εργασία µε το κοµµάτι 
(Ν=104) 

54,8 22,1 23,1 

µερική συνταξιοδότηση 
(Ν=36) 

38,9 27,8 33,3 

διαµοιρασµός θέσης 
εργασίας (Ν=62) 

35,4 29,0 35,4 

 

 
4.1.4. Οι κατά φύλο διαφοροποιήσεις των στάσεων των ερωτηθέντων απέναντι 

στις ευέλικτες µορφές απασχόλησης 

Στόχος της εµπειρικής έρευνας ήταν να εξακριβώσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 
τις στάσεις του εργατικού δυναµικού απέναντι στις ευέλικτες µορφές απασχόλησης, 
ιδίως δε του τµήµατος εκείνου που δεν συµµετέχει –για διαφόρους λόγους- στην 
αµειβόµενη απασχόληση. Κατά συνέπεια, ο πληθυσµός του δείγµατος αποτελείται 
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κυρίως από γυναίκες (σε ποσοστό 83%), και µάλιστα άνεργες ή άεργες. Ως εκ τούτου, 
είναι µάλλον παρακινδυνευµένο να επιχειρηθεί µια κατά φύλο αποτύπωση του 
συνόλου των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου, καθώς η µη-
στάθµιση του δείγµατος µπορεί να δηµιουργήσει στρεβλή εικόνα. Εντούτοις, 
υπάρχουν κάποια σηµεία που αξίζει να επισηµανθούν, καθώς οι διαφοροποιήσεις 
είναι ιδιαίτερα εύγλωττες. 

Κατ’ αρχήν, για να δώσουµε ένα αδρό προφίλ των γυναικών του δείγµατος, 
σηµειώνουµε ότι το 80,4% είναι παντρεµένες, το 11,4% ανύπαντρες και το υπόλοιπο 
8,2% διαζευγµένες, σε διάσταση ή χήρες. Οι περισσότερες (41%) είναι απόφοιτες 
λυκείου, ενώ ακολουθούν οι απόφοιτες δηµοτικού (18%), οι απόφοιτες ανώτερης 
σχολής (18%), και οι απόφοιτες γυµνασίου (14,4%). Η πλειονότητα των γυναικών 
του δείγµατος (79,7%) δεν εργάζεται (σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής του 
δείγµατος), αν και έχουν εργαστεί στο παρελθόν, ενώ από αυτές που εργάζονται, το 
81% εργάζεται µε πλήρη απασχόληση και οι υπόλοιπες µε µερική απασχόληση, 
κυρίως γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να απασχοληθεί µε πλήρες ωράριο. 

Έχοντας επίγνωση των παραπάνω περιορισµών, διαπιστώνουµε ότι οι απαντήσεις 
ανδρών και γυναικών διαφοροποιούνται αισθητά σε θέµατα όπως: 

• Η υπερωριακή απασχόληση: οι άνδρες κάνουν συχνά υπερωρίες σε ποσοστό 
διπλάσιο από τις γυναίκες (45,4% έναντι 22,8%). 

• Οι 2 στις 3 γυναίκες που δεν εργάζονται, δεν αναζητούν εργασία, αλλά και 
από αυτές που αναζητούν, το 40% επιθυµεί µόνο µερική απασχόληση και το 
28% είτε πλήρη, είτε µερική απασχόληση. 

• Το ποσοστό των ανδρών εργαζοµένων που θα ήθελαν µεγαλύτερη ευελιξία 
του χρόνου εργασίας είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο των γυναικών 
(49,5% έναντι 32%). 

• Αντίθετα, οι γυναίκες δείχνουν σαφή προτίµηση προς τις λιγότερες ώρες 
εργασίας: το 27,5% των γυναικών (έναντι µόλις 9,1% των ανδρών) θα ήθελε 
να δουλεύει µεταξύ 21-30 ωρών την εβδοµάδα, ενώ το 47,4% (έναντι 25,2% 
των ανδρών) θα ήθελε να εργάζεται 31-35 ώρες την εβδοµάδα. 

• Εξάλλου, ο µειωµένος χρόνος απασχόλησης αποτελεί σηµαντικό κριτήριο 
στην επιλογή µιας θέσης εργασίας για τις γυναίκες: το 34% το αναφέρουν ως 
πρώτο ή δεύτερο πιο σηµαντικό κριτήριο, έναντι µόλις 5,2% των ανδρών. 

• Αντίθετα, για τους άνδρες, η ασφάλεια και η µονιµότητα µιας θέσης εργασίας 
αποτελούν πολύ πιο σηµαντικό κριτήριο απ’ ό,τι για τις γυναίκες (62% το 
αναφέρουν ως πρώτο ή δεύτερο πιο σηµαντικό κριτήριο, έναντι 46,6%). 
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• Ένα ακόµη κριτήριο που είναι πιο σηµαντικό για τις γυναίκες είναι η 
δυνατότητα συνδυασµού οικογένειας και εργασίας: το 46,7% το αναφέρει ως 
το πλέον σηµαντικό κριτήριο, έναντι 25,8% των ανδρών. 

• Εάν µπορούσαν να επιλέξουν, περισσότερες γυναίκες απ’ ό,τι άνδρες θα 
προτιµούσαν να εργάζονται λιγότερες ώρες, έστω και µε χαµηλότερες 
απολαβές (21,7% έναντι 6,3%). 

• Ειδικότερα, η πλειοψηφία των γυναικών θα προτιµούσε να εργάζεται 15-35 
ώρες την εβδοµάδα (57,8%), σε αντίθεση µε τους άνδρες που θα προτιµούσαν 
να εργάζονται 35-40 ώρες την εβδοµάδα (71,4%). 

• Όσον αφορά τη γνώµη που έχουν οι ερωτηθέντες για τη µερική απασχόληση, 
οι άνδρες θεωρούν σε υψηλότερο ποσοστό ότι αυξάνει την ανασφάλεια της 
απασχόλησης, ενώ οι γυναίκες ότι διευκολύνει τον συνδυασµό οικογένειας 
και εργασίας. Την ίδια θετική γνώµη, ως προς αυτό το στοιχείο, έχουν και οι 
γυναίκες του δείγµατος για την εποχιακή απασχόληση. 

• Εντυπωσιακές διαφορές διαπιστώνουµε στις απαντήσεις ανδρών και γυναικών 
στην ερώτηση κατά πόσο µπορεί η µερική απασχόληση να καλύψει 
ενδεχοµένως τις ανάγκες τους: το 66,7% των γυναικών απαντά θετικά, σε 
αντίθεση µε το 23,3% των ανδρών. Οι στάσεις είναι λιγότερα έντονα 
διαφοροποιηµένες όσον αφορά τις άλλες µορφές ευέλικτης απασχόλησης, 
αλλά δεν παύουν να υφίστανται. Ο βασικός λόγος που επικαλούνται οι άνδρες 
του δείγµατος για την αρνητική τους στάση είναι ότι προτιµούν την πλήρη 
απασχόληση. 

• Υψηλότερο ποσοστό γυναικών απ’ ότι ανδρών επικαλείται το προφανές 
πλεονέκτηµα της µερικής απασχόλησης και της τηλεργασίας, ότι δηλαδή 
προσφέρουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και ωράριο εργασίας 
προσαρµοσµένο στις ανάγκες των εργαζοµένων. 

• Τέλος, οι άνδρες υπερτονίζουν, σε µεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες, τα 
µειονεκτήµατα των ευέλικτων µορφών απασχόλησης, ενώ η αναλογία των 
ανδρών που κρίνουν ως αρνητικές τις επιπτώσεις τους στην αγορά εργασίας 
είναι από αρκετά έως πολύ υψηλότερη από αυτή των γυναικών (η πιο έντονη 
διαφοροποίηση και πάλι αφορά τη µερική απασχόληση και την τηλεργασία, 
αλλά και τη µερική συνταξιοδότηση).  

 

4.1.5. Σύνοψη κυριότερων συµπερασµάτων από την έρευνα εργαζοµένων-
ανέργων-αδρανών 

Συνοψίζοντας τα κυριότερα ευρήµατα της επιτόπιας έρευνας σε δείγµα εργαζοµένων, 
ανέργων και αδρανούς εργατικού δυναµικού, παρατηρούµε τα εξής αξιοσηµείωτα: 
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• Παρόλο που 2 στους 3 ερωτηθέντες δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το 
ωράριο εργασίας τους, µόνο ένα 40% δηλώνει ότι θα επιθυµούσε µεγαλύτερη 
ευελιξία του χρόνου εργασίας. Συµπεραίνεται, εποµένως, ότι το υπόλοιπο 
60% είναι ικανοποιηµένο µε το ωράριο που του έχει επιβληθεί από τον 
εργοδότη. 

• Ο σηµαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την επιλογή µιας θέσης 
εργασίας είναι πρωτίστως η δυνατότητα συνδυασµού οικογένειας και 
εργασίας, ενώ η ασφάλεια της θέσης εργασίας παίζει µικρότερο ρόλο. 

• Οι άνεργοι και το αδρανές εργατικό δυναµικό δεν θα είχαν αντίρρηση να 
εργαστούν λιγότερες ώρες, έστω και µε µειωµένες αποδοχές. 

• Όπως θα περίµενε κανείς, οι οικογενειακοί λόγοι (φροντίδα εξαρτηµένων 
µελών), σε συνδυασµό µε την έλλειψη βρεφικών και παιδικών σταθµών, 
αποτελούν τη βασική αιτία που το (γυναικείο) αδρανές εργατικό δυναµικό δεν 
αναζητά εργασία, ενώ δεν πρέπει να παραβλέπεται και η σηµασία και άλλων 
παραγόντων όπως οι λόγοι υγείας και η έλλειψη δουλειών. 

• Παρά τη γενική «απαξίωσή» της, η µερική απασχόληση προτιµάται από την 
πλήρη απασχόληση ως µορφή ένταξης στην αγορά εργασίας, από ένα µεγάλο 
τµήµα του αδρανούς εργατικού δυναµικού (2 στους 3). 

• Οι νέες µορφές ευέλικτης απασχόλησης, όπως η προσωρινή απασχόληση 
(µέσω Ε.Π.Α.), η τηλεργασία, το job sharing, και η µερική συνταξιοδότηση, 
δεν είναι ευρύτερα γνωστές στην Κύπρο, σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές 
µορφές ευελιξίας, όπως η µερική και η εποχιακή απασχόληση, ή η εργασία µε 
το κοµµάτι (φασόν). 

• Η τηλεργασία δεν φαίνεται να αποτελεί αποδεκτή µορφή ένταξης στην αγορά 
εργασίας για τη µεγάλη πλειοψηφία του πληθυσµού του δείγµατος (µόνο ένα 
16% την αποδέχεται). 

• Οι ερωτηθέντες έχουν επίγνωση τόσο των πλεονεκτηµάτων, όσο και των 
µειονεκτηµάτων της µερικής απασχόλησης, ενώ φαίνεται να απορρίπτουν ως 
εναλλακτική λύση, και την εποχιακή και την προσωρινή απασχόληση, όπως 
και την τηλεργασία, παρόλο που αυτήν την τελευταία δεν την ταυτίζουν µε 
υποβάθµιση και ανασφάλεια της εργασίας. 

• Η ανεξάρτητη απασχόληση επίσης προβάλλει ως αρκετά ελκυστική λύση στο 
πρόβληµα της ένταξης στην αγορά εργασίας, εξαιτίας κυρίως των πιο 
ικανοποιητικών αποδοχών που αποφέρει αυτή η δραστηριότητα, αλλά και της 
απουσίας των µειονεκτηµάτων που έχουν οι άλλες µορφές ευελιξίας. 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδηγούν στο συµπέρασµα ότι είναι αναγκαίες κάποιες 
θεσµικές τοµές αλλά και καινοτόµες πρωτοβουλίες πολιτικής που να περιορίζουν τα 
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εµπόδια πρόσβασης και παραµονής στην αγορά εργασίας του αδρανούς εργατικού 
δυναµικού και να δηµιουργούν τις προϋποθέσεις ισότιµης ένταξης στην απασχόληση. 
Τα µέτρα που προτείνονται παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 5. Ενδεικτικά 
αναφέρουµε κάποιες προτάσεις πολιτικής που θα ενίσχυαν την ελκυστικότητα των 
ευέλικτων µορφών απασχόλησης, αλλά και τη δυνατότητά τους ν’ αποτελέσουν 
βιώσιµη εναλλακτική λύση στην ανεργία ή την αδράνεια του εργατικού δυναµικού: 

 καµπάνιες ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης για τα πλεονεκτήµατα και τους 
περιορισµούς των ευέλικτων µορφών απασχόλησης, ώστε αυτές να αποτελούν 
συνειδητή επιλογή 

 διάχυση καλών πρακτικών από την ευρωπαϊκή και διεθνή εµπειρία 

 αναβάθµιση των όρων εργασίας της µερικής απασχόλησης και δυνατότητα 
εφαρµογής της σε όλες τις βαθµίδες της ιεραρχίας και σε όλους τους κλάδους 
και ειδικότητες. ∆υνατότητα εναλλαγής µεταξύ πλήρους και µερικής 
απασχόλησης, χωρίς απώλεια δικαιωµάτων 

 εναρµόνιση των ωραρίων των κοινωνικών υπηρεσιών µε τα ωράρια εργασίας 
που ισχύουν στις επιχειρήσεις και οργανισµούς. 

Φυσικά, για να ενθαρρυνθεί το αδρανές εργατικό δυναµικό να αναζητήσει 
αµειβόµενη απασχόληση, πρέπει να συντρέξουν και µια σειρά από άλλες 
προϋποθέσεις, οι βασικότερες εκ των οποίων είναι: 

 η δραστική βελτίωση της δηµόσιας υποδοµής φροντίδας βρεφών και παιδιών 

 η αναβάθµιση των προσόντων και δεξιοτήτων του αδρανούς εργατικού 
δυναµικού, και κυρίως η εξοικείωσή τους µε τις νέες τεχνολογίες  

 προγράµµατα ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας 

 βελτίωση της προσβασιµότητας στους χώρους εργασίας. 

 

 
4.2. Ανάλυση των στάσεων των επιχειρήσεων απέναντι στις ευέλικτες µορφές 

απασχόλησης  

 
4.2.1. Η ταυτότητα της έρευνας 

    
Οι δύο βασικοί στόχοι της έρευνας επιχειρήσεων ήταν, πρώτον, η διερεύνηση των 
απαιτήσεων των επιχειρήσεων σε θέµατα ζήτησης και οργάνωσης της εργασίας και 
σε ζητήµατα που αφορούν τη βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας και της 
ανταγωνιστικότητας και δεύτερον ο εντοπισµός των σχηµάτων και µηχανισµών 
εφαρµογής ευέλικτων µορφών απασχόλησης που προσφέρονται ως περισσότερο 
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κατάλληλα για τη δοµή, τα µεγέθη και την επιχειρηµατική κουλτούρα των 
Κυπριακών επιχειρήσεων.   

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στην Κύπρο κατά το διάστηµα Μαΐου – Ιουνίου 2006 
σε 202 επιχειρήσεις σε 5 περιοχές της Κύπρου, µε την ευθύνη και εποπτεία του 
Intercollege. Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν από έµπειρους συνεντευκτές µε τη 
µέθοδο των επιτόπιων επισκέψεων στους χώρους των επιχειρήσεων. 

 
4.2.2. Το ερωτηµατολόγιο  

 Το ερωτηµατολόγιο χωρίζεται σε 2 διακριτά τµήµατα. Το πρώτο τµήµα αποτελεί µία 
καταγραφή των γενικών χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων, ενώ το δεύτερο –και 
µεγαλύτερο - τµήµα, αναφέρεται στις στρατηγικές και τις πολιτικές ευέλικτης 
απασχόλησης που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις. Πιο αναλυτικά, το δεύτερο τµήµα 
του ερωτηµατολογίου διακρίνεται σε 5 επιµέρους ενότητες.  

Η πρώτη ενότητα περιλαµβάνει ερωτήσεις γενικού περιεχοµένου για τους τρόπους 
χρησιµοποίησης των µορφών ευέλικτης απασχόλησης από τις επιχειρήσεις.  

Η δεύτερη ενότητα περιλαµβάνει ερωτήσεις που αφορούν την εµπειρία και τις 
απόψεις των επιχειρήσεων από τη χρησιµοποίηση εργαζοµένων µε µερική 
απασχόληση, ενώ η τρίτη ενότητα εστιάζει στην απασχόληση εποχιακού / έκτακτου 
προσωπικού από τις επιχειρήσεις. Η τρίτη ενότητα επιχειρεί µία συγκεντρωτική 
αποτίµηση  των εµπειριών των επιχειρήσεων από την µέχρι τώρα χρησιµοποίηση των 
ευέλικτων µορφών απασχόλησης, ενώ η τέταρτη ενότητα απευθύνεται στις 
επιχειρήσεις που δεν χρησιµοποιούν ευέλικτες µορφές απασχόλησης και 
καταγράφονται οι απόψεις τους και οι µελλοντικές τους προθέσεις. Στην πέµπτη και 
τελευταία ενότητα, το ερωτηµατολόγιο εστιάζει το ενδιαφέρον του στην πολιτική που 
ακολουθεί η επιχείρηση σε σχέση µε το ανθρώπινο δυναµικό της και τις νέες 
εξελίξεις στον τοµέα των ανθρώπινων πόρων. 

 
4.2.3. Η ταυτότητα των επιχειρήσεων  (Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων)  
Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν συνολικά 202 επιχειρήσεις. Από αυτές, στο 44,1% των 
επιχειρήσεων, το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε µέσω συνέντευξης από το Γενικό 
∆ιευθυντή, στο 16,3% από το ∆ιευθυντή Προσωπικού, στο 7,4% από το ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο, στο 5% από τον ∆ιευθυντή Παραγωγής, στο 2,5% από τον Οικονοµικό 
∆ιευθυντή και σε άλλο ένα 2,5% από τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης Προσωπικού, ενώ 
σε ένα  22,3% των επιχειρήσεων το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε από άτοµο 
άλλης ιδιότητας. Η θέση του υπεύθυνου της επιχείρησης, από τον οποίο ελήφθη η 
συνέντευξη, η υποκειµενική του δυνατότητα αξιολόγησης και εκτίµησης των 
αναγκών της επιχείρησης αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα στην παροχή των 
ζητούµενων πληροφοριών. Στις µεγάλες επιχειρήσεις, καταλληλότερα ήταν τα 
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εξειδικευµένα στελέχη, τα επιφορτισµένα µε τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων 
και την κατάρτιση των εργαζοµένων της επιχείρησης. Στις ΜΜΕ, καταλληλότεροι 
ήταν οι υπεύθυνοι των Επιχειρήσεων (πχ. ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι, Γενικοί 
∆ιευθυντές, ∆/ντές Παραγωγής, κλπ.). 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις του δείγµατος, έχουν την έδρα τους στη Λευκωσία και 
τη Λεµεσό (31,7% και 30,2% αντίστοιχα). Ακολουθεί η Λάρνακα (22,3%), η Πάφος 
(8,9%) και η Αµµόχωστος (6,9%). Η πλειοψηφία των 202 επιχειρήσεων (184) είναι 
Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης (Ltd), 7 είναι συνεταιρισµοί και 5 είναι ανώνυµες 
εταιρίες, ενώ 6 εταιρίες δήλωσαν ότι έχουν άλλη νοµική µορφή.  

 
Πίνακας 24 

Έτος 
Ίδρυσης 

Αριθµός 
Επιχειρήσεων % 

- 1969 14 11,4 
1970 -1979 27 13,4 
1980 -1989 47 23,3 
1990 -1999 52 25,7 
2000 -2006 36 17,8 
Σύνολο 199 98,5 
∆εν 

απάντησαν 3 1,5 
Σύνολο 202 100 

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις του δείγµατος, σχεδόν οι µισές από αυτές έχουν ιδρυθεί 
τα τελευταία είκοσι χρόνια. Πιο αναλυτικά από τις 199 επιχειρήσεις που απάντησαν 
το σχετικό ερώτηµα, 47 επιχειρήσεις (23,3%) ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τη 
δεκαετία 1980- 1989, 52 επιχειρήσεις (25,7%) την περίοδο 1990-1999, ενώ κατά το 
διάστηµα 2000-2006 ιδρύθηκαν άλλες 36 επιχειρήσεις (17,8%).  

Όσον αφορά το συνολικό αριθµό των εργαζοµένων, η πλειοψηφία του δείγµατός µας  
(69 επιχειρήσεις) είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν 1-9 άτοµα. 
Ακολουθούν, µε µεγάλη απόσταση, οι επιχειρήσεις (35 συνολικά) µε προσωπικό  20-
49 άτοµα,  και οι επιχειρήσεις (32 στον αριθµό) µε προσωπικό 100 – 499 άτοµα.  

  

 Πίνακας 25 

 Αριθµός 
Εργαζοµένων  

Αριθµός 
Επιχειρήσεων  % 

1 1-9 69 34,3
2 10-19 30 14,9
3 20-49 35 17,4
4 50-99 29 14,4
5 100-499 32 15,9
6 500+ 6 3,0
 Σύνολο 201 100

∆ιάγραµµα 1
Αριθµός Εργαζοµένων στις 

Επιχειρήσεις 

 1- 9

 10 - 1920-49

50-99

100-499
500+



∆ιερεύνηση εφαρµογής µορφών ευέλικτης απασχόλησης στην Κύπρο και σε διεθνές επίπεδο 
 

Κοινοπραξία Μελέτης Ευέλικτης Απασχόλησης  
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτοµίας / Intercollege 

89

Αναφορικά µε τους κλάδους που καλύπτουν οι επιχειρήσεις του δείγµατος, οι 
περισσότερες είναι επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εµπορίου, σε ποσοστό 26,7% 
(που αντιστοιχεί σε 54  επιχειρήσεις). Ακολουθούν µε ποσοστό 14,4% επιχειρήσεις 
ξενοδοχειακές και εστιατορίων, ενώ η βιοµηχανία τροφίµων και ποτών µαζί µε την 
καπνοβιοµηχανία, αποτελούν το 10,9%. Το 7,4% των επιχειρήσεων εντάσσεται στην 
ευρύτερη κατηγορία των λοιπών δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, ενώ το 4% 
αυτών είναι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε κατασκευές. Παρόµοιο ποσοστό 3,5% 
(ήτοι 7 επιχειρήσεις ανά κατηγορία) παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις διαχείρισης 
ακίνητης περιουσίας,  οι επιχειρήσεις παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
και η βιοµηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου. Οι επιχειρήσεις παραγωγής 
χαρτοπολτού, κατασκευής χαρτιού και προϊόντων του αποτελούν το 3% των 
επιχειρήσεων και οι επιχειρήσεις κατασκευής µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού 
αποτελούν το 2,5%. Τέλος, τα χαµηλότερα ποσοστά παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις 
δηµόσιας διοίκησης και άµυνας, παραγωγής χηµικών ουσιών και υγείας και 
κοινωνικής µέριµνας.  

Από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα αξίζει να σηµειωθεί ότι ένα µεγάλο µέρος 
του προσωπικού των επιχειρήσεων του δείγµατος εργάζεται µε κάποια µορφή 
ευέλικτης απασχόλησης. Ειδικότερα, το 8,9% του συνόλου των απασχολουµένων 
των επιχειρήσεων του δείγµατος εργάζεται µόνιµα κάτω από καθεστώς µερικής 
απασχόλησης µε αντίστοιχα ποσοστά για άνδρες και γυναίκες 7,6% και 10,2%. Ένα 
επίσης σηµαντικό ποσοστό (9,3%) του προσωπικού αυτών των επιχειρήσεων 
εργάζεται ως έκτακτο ή εποχιακό, όπου και πάλι το ποσοστό των γυναικών στην 
κατηγορία αυτή (10,6%) είναι υψηλότερο από αυτό των ανδρών (7,9%). Το γεγονός 
αυτό είναι πιθανόν να µπορεί να ερµηνευτεί από την οικειοθελή επιλογή του 
γυναικείου πληθυσµού για µερική ή έκτακτη απασχόληση. Τέλος, ένα αξιόλογο 
τµήµα των απασχολούµενων στις επιχειρήσεις του δείγµατος (856 άτοµα), κυρίως 
άνδρες (561 άτοµα), εργάζονται ως εξωτερικοί συνεργάτες µε σύµβαση έργου. 
Συνοψίζοντας, αν και η πλειοψηφία των εργαζοµένων σε αυτές τις επιχειρήσεις, το 
76,9%, κατέχει µία µόνιµη και πλήρους απασχόλησης θέση εργασίας, ένα διόλου 
ευκαταφρόνητο ποσοστό (το 23,1%) εργάζεται µε άλλες µορφές απασχόλησης.  
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Πίνακας 26 

Προσωπικό που απασχολείται στις 202 επιχειρήσεις 

Αρκετά σηµαντικό είναι επίσης το τµήµα του προσωπικού των επιχειρήσεων (11,1%) 
του δείγµατος που αµείβεται µε βάση της ώρες εργασίας (ωροµίσθιο) και όχι µε 
µισθό (βλ. πίνακα 27). 

Πίνακας 27 

Προσωπικό ανά είδος αµοιβής στις 202 επιχειρήσεις 
 Άνδρες  % Γυναίκες  %  Σύνολο  % 
 Προσωπικό 
αµειβόµενο 
µε µισθό  

6.633 
 

87,7 7.075 
 

89,8 13.708 88,8 

 Ωροµίσθιο 
προσωπικό  

928 
 

12,2 797 
 

10,1 1.725 11,1 

Σύνολο 
Προσωπικού 

7.561 100 7.872 100 15.433 100 

Ο συνήθης αριθµός απασχολουµένων µε πλήρη απασχόληση στις επιχειρήσεις του 
δείγµατος, ανδρών και γυναικών, είναι µέχρι 20 άτοµα, ενώ µόλις ένα 10% των 
επιχειρήσεων απασχολεί περισσότερα από 100 άτοµα. Το γεγονός αυτό βρίσκεται σε 
πλήρη αντιστοιχία µε την κυριαρχία των µικρών επιχειρήσεων στην οικονοµία της 
Κύπρου (βλ. πίνακες 28 και 29). 

Πίνακας 28 

Αριθµός επιχειρήσεων που απασχολούν γυναίκες πλήρους απασχόλησης 
Αριθµός πλήρως 
απασχολούµενων 
γυναικών 

Αριθµός 
Επιχειρήσεων 

% 

0 17 8,4 
1-19 128 63,4 

 Άνδρες % Γυναίκες % Σύνολο  % 
Προσωπικό 
(µόνιµο) 
πλήρους 
απασχόλησης  

6.961 
 
 

78,0 6.649 
 

75,7 13.610 76,9 

 Προσωπικό 
(µόνιµο) µερικής 
απασχόλησης 

683 
 

7,6 898 
 

10,2 1.581 8,9 

 Εποχικό / 
Έκτακτο 

712 
 

7,9 936 
 

10,6 1.648 9,3 

 Εξωτερικοί  
συνεργάτες/τριες  
(συµβάσεις 
έργου) 

561 
 

6,2 295 
 

3,3 856 4,8 

Σύνολο 
Προσωπικού 

8.917 100 8.778 100 17.695 100 
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20-39 18 8,9 
40-59 11 5,4 
60-79 6 3,0 
80-99 2 1,0 

100-399 16 7,9 
400+ 4 2,0 

Σύνολο  202 100 

 

Πίνακας 29 

Αριθµός επιχειρήσεων που απασχολούν άνδρες  πλήρους απασχόλησης 
Αριθµός πλήρως 
απασχολούµενων ανδρών 

Αριθµός 
Επιχειρήσεων 

% 

0 19 9,4 
1-19 113 55,9 
20-39 27 13,4 
40-59 8 4,0 
60-79 6 3,0 
80-99 9 4,5 

100-399 16 7,9 
400+ 4 2,0 

Σύνολο  202 100 

 

 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της επιτόπιας έρευνας, ένα αρκετά σηµαντικό ποσοστό, 
περίπου το 1/3 των επιχειρήσεων δηλώνει ότι αξιοποιεί κάποια ευέλικτη µορφή 
απασχόλησης, σε συνδυασµό –σχεδόν πάντα- και µε προσωπικό µόνιµης 
απασχόλησης. Πράγµατι το 32% των επιχειρήσεων χρησιµοποιεί µόνιµα προσωπικό 
µερικής απασχόλησης, το 38% χρησιµοποιεί έκτακτο ή εποχιακό προσωπικό και το 
18% χρησιµοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες µε σύµβαση έργου. Τα στοιχεία αυτά 
ενισχύουν περαιτέρω την εικόνα του πίνακα 26 και µαρτυρούν την αξιοποίηση σε 
σηµαντικό βαθµό ορισµένων ευέλικτων µορφών απασχόλησης από τις επιχειρήσεις 
του δείγµατος (βλ. πίνακα 30).  
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Πίνακας 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά τον τρόπο πληρωµής των εργαζοµένων των επιχειρήσεων του δείγµατος, 
11 από αυτές απασχολούν προσωπικό αποκλειστικά µε ωροµίσθιο, 116 απασχολούν 
αποκλειστικά µισθωτούς, ενώ 75 επιχειρήσεις  χρησιµοποιούν προσωπικό και των 
δύο κατηγοριών (βλ. πίνακα 31). 

Πίνακας 31 

 

Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι ένα αρκετά σηµαντικό τµήµα των εργαζοµένων, το 
1/3, καλύπτεται αποκλειστικά από ατοµικές συµβάσεις εργασίας, ενώ χαµηλότερο 
είναι το ποσοστό όσων καλύπτονται αποκλειστικά από συλλογικές συµβάσεις 
εργασίας (28,9%). Με συνδυασµό και των δύο τύπων συµβάσεων καλύπτεται 
περίπου 1 στους 6 εργαζόµενους, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σχεδόν 1 
στους 5 εργαζόµενους δεν καλύπτεται από κάποια σύµβαση εργασίας. Το στοιχείο 
αυτό υποδηλώνει ότι η µη κατοχύρωση θεµελιωδών εργασιακών δικαιωµάτων είναι 
αρκετά διαδεδοµένη, τουλάχιστον στις επιχειρήσεις του δείγµατος (βλ. πίνακα 32). 

 

Αριθµός των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό των 
παρακάτω κατηγοριών: 

 
 Αριθµός  

Επιχειρήσεων % 
Προσωπικό (µόνιµο) πλήρους 
απασχόλησης  
 

198 98 

 Προσωπικό (µόνιµο) µερικής 
απασχόλησης 
 

65 32 

 Εποχικό / Έκτακτο 
 77 38 

Εξωτερικοί συνεργάτες –τριες (συµβάσεις 
έργου) 36 18 

Τρόπος πληρωµής προσωπικού Αριθµός  
Επιχειρήσεων % 

Προσωπικό αµειβόµενο 
αποκλειστικά µε µισθό  116 57,4 

Αποκλειστικά ωροµίσθιο προσωπικό  11 5,4 

Και τα δύο  75 37,1 

Σύνολο Επιχειρήσεων 202 100,0 
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Πίνακας 32 

 
 

4.2.4. Στρατηγικές και πολιτικές ευέλικτης απασχόλησης (2ο µέρος) 

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των επιχειρήσεων, το 60% εφαρµόζει ήδη κάποια 
πολιτική ευέλικτης απασχόλησης. Από τις µορφές ευέλικτης απασχόλησης φαίνεται 
να προτιµώνται κυρίως το ευέλικτο ωράριο, που αναφέρεται ως επί το πλείστον στην 
ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, και η προσωρινή/εποχιακή απασχόληση (68,5% 
και 63,1% αντίστοιχα), ενώ ακολουθεί η µερική απασχόληση (50%). Εντύπωση 
προκαλεί το σχετικά υψηλό ποσοστό των επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι εφαρµόζουν 
τη διευθέτηση του εργάσιµου χρόνου (40,7%) κυρίως σε εβδοµαδιαία και µηνιαία 
βάση, και το job sharing (25,4%), όταν είναι γνωστό από τα στατιστικά δεδοµένα ότι 
στην Κύπρο, οι δύο αυτές µορφές ευελιξίας έχουν ελάχιστη έως µηδενική εφαρµογή. 
Σε κάθε περίπτωση, και παρά τις επιφυλάξεις, από τα στοιχεία αυτά προκύπτει µια 
αυξηµένη ευελιξία στις επιχειρήσεις του δείγµατος. 

Πίνακας 33 
Εφαρµόζετε κάποια µορφή ευέλικτης 

απασχόλησης; 

 Αριθµός  
Επιχειρήσεων % 

ΝΑΙ 122 60,3 
ΟΧΙ 80 39,6 
Σύνολο Απαντήσεων
 202 100,0 

 

Στην επιχείρηση οι εργαζόµενοι καλύπτονται 
από: 

Αριθµός  
Επιχειρήσεων % 

Ατοµικές συµβάσεις εργασίας 65 33,5
Συλλογικές συµβάσεις εργασίας  56 28,9
Και µε τους δύο τύπους  36 18,6
∆εν καλύπτονται από συµβάσεις εργασίας 37 19,1
Σύνολο Απαντήσεων  94 100,0
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Πίνακας 34 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις (περίπου 2 στις 3) δεν καταγράφουν συγκεκριµένα 
πόσοι άνδρες και πόσες γυναίκες εργάζονται µε κάποια µορφή ευέλικτης 
απασχόλησης, δυσχεραίνοντας έτσι την κατά φύλο αποτύπωση της συχνότητας 
προσφυγής στην ευέλικτη απασχόληση. 

 
Πίνακας 35 

 

 

 

 

 

 

 

Στην ερώτηση αν γίνονται µετρήσεις για το βαθµό ικανοποίησης των εργαζοµένων 
από την εργασία τους, 42 επιχειρήσεις απάντησαν θετικά και 67 αρνητικά, ενώ από 
όσες απάντησαν θετικά, οι 31 διαθέτουν µετρήσεις και των εργαζοµένων που κάνουν 
χρήση ευέλικτων µορφών απασχόλησης.  

Σχετικά µε τη δυνατότητα µετακίνησης του υφιστάµενου προσωπικού από την πλήρη 
απασχόληση σε ευέλικτες µορφές απασχόλησης και το αντίστροφο, οι πρακτικές των 
επιχειρήσεων ποικίλουν. Έτσι, στην ερώτηση αν οι εργαζόµενοι πλήρους 

Μορφές ευέλικτης απασχόλησης που εφαρµόζονται στις επιχειρήσεις 
 

 Αριθµός  
Επιχειρήσεων % 

Ευέλικτο ωράριο 83 68,5 
Συµπιεσµένη εβδοµάδα εργασίας 13 10,6 
Μερική Απασχόληση 61 50,0 
Μία θέση εργασίας για 2 εργαζόµενους (Job Sharing) 31 25,4 
Συνολική διευθέτηση του εργάσιµου χρόνου 46 40,7 
Προσωρινή- εποχιακή Απασχόληση 77 63,1 
Τηλεργασία 6 5,2 
Κατ’ οίκον εργασία 9 7,8 
Εργασία µε το κοµµάτι (φασόν) 9 7,8 
Άλλη µορφή ευέλικτης απασχόλησης 2 1,7 
Σύνολο Επιχειρήσεων µε ευέλικτες µορφές 
απασχόλησης 122 100,0 

Καταγράφονται τα ποσοστά ανδρών και 
γυναικών που κάνουν χρήση µορφών ευέλικτης 

απασχόλησης;  

 Αριθµός  
Επιχειρήσεων % 

ΝΑΙ 39 35,1 
ΟΧΙ 72 64,9 
Σύνολο Απαντήσεων
 111 100,0 
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απασχόλησης µπορούν να κάνουν χρήση ευέλικτων µορφών απασχόλησης, οι µισές 
επιχειρήσεις έχουν απαντήσει θετικά και οι άλλες µισές αρνητικά. Αυτό ενδεχοµένως 
να οφείλεται στις ιδιαίτερες ανάγκες σε προσωπικό της κάθε επιχείρησης. Ενώ, στην 
ερώτηση που αναφέρεται στη δυνατότητα µετακίνησης εργαζοµένων από την 
ευέλικτη απασχόληση προς την πλήρη απασχόληση, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 
(66,4%) απαντά θετικά. Πάντως, οι περισσότερες επιχειρήσεις (61) διευκρινίζουν ότι 
η µετάβαση από το ένα εργασιακό καθεστώς στο άλλο, µπορεί να συµβεί µόνο 
εφόσον συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. 

Άλλωστε, από το σύνολο των επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν µορφές ευέλικτης 
απασχόλησης, ένα ποσοστό 57,8% δήλωσε ότι δεν τις εφαρµόζει σε όλες τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης, αλλά µόνο σε ορισµένα τµήµατα, κυρίως λόγω της 
φύσης της εργασίας  ή των αναγκών που υπάρχουν στα τµήµατα αυτά. 

Τα τµήµατα που προτιµούν οι επιχειρήσεις για την εφαρµογή ευέλικτων µορφών 
απασχόλησης εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 36 

 

 

 

 

Στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων (75,7%), η υιοθέτηση µορφών ευέλικτης 
απασχόλησης δεν φαίνεται να αποτελεί το αποτέλεσµα κάποιας στρατηγικής για την 
προώθηση ευρύτερων αλλαγών στο εργασιακό περιβάλλον. Για όσες, παρόλα αυτά 
ισχυρίστηκαν κάτι τέτοιο, ο κύριος λόγος προώθησης αλλαγών ήταν οι µεταβολές 
στα παραγωγικά συστήµατα και οι µεταβολές στον αριθµό των εργαζοµένων. 

Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση ευέλικτων µορφών 
απασχόλησης, οι περισσότερες από αυτές θεωρούν ότι µε αυτόν τον τρόπο 
εξασφαλίζουν τη διατήρηση στην επιχείρησή τους «πολύτιµων» εργαζοµένων  
(62,4%) και ότι αποφεύγουν τις απολύσεις (44,9%).  

Αντίθετα, η ανταπόκριση σε σχετικό αίτηµα των εργαζοµένων, οι πολιτικές ίσων 
ευκαιριών και η µεγιστοποίηση της απόδοσης του εξοπλισµού, δεν περιλαµβάνονται 
µεταξύ των κινήτρων που οδήγησαν τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν στην 
υιοθέτηση ευέλικτων µορφών απασχόλησης. 

Η πρωτοβουλία για την υιοθέτηση ευέλικτων µορφών απασχόλησης οφείλεται στο 
60,5% των επιχειρήσεων στο Γενικό ∆ιευθυντή. Ακολουθεί ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Τµήµατα  προσωπικού που προτιµάται η µερική 
απασχόληση 

Αριθµός  
Επιχειρήσεων 

∆ιοικητικό/ Υποδοχής / Εξυπηρέτησης πελατών 25 
Παραγωγής και Κουζίνας 20 
Πωλήσεων / ∆ιανοµής 15 
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(15,8%) και ο ∆ιευθυντής Προσωπικού (8,8%), ενώ το 13,2% των επιχειρήσεων 
αποδίδει  την πρωτοβουλία σε άλλο πρόσωπο. 

 

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Από τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν ευέλικτες µορφές απασχόλησης, οι µισές 
περίπου απασχολούν προσωπικό µερικής απασχόλησης. Όσον αφορά τα άτοµα που 
εργάζονται µε µερική απασχόληση, αυτά είναι κυρίως το προσωπικό καθαριότητας 
και κουζίνας (20 επιχειρήσεις), οι ανειδίκευτοι εργάτες (18 επιχειρήσεις)  και οι 
πωλητές (18 επιχειρήσεις). Στον αντίποδα βρίσκονται τα διευθυντικά στελέχη και το 
επιστηµονικό επαγγελµατικό προσωπικό (4 και 6 επιχειρήσεις αντίστοιχα).  

 

Πίνακας 37 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 38 

  

  
  

  

 

 

 

 

Όσον αφορά τις αποδοχές τους, στις 33 επιχειρήσεις (από τις 55)  οι εργαζόµενοι 
µερικής απασχόλησης λαµβάνουν κατ’ αναλογία των ωρών που εργάζονται τις ίδιες 
αποδοχές και παροχές, όπως και οι εργαζόµενοι πλήρους απασχόλησης. 

Αναφορικά µε την απόδοση των εργαζοµένων µερικής απασχόλησης, η πλειοψηφία 
των επιχειρήσεων εκτιµά ότι δεν υπάρχει διαφορά στην απόδοση σε σχέση µε τους 
πλήρως απασχολούµενους.  

Χρησιµοποιείτε  προσωπικό µερικής 
απασχόλησης; 

 Αριθµός  
Επιχειρήσεων % 

ΝΑΙ 56 49,6 
ΟΧΙ 57 50,4 
Σύνολο Απαντήσεων
 113 100,0 

Κατηγορίες προσωπικού µε µερική 
απασχόληση 

Αριθµός  
Επιχειρήσεων 

Προσωπικό Καθαρισµού και Κουζίνας 20 
Ανειδίκευτοι Εργάτες 18 
Πωλητές 18 
Γραφειακό Προσωπικό 16 
Ειδικευµένοι Τεχνίτες 15 
Επιστηµονικό Επαγγελµατικό Προσωπικό 6 
∆ιευθυντικά Στελέχη 4 
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Πίνακας 39 

Παρόλα αυτά, σύµφωνα µε στοιχεία των επιχειρήσεων, οι εργαζόµενοι µε µερική 
απασχόληση δεν απολαµβάνουν τις ίδιες παροχές µε τους πλήρως απασχολούµενους. 
Οι µεγαλύτερες διαφορές στην παροχή επιδοµάτων αφορούν α) την άδεια και το 
επίδοµα µητρότητας, β) την αποζηµίωση απόλυσης, γ) την ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη και δ) τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα, ενώ οι µικρότερες διαφορές 
εντοπίζονται α) στην κατάρτιση και β) στην αµοιβή των υπερωριών. 

Πίνακας 40 

Ποια από τα παρακάτω δικαιώµατα – παροχές που ισχύουν για τους 
εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης, ισχύουν και για τους εργαζόµενους µερικής 

απασχόλησης: 

 

 
Προσωπικό 
πλήρους 

απασχόλησης 

Προσωπικό 
µερικής 

απασχόλησης 
 Ναι (Ν) % * Ναι  % * 

1.  Πενθήµερη εργασία  38 67,9 29 50,9 
2.  Ετήσια άδεια  52 92,9 43 75,4 
3. Ιατροφαρµακευτική κάλυψη 36 64,3 26 45,6 
4. Αποζηµίωση απόλυσης  39 69,6 27 47,4 
5. Συνταξιοδοτικό πρόγραµµα 31 55,4 21 36,8 
6. Άδεια µητρότητας και 
επίδοµα 48 85,7 34 59,6 
7. Κατάρτιση 42 75,0 39 68,4 
8. Αµοιβή για υπερωρίες  41 73,2 37 64,9 
9. Μπόνους  27 48,2 20 35,1 

* ποσοστό επί των επιχειρήσεων που απάντησαν στο σχετικό ερώτηµα και όχι στο συνολικό δείγµα 

 

 

 

 

Απόδοση προσωπικού µε µερική 
απασχόληση 

Αριθµός  
Επιχειρήσεων

 
% 

Υψηλότερη 4 7,1 
Πάνω κάτω ισοδύναµη 41 73,2 
Χαµηλότερη 11 19,6 
Σύνολο Απαντήσεων 56 100,0 
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∆ιάγραµµα 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάντως, οι περισσότερες επιχειρήσεις (43 στις 57) θεωρούν ότι οι εργαζόµενοι µε 
µερική απασχόληση έχουν τον ίδιο βαθµό αφοσίωσης µε τους πλήρως 
απασχολούµενους. Ενώ στην ερώτηση, αν υπάρχουν άνδρες στις επιχειρήσεις που 
ζητούν να εργαστούν µε µερική απασχόληση, οι 31 επιχειρήσεις απάντησαν θετικά, 
και οι 22 επιχειρήσεις αρνητικά. Πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι στις περισσότερες 
επιχειρήσεις (69,6%) δε διατηρείται αρχείο των ατόµων που επιθυµούν να εργαστούν 
µε µερική απασχόληση, ενώ δεν γνωστοποιούνται και οι διαθέσιµες θέσεις µερικής 
απασχόλησης (56,9%). 

Όσον αφορά την ευχέρεια που δίνουν οι επιχειρήσεις στους εργαζόµενους µερικής 
απασχόλησης να επιλέξουν το ωράριό τους, 22 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι οι 
εργαζόµενοι έχουν µεγάλη ευχέρεια, άλλες 22 ότι έχουν µικρή ευχέρεια, ενώ 13 
επιχειρήσεις δεν δίνουν στον εργαζόµενο την ευχέρεια να επιλέξει. Επιπλέον, στις 
περισσότερες επιχειρήσεις δίδονται ευκαιρίες για τη µετάβασή τους από θέσεις 
µερικής απασχόλησης σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, κυρίως όµως κάτω από 
προϋποθέσεις, δηλαδή όταν υπάρχει τέτοιου είδους ανάγκη ή υπάρχει διαθεσιµότητα 
θέσης. 

 

 

 Παροχές σε προσωπικό µε µερική ή πλήρη απασχόληση
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ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Σχεδόν 2 στις 3 επιχειρήσεις του δείγµατος ανέφεραν ότι απασχολούν προσωπικό µε 
εποχιακή απασχόληση, κυρίως ως ανειδίκευτους εργάτες, προσωπικό καθαριότητας 
και κουζίνας, και ως πωλητές. 

Πίνακας 41 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως και στους εργαζόµενους µε µερική απασχόληση, έτσι και εδώ, οι περισσότερες 
επιχειρήσεις θεωρούν ότι οι εργαζόµενοι εποχιακής απασχόλησης έχουν τον ίδιο 
βαθµό αφοσίωσης µε τους πλήρως απασχολούµενους (44 στις 69). Αναφορικά µε την 
απόδοση των εργαζοµένων µε εποχιακή απασχόληση, η πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων εκτιµά ότι η απόδοσή τους σε σχέση µε τους πλήρως απασχολούµενους 
είναι ισοδύναµη ή και υψηλότερη (βλ. πίνακα 42).  

Στην ερώτηση αν διατηρείται αρχείο των ατόµων που επιθυµούν να εργαστούν µε 
εποχιακή απασχόληση, 44 επιχειρήσεις απάντησαν θετικά και 31 αρνητικά, ενώ και 
στην περίπτωση εποχιακής απασχόλησης οι διαθέσιµες θέσεις δεν γνωστοποιούνται  
(στο 60,3% των επιχειρήσεων). 

Πίνακας 42 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγµατος ακολουθεί την τακτική 
γνωστοποίησης στο προσωπικό των ευέλικτων µορφών απασχόλησης που εφαρµόζει.  

 

Χρησιµοποιείτε  προσωπικό εποχιακής 
απασχόλησης; 

 Αριθµός  
Επιχειρήσεων % 

ΝΑΙ 70 64,2 
ΟΧΙ 39 35,8 
Σύνολο Απαντήσεων
 109 100,0 

Απόδοση προσωπικού µε εποχιακή απασχόληση Αριθµός  
Επιχειρήσεων 

 
% 

Υψηλότερη 10 13,7 
Πάνω κάτω ισοδύναµη 34 46,6 
Χαµηλότερη 29 39,7 
Σύνολο Απαντήσεων 73 100,0 
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Πίνακας 43 

 

 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά τη συνολική αποτίµηση από την εφαρµογή ευέλικτων µορφών 
απασχόλησης, η εικόνα που προκύπτει -σύµφωνα µε τις δηλώσεις των επιχειρήσεων- 
είναι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων θετική (71,6%). Οι κύριοι λόγοι της θετικής 
αποτίµησης είναι : 

1) η ικανοποίηση των αναγκών της επιχείρησης και 

2) η ικανοποίηση των αναγκών του προσωπικού. 

Από όσους δήλωσαν δυσαρεστηµένοι από την χρήση ευέλικτων µορφών 
απασχόλησης, οι κύριοι λόγοι ήταν:  

1) η συµπεριφορά/ απόδοση του προσωπικού αυτού,  

2) η επιθυµία του προσωπικού να µεταβεί σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης και  

3) οι συγκρούσεις ανάµεσα στο µόνιµο και στο έκτακτο προσωπικό.  

Τέλος, όσοι δήλωσαν ουδετερότητα, την αποδίδουν στο ότι δεν επέφερε καµία 
ιδιαίτερη αλλαγή στην επιχείρηση και στον πολύ µικρό αριθµό των εργαζοµένων που 
απασχολούνται µε τέτοιες διευθετήσεις εργασίας.  

Πίνακας 44 

Συνολικά, ο αντίκτυπος από την εφαρµογή ευέλικτων µορφών απασχόλησης στα 
ποσοστά απουσίας των εργαζοµένων, καθώς και στα ποσοστά παραµονής τους στην 
επιχείρηση, κρίνεται µάλλον θετικός. 

   Πίνακας 45 

Έχετε γνωστοποιήσει στο προσωπικό τις 
πολιτικές ευέλικτης απασχόλησης  της 

επιχείρησης σας και  
τις δυνατότητες χρήσης τους; 

 Αριθµός  
Επιχειρήσεων % 

ΝΑΙ 89 88,1 
ΟΧΙ 12 11,9 
Σύνολο Απαντήσεων 101 100,0 

Πώς αποτιµάτε την χρήση µορφών 
ευέλικτης απασχόλησης στην επιχείρησή 

σας; 

Αριθµός  
Επιχειρήσεων

 
% 

Θετικά 78 71,6 
Αρνητικά  12 11,0 
Ουδέτερα 19 17,4 
Σύνολο Απαντήσεων 109 100,0 
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Ποιος ήταν ο 
αντίκτυπος της 

εφαρµογής µορφών 
ευέλικτης 

απασχόλησης 

ΘΕΤΙΚΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ 

                                                           αριθµός επιχειρήσεων (%) 

Στα ποσοστά απουσίας 
των εργαζοµένων 

56 (51,8%) 8 (7,4%) 44 (40,7%) 108 
(100%) 

Στα ποσοστά 
παραµονής των 
εργαζοµένων στην 
επιχείρηση 

60 (54,0%) 8 (7,2%) 43 (38,7%) 111 
(100%) 

Σε γενικές γραµµές, οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης τυγχάνουν ευρείας 
υποστήριξης εντός της επιχείρησης, και οι όποιες αντιθέσεις υπάρχουν εµφανίζονται 
κυρίως σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης. 

Πίνακας 46 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 47 

 

 

 

 

 

 

Ωστόσο, η µελλοντική εφαρµογή ευέλικτων µορφών απασχόλησης δεν φαίνεται να 
απασχολεί παρά ένα µικρό µόνο αριθµό επιχειρήσεων (27) και αυτές κυρίως για την 
κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών που ενδεχοµένως θα προκύψουν. Η πιο ελκυστική 
µορφή ευέλικτης απασχόλησης αναδεικνύεται το ευέλικτο ωράριο εργασίας, το οποίο 

Οι πολιτικές ευέλικτης απασχόλησης  έχουν 
ευρεία υποστήριξη στην επιχείρησή σας; 

 Αριθµός  
Επιχειρήσεων % 

ΝΑΙ 72 80,0 
ΟΧΙ 18 20,0 
Σύνολο Απαντήσεων 90 100,0 

Σε ποιο επίπεδο εµφανίζονται οι µεγαλύτερες 
αντιθέσεις ; 

 Αριθµός  
Επιχειρήσεων % 

Ανώτατη ∆ιοίκηση 13 72,2 
Μεσαία Στελέχη 1 5,6 
Κατώτατες Βαθµίδες 4 22,2 
Σύνολο Απαντήσεων 18 100,0 
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23 από τις επιχειρήσεις θεωρούν ως εργαλείο που θα βοηθούσε στην αύξηση της 
παραγωγικότητας. Οι υπόλοιπες µορφές ευέλικτης απασχόλησης, αντίθετα, δεν 
πείθουν τις επιχειρήσεις ότι θα µπορούσαν να είναι εξίσου αποτελεσµατικές. 

Πίνακας 48 

 

   

 

 

 

Πίνακας 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Πίνακας 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελεί το θέµα χρήσης 
ευέλικτων µορφών  µελλοντική 

προοπτική  
 

ΝΑΙ 27 
ΟΧΙ 55 
ΣΥΝΟΛΟ 82 

Το θέµα χρήσης ευέλικτων 
µορφών εργασίας κάτω από ποιες 
προϋποθέσεις αποτελεί µελλοντική 

προοπτική 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΟΛΟ 

Για ορισµένες θέσεις που θα 
εµφανιστεί ανάγκη 19 6 25 

Για κάποια projects  7 15 22 
Σε συνεννόηση µε τη συντεχνία 5 17 22 
Άλλο 3 19 22 
Εάν είναι συµφέρον οικονοµικά  3 19 22 

Μορφές ευέλικτης εργασίας 
που θα βοηθούσαν στην 
παραγωγικότητα της 

επιχείρησης 

Αριθµός 
Επιχειρήσεων

Καµία 25 
Ευέλικτο ωράριο  
  23 

Job sharing    7 
Συµπιεσµένη εβδοµάδα 
εργασίας 
 (40 ώρες σε 3 ή 4 ηµέρες)  

6 

Μερική απασχόληση  
  6 

Προσωρινή – εποχιακή 
απασχόληση 6 

Συνολική διευθέτηση 
εργάσιµου χρόνου  5 

Φασόν 4 
Τηλεργασία    1 
Σύνολο 83 
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Για τις περισσότερες επιχειρήσεις, η µείωση του κόστους εργασίας αποτελεί τον πιο 
σηµαντικό λόγο για την υιοθέτηση κάποιας µορφής ευέλικτης εργασίας. ∆εύτερος 
λόγος σε συχνότητα αναφοράς είναι, αφενός, η αύξηση της παραγωγικότητας της 
εργασίας και αφετέρου, η διατήρηση πολύτιµων εργαζοµένων, ενώ τρίτος λόγος είναι 
η παροχή ισότητας ευκαιριών σε όλους τους εργαζόµενους και η ικανοποίηση των 
αιτηµάτων των εργαζοµένων. Αντίθετα, οι τρεις λιγότερο σηµαντικοί λόγοι είναι οι 
κρατικές επιδοτήσεις, η εισαγωγή νέας τεχνολογίας και η επέκταση του ωραρίου 
λειτουργίας. Ειδικά για το τελευταίο, αξίζει να σηµειωθεί πως 40 επιχειρήσεις είναι 
αρνητικά προσκείµενες προς αυτό το µέτρο, θεωρώντας το από ασήµαντο έως σχεδόν 
ασήµαντο για  την υιοθέτηση ευέλικτης εργασίας.  

Πίνακας 51 
Παράγοντες για την υιοθέτηση 
κάποιας µορφής ευέλικτης 

εργασίας 

Σειρά 
σηµαντικότητας

Αριθµός 
επιχειρήσεων N 

Μείωση κόστους εργασίας 1 65 81 
Αύξηση παραγωγικότητας εργασίας 2 57 81 
∆ιατήρηση πολύτιµων εργαζοµένων 2 57 81 
Παροχή ισότητας ευκαιριών σε 
όλους τους εργαζόµενους 3 52 81 

Ικανοποίηση / Αιτήµατα 
εργαζοµένων 3 52 80 

Κρατική επιδότηση 4 51 76 
Εισαγωγή νέας τεχνολογίας 5 49 79 
Επέκταση ωραρίου λειτουργίας 6 27 78 

Οι επιχειρήσεις του δείγµατος θεωρούν πως η υιοθέτηση της µερικής απασχόλησης 
θα βοηθούσε στην αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας της 
εργασίας, στη µείωση του κόστους λειτουργίας και στη διατήρηση πολύτιµων για τη 
λειτουργία της εργαζόµενων. Σηµαντικό είναι να σηµειωθεί πως 60 επιχειρήσεις 
θεωρούν ότι η υιοθέτηση της µερικής απασχόλησης εν γένει θα προσέφερε κάτι στη 
επιχείρηση σε αντίθεση µε 18, οι οποίες θεωρούν ότι δεν θα προσέφερε κάτι στη 
επιχείρηση. Στην αντίπερα όχθη, οι ερωτηθείσες επιχειρήσεις πιστεύουν ότι η µερική 
απασχόληση δεν θα βοηθούσε στην ικανοποιητικότερη αξιοποίηση της νέας 
τεχνολογίας, στην εισαγωγή σύγχρονων οργανωτικών µεθόδων, στην επίτευξη 
µεγιστοποίησης της απόδοσης του εξοπλισµού και στη αποφυγή απολύσεων.       

Πίνακας 52 
Η υιοθέτηση της µερικής 
απασχόλησης θα βοηθούσε την 
επιχείρηση  

Αριθµός  
επιχειρήσεων % N 

Να διατηρήσει πολύτιµους για τη 
λειτουργία της εργαζόµενους  47 58 81 

Να αυξήσει την αποδοτικότητα και 
την παραγωγικότητα της εργασίας  44 55,6 79 

Να µειώσει το κόστος λειτουργίας   45 54,8 82 
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Πίνακας 53 
Η υιοθέτηση της µερικής 
απασχόλησης δεν θα βοηθούσε την 
επιχείρηση 

Αριθµός 
επιχειρήσεων % N 

Να αξιοποιήσει ικανοποιητικότερα 
νέες τεχνολογίες  48 60,7 79 

Να επιτύχει µεγιστοποίηση της 
απόδοσης του εξοπλισµού  48 60 80 

Να εισαγάγει σύγχρονες 
οργανωτικές µεθόδους  49 59,7 82 

Να αποφύγει απολύσεις  47 58,75 80 

 

Η στάση των επιχειρήσεων ως προς την υιοθέτηση προσωρινής /εποχιακής 
απασχόλησης είναι σε γενικές γραµµές µάλλον αρνητική, καθώς στην πλειοψηφία 
τους θεωρούν πως δεν θα βοηθούσε στη βελτίωση µιας σειράς παραµέτρων, όπως η 
αποδοτικότητα, ο εκσυγχρονισµός, το κόστος λειτουργίας της επιχείρησής τους, κ.ά.  

Πίνακας 54 
Η υιοθέτηση της προσωρινής 
/εποχιακής απασχόλησης δεν θα 
βοηθούσε  την επιχείρηση 

Αριθµός  
επιχειρήσεων % N 

Να αξιοποιήσει ικανοποιητικότερα 
νέες τεχνολογίες 66 81,4 81 

Να εισαγάγει σύγχρονες οργανωτικές 
µεθόδους 65 81,2 80 

Να αποφύγει απολύσεις 60 74 81 
Να επιτύχει µεγιστοποίηση της 
απόδοσης του εξοπλισµού 58 71,6 81 

Να διατηρήσει πολύτιµους για τη 
λειτουργία της εργαζόµενους 55 67 82 

Να µειώσει το κόστος λειτουργίας   54 66,6 81 
Να αυξήσει την αποδοτικότητα και 
την παραγωγικότητα της εργασίας  51 63,7 80 

∆εν θα προσέφερε κάτι στην 
επιχείρηση 70 88,6 79 

Όσον αφορά στην πρόσληψη /δανεισµό εργαζοµένων από εταιρίες προσωρινής 
απασχόλησης, οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν θεωρούν ότι θα αντλούσαν οφέλη 
από αυτήν σε κάποια από τις αναφερθείσες παραµέτρους.  

Πίνακας 55 
Η πρόσληψη /δανεισµός 
εργαζοµένων από εταιρίες 
προσωρινής απασχόλησης δεν θα 
βοηθούσε την επιχείρηση  

Αριθµός  
επιχειρήσεων % N 

Να αξιοποιήσει ικανοποιητικότερα 67 83,7 80 
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νέες τεχνολογίες 
Να επιτύχει µεγιστοποίηση της 
απόδοσης του εξοπλισµού 66 81,4 81 

Να αποφύγει απολύσεις 66 81,4 81 
Να εισαγάγει σύγχρονες 
οργανωτικές µεθόδους 65 80,2 81 

Να αυξήσει την αποδοτικότητα και 
την παραγωγικότητα της εργασίας 64 78 82 

Να διατηρήσει πολύτιµους για τη 
λειτουργία της εργαζόµενους 63 77,7 81 

Να µειώσει το κόστος λειτουργίας  
  58 72,5 80 

∆εν θα προσέφερε κάτι στην 
επιχείρηση 70 86,4 81 

Αναφορικά µε την υιοθέτηση της συµπιεσµένης εβδοµάδας εργασίας, µόνο η 
µειοψηφία των επιχειρήσεων θεωρεί ότι θα αποτελούσε θετικό για την λειτουργία 
τους παράγοντα. Αντίθετα, το 91,4% δεν πιστεύει ότι θα βοηθούσε στην 
αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα της εργασίας. Αντίστοιχα, η πλειοψηφία δεν 
θεωρεί ότι η συµπιεσµένη εβδοµάδα θα βοηθούσε την επιχείρηση σε κάποια από τις 
αναφερθείσες παραµέτρους, και η γενική άποψη που αντιπροσωπεύει το 81,8 % είναι 
πως δεν θα προσέφερε κάτι στην επιχείρηση.  

Πίνακας 56 
Η υιοθέτηση της συµπιεσµένης εβδοµάδας 
εργασίας δεν θα βοηθούσε την επιχείρηση  

Αριθµός  
επιχειρήσεων % N 

Να αυξήσει την αποδοτικότητα και την 
παραγωγικότητα της εργασίας 75 91,4 82 

Να αξιοποιήσει ικανοποιητικότερα νέες 
τεχνολογίες 72 87,8 82 

Να εισαγάγει σύγχρονες οργανωτικές µεθόδους 71 87,6 81 
Να επιτύχει µεγιστοποίηση της απόδοσης του 
εξοπλισµού 71 86,5 82 

Να µειώσει το κόστος λειτουργίας   70 86,4 81 
Να αποφύγει απολύσεις 70 86,4 81 
Να διατηρήσει πολύτιµους για τη λειτουργία 
της εργαζόµενους  68 83,9 81 

∆εν θα προσέφερε κάτι στην επιχείρηση 65 81,8 79 

Το ενδεχόµενο της υιοθέτησης τηλεργασίας από τις επιχειρήσεις αντιµετωπίζεται 
µάλλον αρνητικά καθώς ενδεικτικά το 85,8% των επιχειρήσεων που απάντησαν, 
υποστηρίζουν πως δεν θα προσέφερε κάτι στην επιχείρηση. Πιο συγκεκριµένα, το 
90% των επιχειρήσεων πιστεύουν πως δεν θα βοηθούσε στη διατήρηση πολύτιµων 
για τη λειτουργία της επιχείρησης εργαζοµένων, το 87,6% πως δεν θα βοηθούσε στην 
αποφυγή απολύσεων και το 86,5% πως δεν θα βοηθούσε στην επίτευξη 
µεγιστοποίησης της απόδοσης του εξοπλισµού. Εξίσου άξιο αναφοράς είναι και το 
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γεγονός ότι πάνω από το 80% των επιχειρήσεων υποστηρίζουν πως δεν θα βοηθούσε 
σε καµία από τις λοιπές παραµέτρους.  

Πίνακας 57 
Η υιοθέτηση της τηλεργασίας δεν  
θα βοηθούσε την επιχείρηση 

Αριθµός  
επιχειρήσεων % N 

Να διατηρήσει πολύτιµους για τη 
λειτουργία της εργαζόµενους 72 90 80 

Να αποφύγει απολύσεις 81 87,6 92 
Να επιτύχει µεγιστοποίηση της 
απόδοσης του εξοπλισµού 82 86,5 95 

Να εισαγάγει σύγχρονες 
οργανωτικές µεθόδους 82 82,9 99 

Να αυξήσει την αποδοτικότητα και 
την παραγωγικότητα της εργασίας 82 82,9 99 

Να µειώσει το κόστος λειτουργίας   80 81,2 99 
Να αξιοποιήσει ικανοποιητικότερα 
νέες τεχνολογίες 64 78 82 

∆εν θα προσέφερε κάτι στην 
επιχείρηση 78 85,8 91 

Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας των εργαζοµένων σε ευέλικτη βάση δεν 
αντιµετωπίζεται θετικά από τις επιχειρήσεις, δεδοµένου ότι το 77,5% αυτών 
υποστηρίζουν ότι δεν θα βοηθούσε την επιχείρηση.  

Πίνακας 58 
Η διευθέτηση του χρόνου 
εργασίας των εργαζοµένων σε 
ευέλικτη βάση δεν θα βοηθούσε 
την επιχείρηση 

Αριθµός  
επιχειρήσεων % N 

Να αξιοποιήσει ικανοποιητικότερα 
νέες τεχνολογίες 60 76,9 78 

Να αποφύγει απολύσεις 60 74,0 81 
Να εισαγάγει σύγχρονες 
οργανωτικές µεθόδους 58 73,4 79 

Να διατηρήσει πολύτιµους για τη 
λειτουργία της εργαζόµενους 58 72,5 80 

Να µειώσει το κόστος λειτουργίας   55 70,5 78 
Να επιτύχει µεγιστοποίηση της 
απόδοσης του εξοπλισµού 55 68,7 80 

Να αυξήσει την αποδοτικότητα και 
την παραγωγικότητα της εργασίας
  

52 64,1 81 

∆εν θα προσέφερε κάτι στην 
επιχείρηση 62 77,5 80 

Ο ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων που ενδεχοµένως λειτουργούν στο 
πλαίσιο µιας επιχείρησης, στην υιοθέτηση ευέλικτων µορφών απασχόλησης 
ποικίλλει, ανάλογα µε το διαπραγµατευτικό βάρος της εργατικής πλευράς. Στις 
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περισσότερες από τις επιχειρήσεις του δείγµατος (σε 6 στις 10), δεν υπάρχει καν 
συνδικαλιστική εκπροσώπηση, ενώ και εκεί όπου υπάρχει, στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων (74%) το συνδικάτο δεν ερωτάται καθόλου από τη διοίκηση πριν την 
υιοθέτηση κάποιας ευέλικτης µορφής απασχόλησης. Η θέση των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στις επιχειρήσεις του δείγµατος (81 
περιπτώσεις) είναι κυρίως είτε αρνητική είτε ουδέτερη, ως προς την εισαγωγή 
ευέλικτων µορφών απασχόλησης, ενώ και στις λίγες περιπτώσεις όπου ερωτήθηκαν , 
συµφώνησαν στην εισαγωγή µόνο σε 17 εξ αυτών. 

Πίνακας 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχει 
συνδικαλιστική 
οργάνωση στην 
επιχείρηση 

Αριθµός 
επιχειρήσεων % 

ΝΑΙ 81 40,1 
ΟΧΙ 121 59,9 

ΣΥΝΟΛΟ 202 100,0 

∆ιάγραµµα 3
Ύπαρξη Συνδικαλιστικής Οργάνωσης στην 

Επιχείρηση

ναι
όχι

81

121

∆ιάγραµµα 4
Ποιά είναι η θέση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των 

εργαζοµένων για το συγκεκριµένο ζήτηµα

16

14

18 Αρνητική
Ουδέτερη
θετική
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Πίνακας 60 
Ερωτήθηκε η συνδικαλιστική 
οργάνωση πριν την 
υιοθέτηση κάποιας ευέλικτης 
µορφής απασχόλησης 

Αριθµός 
επιχειρήσεων % 

όχι δεν ερωτήθηκε 63 74,4 
ναι ερωτήθηκε και 
συµφώνησε 17 

 
19,7 

ναι ερωτήθηκε και δεν 
συµφώνησε 5 

 
5,8 

ΣΥΝΟΛΟ 85 100 

Αναφορικά µε τη χορήγηση µη υποχρεωτικών αδειών από την επιχείρηση στο 
προσωπικό της, το µόνο είδος άδειας που δεν είναι υποχρεωτικά από το νόµο και 
χορηγείται ευρέως από τις επιχειρήσεις είναι η άδεια διακοπών. Τα υπόλοιπα µη 
υποχρεωτικά είδη άδειας που χορηγούνται από ένα αξιοπρόσεκτο ποσοστό των 
επιχειρήσεων του δείγµατος είναι η γονική άδεια (52%),, η εκπαιδευτική άδεια 
(48%), η άδεια για πρόωρη συνταξιοδότηση (32%), ενώ το 29,8% παρέχει άδεια για 
φροντίδα ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ηλικιωµένων, κ.λπ.  

Πίνακας 61 

Ποιο από τα παρακάτω 
είδη άδειας που ∆ΕΝ 
είναι υποχρεωτικές από 
το νόµο χορηγούνται 
από την επιχείρηση 

Αριθµός  

Επιχειρήσεων
% 

 Γονική άδεια  96 51,8 

 Άδεια διακοπών  146 74,8 

Εκπαιδευτική άδεια 92 47,9 

Πρόωρη συνταξ/ση 55 32,0 

Άδεια φροντίδας ΑµεΑ 54 29,8 

 

Πίνακας 62 
Καταγράφονται από την 
επιχείρηση  τα ποσοστά 
των ανδρών και 
γυναικών που κάνουν 
χρήση αδειών 

Αριθµός 
Επιχειρήσεων % 

ΝΑΙ 49 25,7 
ΟΧΙ 141 74,3 

ΣΥΝΟΛΟ 190 100 
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Όπως προκύπτει από την επιτόπια έρευνα, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν 
διαθέτει τµήµα ανθρωπίνου δυναµικού και δεν εκπονεί ατοµικά σχέδια ανάπτυξης για 
κάθε εργαζόµενο και εργαζόµενη της επιχείρησης µε βάση τις ανάγκες και τις 
προτεραιότητες που οι ίδιοι θέτουν για την καριέρα και τη ζωή τους. Εντούτοις, η 
πλειοψηφία των επιχειρήσεων, σε ποσοστό 67% υλοποιεί προγράµµατα κατάρτισης. 

Όσον αφορά την πολιτική που ακολουθείται από την επιχείρηση σε σχέση µε τα 
προβλήµατα και τις ανάγκες των εργαζόµενων ανδρών και γυναικών, η µεγάλη 
πλειοψηφία των επιχειρήσεων (σε ποσοστό 91,3%) πιστεύει ότι είναι ευέλικτες και 
ανοιχτές σε προτάσεις και ότι αποδέχονται κάποιες προτάσεις (σε ποσοστό 91,9%). 
Αντίθετα, η επίσης µεγάλη πλειοψηφία (το 91,6%) των επιχειρήσεων δεν πιστεύει ότι 
ακολουθεί άκαµπτη διοίκηση.  

 

Πίνακας 63 
 Αριθµός 

επιχειρήσεων % 

Η επιχείρηση ∆ΕΝ διαθέτει τµήµα ή 
διεύθυνση διαχείρισης προσωπικού 130 65,9 

∆ΕΝ εκπονούνται ατοµικά σχέδια ανάπτυξης 
για κάθε εργαζόµενο και εργαζόµενη της 
επιχείρησης µε βάση τις ανάγκες και τις 
προτεραιότητες που αυτός /αυτή θέτει  για την 
καριέρα και την ζωή του/ της 

136 69,7 

 

Πίνακας 64 
 Αριθµός 

επιχειρήσεων % 

Υλοποιούνται προγράµµατα κατάρτισης 134 67 

 

Στις περισσότερες επιχειρήσεις, το θέµα της συµφιλίωσης επαγγελµατικής και 
οικογενειακής ζωής δεν απασχολεί κάποιο συγκεκριµένο τµήµα τους. Συγκεκριµένα, 
µόνο το 28,6% των επιχειρήσεων έχει αναθέσει σε κάποιο συγκεκριµένο τµήµα τους 
την αρµοδιότητα / ενασχόληση µε το εν λόγω θέµα. Από αυτές, το τµήµα που έχει 
αναλάβει τα θέµατα συµφιλίωσης της οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή είναι 
για το 65% των επιχειρήσεων η ∆ιεύθυνση και για το 30% το τµήµα ανθρώπινου 
δυναµικού ή ο προσωπάρχης. Οι εργαζόµενοι έχουν ενηµερωθεί για τις πολιτικές 
συµφιλίωσης που προωθεί η επιχείρηση σε ποσοστό 86,2%. Η ενηµέρωση για τις 
πολιτικές αυτές, έγινε για το 92,4% των εργαζοµένων έπειτα από συνάντηση της 
διεύθυνσης µε το προσωπικό, για το 50,9% έγινε από τον υπεύθυνο του τµήµατος, 
ενώ, το 18,9% ενηµερώθηκε από γραπτές ανακοινώσεις. Το ηλεκτρονικό 
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ταχυδροµείο, οι εφηµερίδες ή τα περιοδικά του προσωπικού και οι γραπτές 
ανακοινώσεις δεν φαίνεται να αποτελούν τρόπο ενηµέρωσης των εργαζοµένων για το 
συγκεκριµένο θέµα.       

Οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν εφαρµόζουν κάποια πολιτική ή πρακτική για τη 
διευκόλυνση των εργαζοµένων που είναι επιφορτισµένοι µε τη φροντίδα παιδιών ή 
άµεσα εξαρτηµένων ατόµων. Από τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν κάποιες 
πολιτικές, το 17,3% επιδοτεί τις µετακινήσεις των εργαζόµενων από και προς τον 
τόπο εργασίας,  το 10,8% παρέχει πληροφόρηση για τις υποδοµές φροντίδας που 
υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο και το 10,2% παρέχει δωρεάν µετακίνηση των 
εργαζοµένων.  

 

Πίνακας 65 
Ασχολείται κάποιο τµήµα µε θέµατα 
συµφιλίωσης επαγγελµατικής και 

οικογενειακής ζωής 
Αριθµός 

Επιχειρήσεων
% 

 
Ναι 53 26,2 

  
Όχι 132 65,3 

  
∆εν απάντησαν 17 8,4 

  
Σύνολο 202 100,0 

 

Στην ερώτηση αν οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν δυσκολίες κατά την εφαρµογή των 
πολιτικών συµφιλίωσης η πλειοψηφία τους απάντησε ότι δεν αντιµετωπίζει 
δυσκολίες (43 επιχειρήσεις στις 48). Για τις πέντε επιχειρήσεις που αντιµετώπισαν 
προβλήµατα (ήτοι το 10,4%), αυτά αφορούσαν  τη σύγκρουση ατοµικών και 
εταιρικών συµφερόντων και δυσκολίες στην αλλαγή νοοτροπίας. 

 

 Πίνακας 66 
Αντιµετωπίζετε δυσκολίες κατά 

την εφαρµογή πολιτικών 
συµφιλίωσης; 

Αριθµός 
Επιχειρήσεων % 

Ναι 5 10,4 
Όχι 43 89,6 
Σύνολο Απαντήσεων 48 100,0 

  

Όσον αφορά τα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για να διευκολυνθεί ικανοποιητικά 
η είσοδος του αδρανούς εργατικού δυναµικού στην απασχόληση, αρκετές 
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επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν ως θετικά µέτρα όπως: 1) η δηµιουργία θέσεων 
ευέλικτων µορφών απασχόλησης, 2) η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης και 3) η 
εξασφάλιση αξιοπρεπών µισθών και οικονοµικών κινήτρων. Αντιθέτως, αρνητικά 
εκφράζεται η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων  για τη λήψη των παρακάτω 
µέτρων: 1) επέκταση του ωραρίου στα σχολεία 2) απαγόρευση πρόσληψης 
αλλοδαπών 3) χορήγηση κόστους για βρεφονηπιακούς σταθµούς κ.λπ.  4) ενηµέρωση 
του κοινού για ευκαιρίες απασχόλησης, και 5) αλλαγή κουλτούρας της επιχείρησης. 

 

Πίνακας 67 

(Ν= 134) 

 
Μέτρα που θα 
διευκόλυναν την είσοδο 
του αδρανούς εργατικού 
δυναµικού στην 
απασχόληση 

ΘΕΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Η επέκταση του ωραρίου 
στα σχολεία 1% 98,9% 

Η χορήγηση κόστους 
βρεφονηπιακού σταθµού 3,1% 96,9% 

Η ενηµέρωση του κοινού 
για ευκαιρίες 
απασχόλησης 

3,1% 96,9% 

Η µη πρόσληψη ξένων 5,8% 94,1% 
 

Η αλλαγή της κουλτούρας 
της εταιρίας 11,4% 88,5% 

Η εκπαίδευση του 
αδρανούς εργατικού 
δυναµικού 

33,3% 66,6% 

Η παροχή αξιοπρεπών 
µισθών και οικονοµικών 
κινήτρων 

37,2% 62,7% 

Η δηµιουργία θέσεων 
ευέλικτης απασχόλησης 47% 52,9% 

 

Τέλος, όσον αφορά κάποια συγκεκριµένα µέτρα που θα µπορούσαν να ληφθούν για 
τη συµφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής των εργαζοµένων, 
ξεκάθαρα αρνητικές είναι οι επιχειρήσεις  στην κατάργηση των υπερωριών, στη 
χορήγηση του κόστους των βρεφονηπιακών σταθµών και στην παροχή κινήτρων 
στους εργοδότες για τη δηµιουργία θέσεων ευέλικτων µορφών απασχόλησης, αλλά 
και στην επέκταση του ωραρίου στα σχολεία. Αντίθετα, φαίνονται µοιρασµένες ως 
προς την αποτελεσµατικότητα του µέτρου της δηµιουργίας θέσεων ευέλικτης 
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απασχόλησης (χωρίς κίνητρα προς τους εργοδότες), προκειµένου να διευκολυνθεί η 
συµφιλίωση της οικογενειακής και της επαγγελµατικής ζωής των εργαζοµένων. 

 

Πίνακας 68 

Στάση των επιχειρήσεων απέναντι σε 
προτεινόµενα µέτρα για τη συµφιλίωση 
επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής 

ΘΕΤΙΚΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

Κίνητρα στον εργοδότη για δηµιουργία θέσεων 
ευέλικτων µορφών απασχόλησης 1,1% 98,9%

Κατάργηση υπερωριών 10,5% 89,5%

Χορήγηση κόστους βρεφονηπιακών σταθµών 19,6% 80,4%

Επέκταση ωραρίου στα σχολεία 18,7% 81,3%

Αλλαγή κουλτούρας/ προγραµµατισµός/ 
οργάνωση εταιρείας  33,0% 67,0%

∆ηµιουργία θέσεων ευέλικτης µορφής 
απασχόλησης 50,5% 49,5%

 
4.2.4. Στάσεις απέναντι στην ευέλικτη απασχόληση µε βάση το µέγεθος της 

επιχείρησης 
 

Ορισµένες ερωτήσεις οδηγούν στην ανάγκη να εξεταστεί πιο προσεκτικά κατά πόσο 
διαφοροποιούνται οι απαντήσεις των επιχειρήσεων, ανάλογα µε το µέγεθός τους. 
Συγκεκριµένα, εξετάσθηκε ποιες είναι οι επικρατέστερες µορφές ευελιξίας που 
εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις (πίν. 69), σε τι ποσοστό χρησιµοποιούν προσωπικό 
µερικής και εποχιακής απασχόλησης (πίν. 70), πώς αποτιµούν τη χρήση ευέλικτων 
µορφών απασχόλησης στην επιχείρησή τους (πίν. 71), ποιος είναι ο αντίκτυπος της 
εφαρµογής ευέλικτων µορφών απασχόλησης στα ποσοστά απουσίας και στα ποσοστά 
παραµονής του προσωπικού τους (πίν. 72 & 73), και εάν η εφαρµογή ευέλικτων 
µορφών απασχόλησης αποτελεί µια µελλοντική προοπτική για όσες επιχειρήσεις δεν 
τις έχουν µέχρι στιγµής υιοθετήσει (πίν. 74). Στον πίν. 75, παρουσιάζονται οι τοµείς 
στους οποίους θα βοηθούσε η υιοθέτηση της µερικής απασχόλησης τις επιχειρήσεις 
εκείνες που δεν την έχουν ακόµη υιοθετήσει. Στον πίν. 76 διερευνάται κατά πόσο οι 
επιχειρήσεις διαθέτουν κάποιο τµήµα το οποίο να ασχολείται µε θέµατα συµφιλίωσης 
οικογένειας και εργασίας, ενώ στον πίν. 77 αποτυπώνεται η αρνητική στάση των 
επιχειρήσεων απέναντι σε ορισµένα προτεινόµενα µέτρα για τη διευκόλυνση της 
συµφιλίωσης οικογένειας και εργασίας. 
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Πίνακας 69 
Επικρατέστερες µορφές ευέλικτης απασχόλησης 

που εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις 
 
 1-9 απασχ. 

(Ν=43) 
10-49 απ. 
(N=34) 

50-99 απ. 
(N=20) 

100+ απ. 
(N=25) 

ευέλικτο ωράριο 58,1% 73,5% 95,0% 56,0% 
µερική απασχόληση 41,8% 52,9% 60,0% 52,0% 
προσωρινή εποχιακή 
απασχόληση 

62,7% 50,0% 70,0% 76,9% 

συνολική διευθέτηση του 
χρόνου εργασίας 

37,2% 41,1% 36,8% 36,0% 

 
Πίνακας 70 

Ποσοστό επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν προσωπικό µερικής και εποχιακής 
απασχόλησης 

 
 1-9 απασχ. 

(Ν=43) 
10-49 απ. 
(Ν=34) 

50-99 απ. 
(Ν=20) 

100+ απ. 
(Ν=25) 

µερική απασχόληση 44,2% 50,0% 60,05 52,0% 
εποχιακή απασχόληση 62,8% 50,0% 70,0% 76,0% 
 

Πίνακας 71 
Θετική αποτίµηση των µορφών ευέλικτης απασχόλησης 
 1-9 απασχ. 

(Ν=34) 
10-49 απ. 
(Ν=33) 

50-99 απ. 
(Ν=18) 

100+ απ. 
(Ν=25) 

θετική αποτίµηση 64,7% 63,6% 88,9% 76,0% 
 

Πίνακας 72 
Θετικός αντίκτυπος στα ποσοστά απουσίας του προσωπικού 

 
 1-9 απασχ. 

(Ν=39) 
10-49 απ. 
(Ν=32) 

50-99 απ. 
(Ν=15) 

100+ απ. 
(Ν=22) 

θετικός αντίκτυπος 61,5% 43,7% 53,3% 50,0% 
 

Πίνακας 73 
Θετικός αντίκτυπος στα ποσοστά παραµονής των εργαζοµένων 

 
 1-9 απασχ. 

(Ν=38) 
10-49 απ. 
(Ν=33) 

50-99 απ. 
(Ν=17) 

100+ απ. 
(Ν=23) 

θετικός αντίκτυπος 57,9% 54,5% 58,8% 47,8% 
 

Πίνακας 74 
Ενδεχόµενη µελλοντική υιοθέτηση ευέλικτων µορφών απασχόλησης 

 
 1-9 απασχ. 

(Ν=25) 
10-49 απ. 
(Ν=30) 

50-99 απ. 
(Ν=9) 

100+ απ. 
(Ν=16) 

ενδεχόµενη υιοθέτηση 24,0% 26,7% 44,4% 50,0% 
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Πίνακας 75 

Πού θα βοηθούσε η υιοθέτηση της µερικής  απασχόλησης 

 
 

 
 
 

                                                                 Αριθµός απασχολουµένων 

Η υιοθέτηση της µερικής 
απασχόλησης θα βοηθούσε την 
επιχείρηση Να διατηρήσει πολύτιµους 
για τη λειτουργία της εργαζόµενους 

1-9 10-49 50-99 100+ 

Ναι  59,3 % 48,4 % 55,6 % 71,4 % 
Σύνολο  Απαντήσεων 27 31 9 14 
Η υιοθέτηση της µερικής 
απασχόλησης θα βοηθούσε την 
επιχείρηση Να αυξήσει την 
αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα 
της εργασίας  

1-9 10-49 50-99 100+ 

Ναι 50 % 46,9 % 55,6 % 66,7 % 
Σύνολο  Απαντήσεων 25 30 9 14 
Η υιοθέτηση της µερικής 
απασχόλησης θα βοηθούσε την 
επιχείρηση Να µειώσει το κόστος 
λειτουργίας   

1-9 10-49 50-99 100+ 

Ναι 46,2 % 56,3 % 66,7 % 53,3 % 
Σύνολο  Απαντήσεων 25 32 9 15 
Η υιοθέτηση της µερικής 
απασχόλησης θα βοηθούσε την 
επιχείρηση Να αξιοποιήσει 
ικανοποιητικότερα νέες τεχνολογίες  

1-9 10-49 50-99 100+ 

Ναι 40 % 20 % 44,4 % 66,7 % 
Σύνολο  Απαντήσεων 24 30 9 15 
Η υιοθέτηση της µερικής 
απασχόλησης θα βοηθούσε την 
επιχείρηση Να επιτύχει µεγιστοποίηση 
της απόδοσης του εξοπλισµού  

1-9 10-49 50-99 100+ 

Ναι 42,3 % 29 % 55,6 % 46,7 % 
Σύνολο Απαντήσεων 24 31 9 15 
Η υιοθέτηση της µερικής 
απασχόλησης θα βοηθούσε την 
επιχείρηση Να εισαγάγει σύγχρονες 
οργανωτικές µεθόδους  

1-9 10-49 50-99 100+ 

Ναι 40,7 % 31,3 % 55,6 % 50 % 
Σύνολο  Απαντήσεων 26 32 9 14 
Η υιοθέτηση της µερικής 
απασχόλησης θα βοηθούσε την 
επιχείρηση Να αποφύγει απολύσεις 

1-9 10-49 50-99 100+ 

Ναι 36 % 35,5% 44,4 % 53,3 % 
Σύνολο  Απαντήσεων 24 31 9 15 
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Πίνακας 76 
Πόσες επιχειρήσεις διαθέτουν τµήµα που να ασχολείται 

µε τα θέµατα συµφιλίωσης οικογένειας κι εργασίας 
 

 1-9 απασχ. 
(Ν=69) 

10-49 απ. 
(Ν=65) 

50-99 απ. 
(Ν=29) 

100+ απ. 
(Ν=39) 

διαθέτουν τµήµα 29,0% 24,6% 24,1% 25,6% 
 
 

Πίνακας 77 
Αρνητική  στάση των επιχειρήσεων απέναντι σε προτεινόµενα µέτρα για τη 

συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής 
 

 Αριθµός απασχολουµένων 

 1-9 
(N=42) 

10-49 
(N= 39) 

50-99 
(N=15) 

100+ 

(N=32) 

Σύνολο  
επιχειρή
σεων 

Κίνητρα στον εργοδότη για δηµιουργία 
θέσεων ευέλικτων µορφών απασχόλησης 97,6% 100% 93,3% 100% 98,4% 

Κατάργηση υπερωριών 85,7% 94,9% 86,7% 96,9% 91,4% 
Χορήγηση κόστους βρεφονηπιακών σταθµών 83,3% 95% 66,7% 81,3% 84,5% 
Επέκταση ωραρίου στα σχολεία 85,7% 82,1% 80% 93,8% 85,9% 
Αλλαγή κουλτούρας/ προγραµµατισµός/ 
οργάνωση εταιρείας  88,1% 71,8% 66,7% 62,5% 74,2% 

∆ηµιουργία θέσεων ευέλικτης µορφής 
απασχόλησης 54,8% 53,8% 66,7% 53,1% 55,5% 

 

Ο κατακερµατισµός του δείγµατος δεν επιτρέπει γενικεύσεις και προβολές των 
ευρηµάτων σε µεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων. Ωστόσο προκύπτουν ορισµένες 
ενδιαφέρουσες επισηµάνσεις. ∆ιαπιστώνουµε, για παράδειγµα, ότι το µέγεθος µιας 
επιχείρησης δεν φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στις πρακτικές και τις στάσεις 
των επιχειρήσεων απέναντι στην ευέλικτη απασχόληση, µε τις εξής εξαιρέσεις: 

•  οι µεσαίες επιχειρήσεις µε 50-99 εργαζόµενους φαίνεται να είναι πιο δεκτικές 
στην υιοθέτηση του ευέλικτου ωραρίου και της µερικής απασχόλησης, σε 
σχέση µε τα άλλα µεγέθη των επιχειρήσεων 

• οι µεσαίες (50-99 εργαζόµενοι) και οι µεγάλες (100+ εργαζόµενοι) 
επιχειρήσεις διάκεινται περισσότερο ευνοϊκά απέναντι στην προοπτική µιας 
µελλοντικής υιοθέτησης ευέλικτων µορφών απασχόλησης, σε σχέση µε τις 
επιχειρήσεις µε λιγότερο από 50 εργαζόµενους. 

Αντίθετα, το µέγεθος µιας επιχείρησης δεν φαίνεται να επηρεάζει σηµαντικά το 
ποσοστό των επιχειρήσεων που προωθούν τη συµφιλίωση οικογένειας και εργασίας 
µέσα από κάποιο αντίστοιχο τµήµα, ούτε και την, εν γένει, αρνητική στάση των 



∆ιερεύνηση εφαρµογής µορφών ευέλικτης απασχόλησης στην Κύπρο και σε διεθνές επίπεδο 
 

Κοινοπραξία Μελέτης Ευέλικτης Απασχόλησης  
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτοµίας / Intercollege 
116 

επιχειρήσεων απέναντι στο ενδεχόµενο υιοθέτησης κάποιων συγκεκριµένων µέτρων, 
ώστε να διευκολυνθεί η συµφιλίωση.   
 
 
4.2.5. Σύνοψη κυριότερων ευρηµάτων από την έρευνα των επιχειρήσεων 

• Ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό του προσωπικού των επιχειρήσεων του 
δείγµατος (το 23%) εργάζεται µε κάποια µορφή ευέλικτης απασχόλησης, 
κυρίως µε εποχιακή ή έκτακτη απασχόληση, µε µερική απασχόληση, ή µε 
συµβάσεις έργου. 

• Οι 6 στις 10 επιχειρήσεις εφαρµόζουν ήδη κάποια πολιτική ευέλικτης 
απασχόλησης, κυρίως το ευέλικτο ωράριο, την εποχιακή απασχόληση και τη 
µερική απασχόληση. Ωστόσο, δεν φαίνεται να γίνεται κάποια συστηµατική 
καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων για ευέλικτες µορφές 
απασχόλησης. 

• Τα ισχυρότερα κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν ευέλικτες 
µορφές απασχόλησης είναι η µείωση του εργατικού κόστους και, 
δευτερευόντως, η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και η 
συγκράτηση «πολύτιµων» εργαζοµένων στο δυναµικό της επιχείρισης. 

• Το προσωπικό που απασχολείται µε µερική ή εποχιακή απασχόληση είναι 
κυρίως χαµηλής ειδίκευσης, ενώ ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις διευθυντικών 
στελεχών ή επιστηµονικού προσωπικού που έχουν τη δυνατότητα να 
εργάζονται µε µερική απασχόληση. 

• Παρόλο που η απόδοση του προσωπικού που εργάζεται µε µερική 
απασχόληση και η αφοσίωσή του προς την επιχείρηση είναι περίπου 
αντίστοιχες µε αυτές των πλήρως απασχολουµένων, δεν ισχύει το ίδιο για τα 
εργασιακά δικαιώµατα, όπου οι µερικά απασχολούµενοι υστερούν σε µια 
σειρά από επιδόµατα και παροχές, συγκριτικά µε τους συναδέλφους τους που 
εργάζονται µε πλήρη απασχόληση. Οι ίδιες ακριβώς παρατηρήσεις ισχύουν 
και για το εποχιακό προσωπικό. 

• Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει ευέλικτες µορφές 
απασχόλησης δηλώνουν ικανοποιηµένες από την εφαρµογή τους, ενώ όσες 
συναντούν προβλήµατα, αυτά οφείλονται κυρίως στην επιθυµία του ευέλικτου 
προσωπικού να µεταβεί σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης και στις 
συγκρούσεις που αναφύονται µεταξύ µονίµου και ευέλικτου προσωπικού. 

• Παρόλο που ο αντίκτυπος από τη µέχρι στιγµής εφαρµογή ευέλικτων µορφών 
απασχόλησης στις επιχειρήσεις είναι ξεκάθαρα θετικός, σε µια σειρά 
παραµέτρων, και το υποστηρικτικό πλαίσιο εξασφαλισµένο, η µελλοντική 
εφαρµογή ευέλικτων µορφών απασχόλησης δεν φαίνεται να απασχολεί παρά 
ένα µικρό µόνο αριθµό επιχειρήσεων, ενώ από τις διαθέσιµες επιλογές, µόνο 
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το ευέλικτο ωράριο φαίνεται να αποτελεί µια ελκυστική επιλογή για τις 
επιχειρήσεις. 

• Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και η µείωση του εργατικού 
κόστους αποτελούν τους βασικότερους λόγους για τους οποίους οι 
επιχειρήσεις επιλέγουν την υιοθέτηση της µερικής απασχόλησης. Αντίθετα, 
είναι αρκετά επιφυλακτικές ως προς την αποτελεσµατικότητα άλλων µορφών 
ευελιξίας όπως η εποχιακή απασχόληση, ο δανεισµός προσωπικού, η 
συµπιεσµένη εβδοµάδα εργασίας, η τηλεργασία, και η διευθέτηση του χρόνου 
εργασίας. 

• Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν φαίνεται να επηρεάζουν σε σηµαντικό 
βαθµό την υιοθέτηση ευέλικτων µορφών απασχόλησης σε µια επιχείρηση, 
είτε λόγω απουσίας συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, είτε γιατί η εργοδοτική 
πλευρά σπανίως ζητά τη γνώµη τους, και όταν τη ζητά, σπανίως είναι θετική. 
Το εύρηµα αυτό έρχεται σε αντίφαση µε την επικρατούσα αντίληψη ότι η 
διαδικασία κοινωνικής διαβούλευσης στην Κύπρο είναι ιδιαίτερα 
ανεπτυγµένη και τα συνδικάτα ισχυρά. 

• Το θέµα της συµφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής απουσιάζει 
από την ατζέντα των επιχειρήσεων, καθώς οι περισσότερες δεν εφαρµόζουν 
κάποια πολιτική ή πρακτική για τη διευκόλυνση των εργαζοµένων που είναι 
επιφορτισµένοι µε τη φροντίδα παιδιών ή άµεσα εξαρτηµένων ατόµων. Αλλά 
και στις λιγοστές περιπτώσεις που εφαρµόζονται τέτοιες πολιτικές, αυτές 
αφορούν κυρίως τη διευκόλυνση των µετακινήσεων προς και από την 
εργασία. 

• Τέλος, ειδικά για τη διευκόλυνση της εισόδου του αδρανούς εργατικού 
δυναµικού στην αµειβόµενη απασχόληση, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 
δεν προκρίνει κάποια από τα συνήθη µέτρα διευκόλυνσης, αρκούµενη σε µια 
γενικά απορριπτική στάση κάθε πρωτοβουλίας. Από αυτό συνάγεται ότι η 
ενεργοποίηση του αδρανούς δυναµικού δεν αποτελεί αντικείµενο 
προβληµατισµού για τον επιχειρηµατικό κόσµο. 
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5. Εισηγήσεις για την προώθηση των ευέλικτων µορφών 
απασχόλησης στην Κύπρο 

Παρόλο που τα ποσοστά απασχόλησης στην Κύπρο είναι ιδιαίτερα υψηλά και τα 
ποσοστά ανεργίας και αδράνειας του εργατικού δυναµικού, αντίστοιχα, σηµαντικά 
χαµηλότερα από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (όπως επισηµάνθηκε στο κεφάλαιο 2), 
υπάρχουν εντούτοις κάποιες αναξιοποίητες δεξαµενές του εργατικού δυναµικού που 
αποτελούνται κυρίως από: (α) νέους ηλικίας 15-24 ετών και των δύο φύλων µε 
χαµηλά εκπαιδευτικά προσόντα, (β) γυναίκες όλων των ηλικιακών οµάδων (αλλά 
κυρίως οι µεγαλύτερης ηλικίας) µε µέσο εκπαιδευτικό επίπεδο, και (γ) άγαµες και 
διαζευγµένες γυναίκες.  

∆εδοµένου ότι ο βασικός κορµός του αδρανούς εργατικού δυναµικού αποτελείται από 
γυναίκες (37% ποσοστό αδράνειας έναντι 17% των ανδρών), ο δε κύριος λόγος της 
αδράνειας είναι οι οικογενειακές υποχρεώσεις, ιδίως στις γυναίκες ηλικίας 25-64 
ετών (σε ποσοστό που κυµαίνεται από 75% έως 87%, ανάλογα µε την ηλικία), 
ανακύπτει το ερώτηµα πώς µπορεί να γίνει εφικτή και ελκυστική η αµειβόµενη 
απασχόληση και για αυτά τα τµήµατα του πληθυσµού, στο βαθµό, φυσικά, που θα 
επιθυµούσαν να εργαστούν.39 

Είναι γνωστό ότι οι άκαµπτες µορφές απασχόλησης, που συνίστανται σε 8ωρη, 
συνεχή εργασία στους χώρους της επιχείρησης ή του οργανισµού, σε όλη τη διάρκεια 
του επαγγελµατικού βίου, αποτρέπουν σηµαντικό αριθµό ατόµων παραγωγικής 
ηλικίας από την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, µε αποτέλεσµα και οι ίδιοι να 
χάνουν εισόδηµα, αλλά και η οικονοµία να στερείται των γνώσεων, των δεξιοτήτων 
και της συνεισφοράς ενός αξιόλογου ποσοστού του πληθυσµού. Οι ευέλικτες µορφές 
απασχόλησης, που διαδόθηκαν ευρύτατα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες από τη 
δεκαετία του ’80 και µετά, πέρα από τα αδιαµφισβήτητα –και συχνά ετεροβαρή- 
πλεονεκτήµατα που προσφέρουν στους εργοδότες, αποτελούν µια βιώσιµη 
εναλλακτική λύση ένταξης στην αµειβόµενη απασχόληση για έναν αυξανόµενο 
αριθµό ατόµων όπως: οι νέοι που σπουδάζουν, οι γυναίκες µε οικογενειακές 
υποχρεώσεις, τα ΑµεΑ, οι ώριµης ηλικίας εργαζόµενοι που θέλουν να συµπληρώσουν 
τον ελάχιστο χρόνο υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση για έξοδο στη σύνταξη, 
κ.λπ.  Η µερική απασχόληση, ιδίως, αποτελεί τη βασική µορφή ένταξης των γυναικών 
στην αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., µε 
εξαίρεση τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου. Αλλά και άλλες µορφές ευελιξίας όπως τα 
κυµαινόµενα ή ελαστικά ωράρια εργασίας, η τηλεργασία, η µερική συνταξιοδότηση, 

                                                 
39 Είναι γεγονός ότι, µόνο ένα 13% του αδρανούς δυναµικού της Κύπρου αναφέρει ρητά ότι επιθυµεί 
να εργαστεί (στην πλειοψηφία τους γυναίκες 25-49 ετών), όµως το ποσοστό αυτό θα ήταν πιθανότατα 
πολύ µεγαλύτερο εάν υπήρχαν και οι αντίστοιχες προϋποθέσεις ένταξης στην απασχόληση για όλες τις 
υπο-κατηγορίες των αδρανών. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των αδρανών που επιθυµούν 
να εργαστούν αυξάνεται σταθερά και αισθητά (βλ. συµπεράσµατα 2ου κεφαλαίου). 
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οι µακροχρόνιες άδειες, αποτελούν ελκυστικές εναλλακτικές µορφές απασχόλησης 
για ένα µικρότερο ή µεγαλύτερο αριθµό ατόµων. 

Στην Κύπρο, όπως αναφέρθηκε διεξοδικά στο κεφάλαιο 2, οι ευέλικτες µορφές 
απασχόλησης είναι πολύ περιορισµένες σε ότι αφορά τουλάχιστον την τυποποιηµένη 
τους µορφή40. Η µερική απασχόληση ανέρχεται το 7,4% της συνολικής απασχόλησης 
και αφορά κυρίως γυναίκες 25-49 ετών µε χαµηλά εκπαιδευτικά προσόντα, ενώ η 
τηλεργασία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η προσωρινή ή εποχιακή απασχόληση, η πιο 
διαδεδοµένη µορφή ευέλικτης απασχόλησης, ανέρχεται στο 14% της απασχόλησης 
και είναι και αυτή κυρίως γυναικείο φαινόµενο, καθώς 7 στους 10 προσωρινά 
απασχολούµενους είναι γυναίκες, για τις οποίες, ωστόσο, αποτελεί αναγκαστική 
επιλογή, οι δε νέοι δεν φαίνεται να ελκύονται από αυτή τη µορφή απασχόλησης. 

 
5.1. Οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης που έχουν τη µεγαλύτερη πιθανότητα 

επιτυχίας  

Με βάση τα παραπάνω, αλλά και από την ανάλυση της αγοράς εργασίας και των 
ευρηµάτων της έρευνας πεδίου προκύπτει ότι στην παρούσα φάση, οι ευέλικτες 
µορφές απασχόλησης που θα είχαν τη µεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας στην Κύπρο, 
υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, είναι οι εξής: 

 η µερική απασχόληση, κυρίως για τα άτοµα που έχουν αυξηµένες οικογενειακές 
υποχρεώσεις και για τα άτοµα που θέλουν τη µερική απασχόληση ως προσωρινή 
λύση βιοπορισµού και ως «γέφυρα» προς την πλήρη απασχόληση (γυναίκες – νέοι). 
Η συνεχής ανάπτυξη του τοµέα των υπηρεσιών (µε τα διευρυµένα ωράρια 
λειτουργίας και τα διαφοροποιηµένα ωράρια εργασίας) στην Κύπρο ευνοεί, εξάλλου, 
αυτή τη µορφή απασχόλησης για την οποία οι επιχειρήσεις διάκεινται ιδιαίτερα 
ευνοϊκά, ενώ µπορεί να βοηθήσει την ένταξη στην απασχόληση κατηγοριών ατόµων 
που επιθυµούν να έχουν περισσότερο ελεύθερο προσωπικό χρόνο. Τα ποσοστά 
µερικής απασχόλησης άλλωστε υπολείπονται σηµαντικά από τα αντίστοιχα άλλων 
χωρών της Ε.Ε., οπότε εκ των πραγµάτων υπάρχουν µεγάλα περιθώρια εξάπλωσης 
της. 

 η ανεξάρτητη απασχόληση ή αυτό-απασχόληση (free lance), κυρίως για όσους 
δεν µπορούν ή δεν επιθυµούν την υπαλληλοποίηση τους, και σε συνδυασµό µε 
προγράµµατα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας (γυναικών – νέων). Είναι γνωστό 
ότι στο επίπεδο της ευρωπαϊκής πολιτικής απασχόλησης ενθαρρύνεται ευρέως και 
χρηµατοδοτείται γενναιόδωρα η αύξηση της επιχειρηµατικότητας, κυρίως των πιο 

                                                 
40 Η αδήλωτη εργασία είτε µε τη µορφή της µερικής απασχόλησης, είτε µε διάφορες ευκαιριακές 
µορφές γνωρίζει µεγάλη εξάπλωση στην Κύπρο, όπου επηρεάζει συγκεκριµένες κατηγορίες 
εργαζοµένων.  Κατά την άποψη του Γενικού Γραµµατέα της ∆ΕΟΚ µέσω της αδήλωτης εργασίας έχει 
σε σηµαντικό βαθµό ενταχθεί η ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις – Συνέντευξη του κ. ∆ιοµήδη 
∆ιοµήδους στους µελετητές στις 15.6.2006 
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ευπαθών οµάδων που δυσκολεύονται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.  
Παράλληλα, η µορφή αυτή παρέχει ευελιξία στις επιχειρήσεις στη διαχείριση και 
κατανοµή του ανθρώπινου δυναµικού τους, ανάλογα µε τις διακυµάνσεις της 
ζήτησης, ενώ από τα στοιχεία φαίνεται να είναι αποδεκτή µορφή εργασίας για 
σηµαντικό τµήµα εργαζοµένων στην Κύπρο. 

 η τηλεργασία, για όσους-ες αντιµετωπίζουν πρόβληµα πρόσβασης στον χώρο 
εργασίας, λόγω φροντίδας µικρών παιδιών-ηλικιωµένων, ή λόγω ανεπαρκούς 
συστήµατος δηµοσίων µεταφορών, ή για περιστασιακή εργασία από το σπίτι. Η 
πιλοτική εφαρµογή της τηλεργασίας σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. (µεταξύ των οποίων 
και η Ελλάδα) έχει αποδείξει ότι προκύπτουν αµοιβαία οφέλη τόσο για τις 
επιχειρήσεις (αύξηση της παραγωγικότητας, καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου 
δυναµικού), όσο και για τους εργαζόµενους (συµφιλίωση επαγγελµατικής και 
οικογενειακής ζωής, κ.ά.).  Έτσι η εφαρµογή της τηλεργασίας στην Κύπρο δεν 
φαίνεται να αντιµετωπίζει κάποιες ιδιαίτερες αντιδράσεις, ενώ µπορεί να µειώσει το 
κόστος λειτουργίας του εργοδότη, να αυξήσει την παραγωγικότητα και την 
ικανοποίηση από την εργασία και να δώσει διέξοδο όχι µόνο σε κατηγορίες αδρανούς 
εργατικού δυναµικού, αλλά και σε εργαζόµενους που επιθυµούν έναν 
ικανοποιητικότερο συνδυασµό επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής. Όπως µάλιστα 
φαίνεται από τα αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου σε εργαζοµένους, ανέργους και 
αδρανείς η συγκεκριµένη µορφή ευελιξίας δε φαίνεται να δηµιουργεί ανασφάλεια ή 
να υποβαθµίζει την εργασία. Η Κύπρος ειδικά µε την ανάπτυξη της τηλεργασίας, 
µπορεί να αξιοποιήσει και άλλα πλεονεκτήµατα της, ως χώρα εγκατάστασης 
επιχειρήσεων, ευνοώντας την παροχή υπηρεσιών µέσω τηλεργασίας για 
δραστηριότητες επιχειρήσεων που βρίσκονται εκτός χώρας. 

 το ελαστικό ωράριο εργασίας, µε τη µορφή του συστήµατος «αποταµίευσης 
χρόνου εργασίας» (ΑΧΕ) για όλους όσους δεν χωράνε στο ασφυκτικό καλούπι του 
άκαµπτου ωραρίου: το µέτρο αυτό αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα για την αύξηση της 
κυριαρχίας των ατόµων στον χρόνο τους, εργάσιµο και µη, και προϋποθέτει την 
αποδέσµευση του ωραρίου λειτουργίας των επιχειρήσεων από το συµβατικό ωράριο 
εργασίας του προσωπικού. Με το ελαστικό ωράριο εργασίας θα µπορούσαν να 
εξυπηρετηθούν αποτελεσµατικά οι έκτακτες ή εποχιακές ανάγκες των επιχειρήσεων 
που είναι ευνοϊκά διακείµενες σε αυτήν την προοπτική, αλλά και να διευκολυνθεί η 
χρονική επέκταση της λειτουργίας τους για όσες το επιθυµούν.  Ο Κυπριακός νόµος 
άλλωστε παρέχει αυτήν την ευχέρεια, ενώ το προηγούµενο επιµέρους ρυθµίσεων σε 
επίπεδο συλλογικών διαπραγµατεύσεων αποτελεί µια θετική βάση για επέκταση 
αντίστοιχων ρυθµίσεων. Παράλληλα και εφ’ όσον εφαρµόζεται µε συναίνεση των 
εργαζοµένων, θα µπορούσε να βοηθήσει εργαζόµενους που επιθυµούν να διαθέτουν 
περισσότερο χρόνο σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους να διευθετήσουν καλύτερα 
την κατανοµή µεταξύ εργάσιµου και προσωπικού χρόνου και να αποκτήσουν 
µεγαλύτερο έλεγχο στο χρόνο εργασίας τους. 
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 η άδεια µετ’ αποδοχών (sabbatical), για όσους θέλουν να κάνουν ένα διάλειµµα 
από την εργασία, προκειµένου να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν. Η άδεια αυτή 
µπορεί να συνδυαστεί µε την κυκλική εργασία (job rotation), που επιτρέπει σε έναν 
άνεργο να αντικαταστήσει τον εργαζόµενο για όσο διάστηµα αυτός απουσιάζει. Η 
ανάγκη για συνεχή αναβάθµιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού επιβάλλει 
τη συµµετοχή των εργαζοµένων σε προγράµµατα κατάρτισης, που συχνά 
προϋποθέτει τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας ή τη µακροχρόνια απουσία από την 
εργασία. Η πρακτική αυτή αναµένεται να έχει θετική αποδοχή από τους Κύπριους 
εργαζόµενους και τις συντεχνίες και να ενισχύσει τους στόχους της στρατηγικής δια 
βίου µάθησης (π.χ. 12,5% συµµετοχή σε δράσεις δια βίου µάθησης µέχρι το 2010, 
ενώ το 2005 το αντίστοιχο ποσοστό στην Κύπρο ήταν 5,6%), αλλά και να συµβάλλει 
στην ανάπτυξη περισσότερο µακροχρόνιων προγραµµάτων συνεχιζόµενης 
κατάρτισης. 

 

Πίνακας 1: Οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης που έχουν τη µεγαλύτερη 
πιθανότητα επιτυχίας 

Μορφή ευέλικτης εργασίας Προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρµογής 

Μερική απασχόληση - πλήρης εξοµοίωση των εργασιακών και 
ασφαλιστικών δικαιωµάτων, κατ’ αναλογία προς 
την πλήρη απασχόληση 

- προσφορά θέσεων απασχόλησης σε όλες τις 
επαγγελµατικές ειδικότητες και βαθµίδες 
ιεραρχίας, όπου αυτό είναι εφικτό 

- δυνατότητα εναλλαγής µεταξύ µερικής και 
πλήρους απασχόλησης, κατ’ επιλογήν του 
εργαζόµενου 

- δυνατότητα επιλογής µειωµένου ωραρίου 
εργασίας, που να µην είναι αναγκαστικά 4ωρο 
(π.χ. 5ωρο, 6ωρο, κ.λπ.) 

Ανεξάρτητη απασχόληση - µείωση των διαδικασιών έναρξης 
αυτοπασχόλησης ή ίδρυσης µιας ατοµικής 
επιχείρησης 

- φορολογικά κίνητρα 

- προγράµµατα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας 

- κατάρτιση  

- καθοδήγηση 
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Τηλεργασία - αυτοτελής νοµοθετική ρύθµιση για την 
τηλεργασία και πρόβλεψη εφαρµογής της µέσα 
από διµερείς συλλογικές συµφωνίες 

- ενσωµάτωση της σχετικής Ευρωπαϊκής 
Συµφωνίας Πλαίσιο των κοινωνικών εταίρων 

- εξοικείωση των εργαζοµένων µε τις τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών 

- παροχή εξοπλισµού και κάλυψη των αντίστοιχων 
δαπανών από τον εργοδότη 

- δυνατότητα περιστασιακής εργασίας από το σπίτι 
ή το γραφείο 

- εφαρµογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 
της εργασίας που ορίζει η σχετική νοµοθεσία της 
Ε.Ε. 

Ελαστικό ωράριο (ΑΧΕ) - οργανωτική και διοικητική αναδιάρθρωση, ώστε η 
εργασιακή διαδικασία να γίνει πιο ευέλικτη 

- καλό κλίµα συνεργασίας µεταξύ διοίκησης και 
εργαζοµένων, αλλά και µεταξύ συναδέλφων 

- σύγχρονα και αξιόπιστα συστήµατα διαχείρισης 
του εργάσιµου χρόνου και αξιολόγησης της 
αποδοτικότητας των εργαζοµένων 

Άδεια µετ’ αποδοχών - θεσµοθέτηση του µέτρου 

- εξεύρεση πόρων για τη χρηµατοδότηση της άδειας 
µε αποδοχές 

- δηµιουργία δεξαµενής εφεδρικού εργατικού 
δυναµικού που θα αντικαταστήσει τους 
αδειούχους εργαζόµενους 

 

 
5.2. Αναµενόµενες συνέπειες από την εφαρµογή ευέλικτων µορφών 

απασχόλησης στην Κύπρο 

Ως εισαγωγική παρατήρηση, οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι η εφαρµογή ευέλικτων 
µορφών απασχόλησης στην Κύπρο, πιθανότατα να έχει περιορισµένη 
αποτελεσµατικότητα, λόγω του πολύ µικρού µεγέθους της συντριπτικής πλειοψηφίας 
των Κυπριακών επιχειρήσεων, που λειτουργεί αποτρεπτικά στην εισαγωγή 
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καινοτόµων ρυθµίσεων.  Ωστόσο, ο προσανατολισµός της οικονοµίας στον τοµέα των 
υπηρεσιών, δηµιουργεί αυξηµένες ανάγκες για περισσότερο ευέλικτο εργατικό 
δυναµικό που µπορεί να κατανοεί ταχύτατα και να προσαρµόζεται στις ιδιαιτερότητες 
που συνεπάγεται η εξυπηρέτηση πελατών µε βάση διαφοροποιηµένες συνθήκες και 
περιεχόµενο υπηρεσιών41.   

Σε γενικές γραµµές, ανεξάρτητα από το είδος ή τη µορφή ευελιξίας της εργασίας που 
υιοθετεί µια επιχείρηση/οργανισµός, είναι ευρέως αποδεκτό ότι προκύπτουν µια 
σειρά από πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, τα οποία, όπως είναι αναµενόµενο, 
είναι τελείως διαφορετικού χαρακτήρα για τις επιχειρήσεις από τη µια, και τους 
εργαζόµενους από την άλλη. Επιπλέον, οι θετικές και οι αρνητικές συνέπειες 
ποικίλλουν ανάλογα µε το µοντέλο ευελιξίας που υιοθετείται (αριθµητική ή 
λειτουργική ευελιξία), τις συγκεκριµένες µορφές ευελιξίας που εφαρµόζονται (µερική 
απασχόληση, εποχιακή ή προσωρινή απασχόληση, τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο, 
κ.λπ.), τη φύση της παραγωγικής δραστηριότητας και το µέγεθος της επιχείρησης, 
την οργανωτική δοµή, το στυλ διοίκησης, κ.λπ. 

 

5.2.1. Θετικές συνέπειες 

(a) Για τις επιχειρήσεις – οργανισµούς 

• Αύξηση της ευελιξίας στην οργάνωση της παραγωγής και της εργασίας. Τούτο 
σηµαίνει, κυρίως, ευρεία χρήση της µερικής απασχόλησης, ευέλικτων ωραρίων 
και των συµβάσεων ορισµένου χρόνου, γεωγραφική και επαγγελµατική 
κινητικότητα του προσωπικού, κ.λπ. 

• ∆υνατότητα αυξηµένης προσαρµογής στις διακυµάνσεις της ζήτησης. 
∆ιαθέτοντας έναν περιορισµένο σταθερό πυρήνα εργαζοµένων, µε το αντίστοιχο 
προφίλ δεξιοτήτων, η επιχείρηση µπορεί να προσαρµόζει τον αριθµό και τη 
σύνθεση του δευτερεύοντος (περιφερειακού) εργατικού δυναµικού στις ανάγκες 
της παραγωγής, τις παραγγελίες του πελάτη και τη διεθνή συγκυρία. 

• Καλύτερη αξιοποίηση του εργατικού δυναµικού µέσα από την αναδιοργάνωση 
του χρόνου εργασίας (ευέλικτα ωράρια, διευθέτηση χρόνου εργασίας, µείωση 
συµβατικού χρόνου εργασίας, βάρδιες, κ.λπ.). 

• Μείωση του εργατικού κόστους: το ευέλικτο εργατικό δυναµικό στοιχίζει 
λιγότερο από το σταθερό προσωπικό πλήρους απασχόλησης, καθότι έχει 
χαµηλότερες αµοιβές και περιορισµένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, 
ενώ συχνά η ωριαία παραγωγικότητά του είναι υψηλότερη (βλ. µερικά 
απασχολούµενοι, τηλεργαζόµενοι). 

                                                 
41 Κατά τον κ. Νίκο Μωϋσέως, Γενικό Γραµµατέα της ΣΕΚ, ένας βασικός λόγος για την εξάπλωση 
των ευέλικτων µορφών απασχόλησης στην Κύπρο ήταν η µεταβολή του επίκεντρου της οικονοµίας 
από τη µεταποίηση στις υπηρεσίες. – Συνέντευξη στους µελετητές στις 15.6.2006 
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(β) Για τους εργαζόµενους 

• Προσέλκυση στην αγορά εργασίας ενός τµήµατος του αδρανούς αλλά και 
άνεργου εργατικού δυναµικού. Όλα τα ευρήµατα συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι 
η πλειοψηφία των γυναικών στην Κύπρο που δεν εργάζονται σήµερα, διέκοψαν 
την εργασία τους για να αφοσιωθούν στα παιδιά τους, ή γιατί δεν είχαν κάποιον 
να τα φροντίζει (δεδοµένου ότι η δηµόσια υποδοµή φροντίδας δεν επαρκεί, η δε 
ιδιωτική είναι δαπανηρή), και σκέφτονται να επανενταχθούν στο εργατικό 
δυναµικό µελλοντικά.42 

• Συµφιλίωση οικογενειακών και επαγγελµατικών υποχρεώσεων. Θεωρητικά 
τουλάχιστον, οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης, είτε λόγω µειωµένου χρόνου 
εργασίας (µερική απασχόληση), είτε λόγω δυνατότητας διακύµανσης του χρόνου 
εργασίας (ευέλικτα ωράρια), είτε λόγω δυνατότητας εξ αποστάσεως εργασίας 
(τηλεργασία), επιτρέπουν στις γυναίκες και τους άνδρες εργαζόµενους που τις 
επιλέγουν, να διευθετούν ευχερέστερα το διπλό και τριπλό φορτίο της 
καθηµερινότητάς τους και να εξισορροπούν καλύτερα τις σύνθετες και 
αντικρουόµενες υποχρεώσεις τους. Εξάλλου, το συνηθέστερο παράπονο των 
εργαζοµένων γυναικών στην Κύπρο και αλλού είναι ότι αντιµετωπίζουν 
πρόβληµα έλλειψης χρόνου για να ασχοληθούν µε την οικογένειά τους και τις 
άλλες τους ανάγκες. ∆εν είναι τυχαίο ότι 6 στους 10 γονείς αναγνωρίζουν ότι η 
ανατροφή των παιδιών είναι ανασταλτικός παράγοντας για την ένταξη της 
µητέρας στην αµειβόµενη απασχόληση.43 

• Αύξηση του οικογενειακού εισοδήµατος. Η παρακµή του µοντέλου του «άνδρα-
κουβαλητή» (male breadwinner model), σύµφωνα µε το οποίο ο σύζυγος είχε την 
υποχρέωση να εξασφαλίζει στην οικογένειά του τα προς το ζην, ενώ η σύζυγος 
αποτελούσε το (απλήρωτο) προσωπικό υποστήριξης, αλλά και η αύξηση των 
οικονοµικών υποχρεώσεων των νοικοκυριών, που σηµαίνει ότι συχνά ένας µισθός 
δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες µιας οικογένειας, έχουν ως αποτέλεσµα 
τη µετάβαση στο µοντέλο των «συζύγων διπλής σταδιοδροµίας» ή του 
«νοικοκυριού µε 2 οικονοµικά ενεργούς συζύγους», που σηµατοδοτείται από την 
αυξηµένη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και την εισροή 
δεύτερου εισοδήµατος από την απασχόληση. Μια αρκετά συνήθης πηγή αύξησης 
του οικογενειακού εισοδήµατος είναι η µερική απασχόληση ή άλλες µορφές 
ευέλικτης απασχόλησης. 

• Επαφή µε το «εργασιακό ήθος» και αναβάθµιση δεξιοτήτων. Είναι ευρέως 
τεκµηριωµένο ότι η πολύχρονη αποµάκρυνση από την αγορά εργασίας απαξιώνει 
τις δεξιότητες του εργατικού δυναµικού και οδηγεί στη σταδιακή χαλάρωση των 

                                                 
42 Βλ. µεταξύ άλλων και την έρευνα της Παγκύπριας Εργατικής Οµοσπονδίας, «Προβλήµατα της 
µητέρας στη σηµερινή κοινωνία», (2004) που πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό του τµήµατος 
γυναικών της ΠΕΟ 
43 Βλ. έρευνα της Παγκύπριας Εργατικής Οµοσπονδίας, (2004), ό.π.. 
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δεσµών µε το «ήθος της εργασίας». Η διατήρηση µιας έστω και υπολειµµατικής 
επαφής µε τον κόσµο της εργασίας διασφαλίζει τη δυνατότητα µιας ενδεχόµενης 
µελλοντικής βελτίωσης των όρων εργασίας, ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, 
ελλοχεύει ο κίνδυνος της οριστικής αποθάρρυνσης και απόσυρσης. 

• Αύξηση της κοινωνικότητας και της αυτοπεποίθησης όσων εισέρχονται στην 
αγορά εργασίας. Η επαφή µε συναδέλφους, η ανάληψη ευθυνών, η διεκπεραίωση 
σύνθετων εργασιών, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η αναγνώριση, η απόκτηση 
εµπειριών, αποτελούν στοιχεία που τονώνουν την αυτό-εκτίµηση των ατόµων και 
βελτιώνουν την κοινωνικότητά τους.  

• Μείωση του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισµού. ∆εν υπάρχει ασφαλέστερος 
τρόπος αποφυγής της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού από την ένταξη 
στην απασχόληση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι εισοδηµατικά αποδοτική, 
ότι «αξίζει τον κόπο», είναι δηλαδή αξιοπρεπώς αµειβόµενη και τελείται υπό 
καλές συνθήκες εργασίας. Γι’ αυτό και τα προγράµµατα αρκετών κυβερνήσεων 
στις χώρες της Ε.Ε. σταδιακά αποµακρύνονται από τη φιλοσοφία παροχής ενός 
προνοιακού επιδόµατος που να διασφαλίζει ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης και 
κινούνται προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης των προϋποθέσεων για ένταξη 
των ατόµων στην αγορά εργασίας. 

 

5.2.2. Αρνητικές συνέπειες 

(α) Για τις επιχειρήσεις – οργανισµούς 

• Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να προχωρήσουν συχνά σε σηµαντικές 
οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές, ώστε να ενσωµατωθούν επιτυχώς οι 
ευέλικτες µορφές εργασίας στις πρακτικές της επιχείρησης. 

• Το ευέλικτο εργατικό δυναµικό είναι, συνήθως, λιγότερο εκπαιδευµένο και ο 
βαθµός αφοσίωσής του προς την επιχείρηση χαµηλότερος, συγκριτικά µε τους 
πλήρως απασχολούµενους, λόγω κυρίως έλλειψης προοπτικών. 

• Ειδικά για τη µερική απασχόληση, και τα ευέλικτα ωράρια εργασίας οι αρνητικές 
επιπτώσεις αφορούν κυρίως τις δυσκολίες επίβλεψης, ελέγχου και 
παρακολούθησης της απόδοσης των µερικά απασχολουµένων.  

 

(β) Για τους εργαζόµενους 

Συχνά, οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης οδηγούν σε υποβάθµιση των όρων 
εργασίας, των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, των προοπτικών επαγγελµατικής 
εξέλιξης, των ευκαιριών επαγγελµατικής κατάρτισης και ανανέωσης των δεξιοτήτων, 
των εργαζοµένων. Η υποβάθµιση αυτή, ωστόσο, δεν είναι σύµφυτη µε αυτές τις 
µορφές απασχόλησης αλλά αποτελεί προϊόν των συγκεκριµένων οικονοµικών και 
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κοινωνικών συνθηκών και συσχετισµών που επικρατούν σε µια χώρα, έναν κλάδο ή 
µια επιχείρηση. 

Όσον αφορά τη µερική απασχόληση, ειδικότερα, είναι γνωστό ότι: 

• Οι χαµηλές αµοιβές της µερικής απασχόλησης (κάτω από το 50% των αµοιβών 
για την πλήρη απασχόληση) δεν προσφέρουν παρά ένα «χαρτζιλίκι» (pin money), 
το οποίο ευκολότερα εξασφαλίζεται µε µαύρη ή αφανή εργασία. 

• ∆εν υπάρχουν επαγγελµατικές ευκαιρίες για εργασία µερικής απασχόλησης παρά 
µόνο σε χαµηλής ειδίκευσης εργασίες (π.χ. ταµίας σε σούπερ-µάρκετ). Στις 
περισσότερο ειδικευµένες θέσεις εργασίας, η µερική απασχόληση είναι 
ανύπαρκτη ως επιλογή, έστω και ως προσωρινή λύση στο πλαίσιο συµφιλίωσης 
εργασίας και οικογένειας. 

• Οι µερικά απασχολούµενοι αντιµετωπίζουν δυσκολίες προσαρµογής στην 
οργάνωση της εργασίας που είναι δοµηµένη  πάνω στο οκτάωρο. 

• Οι ωριαίες αποδοχές των µερικά απασχολουµένων είναι χαµηλότερες αυτών των 
πλήρως απασχολουµένων. 

• Οι µερικά απασχολούµενοι λαµβάνουν λιγότερη επαγγελµατική κατάρτιση από 
τους εργοδότες τους, σε σύγκριση µε τους πλήρως απασχολούµενους 
συναδέλφους τους. 

• Η µερική απασχόληση  στην Κύπρο λειτουργεί µέχρις στιγµής περισσότερο ως 
“παγίδα” σε κακοπληρωµένες και επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, ή ως 
“βιτρίνα” για πλήρη απασχόληση, παρά ως µηχανισµός εισόδου (ή και 
παραµονής) στην αγορά εργασίας για ορισµένες κατηγορίες του πληθυσµού. 

Η εποχιακή απασχόληση, από την πλευρά της, δεν προσφέρει σταθερότητα, 
προοπτικές και ικανοποιητικά εισοδήµατα, ενώ ιδιαίτερες δυσχέρειες προκαλεί στους 
εργαζόµενους η εφαρµογή του split system (διακεκοµµένης βάρδιας) σε ορισµένους 
κλάδους της οικονοµίας, όπως στον κλάδο τουρισµού. 

 
5.3. Τρόποι αντιµετώπισης των κινδύνων και δυσχερειών που συνδέονται µε 

την προώθηση των προτεινόµενων ευέλικτων µορφών απασχόλησης 

(α) ∆υσχέρειες στην εφαρµογή Ε.Μ.Α. στην κυπριακή αγορά εργασίας 

• Όπως προαναφέρθηκε, το µικρό µέγεθος και ο οικογενειακός χαρακτήρας των 
Κυπριακών επιχειρήσεων αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην εφαρµογή 
ευέλικτων µορφών απασχόλησης, που απαιτούν οργανωτικές και διοικητικές 
δοµές, γνώσεις και εργαλεία, που ενδεχοµένως δεν διαθέτουν οι µικρές 
επιχειρήσεις. 
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• Οι κυριότερες συνδικαλιστικές  οργανώσεις των εργαζοµένων είτε αντιδρούν 
στην επέκταση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης στην Κύπρο, είτε δεν είναι 
διατεθειµένες να πρωτοστατήσουν στην υιοθέτηση τους, φοβούµενες ότι 
ενδεχοµένως να συµβάλλουν στην περαιτέρω επιδείνωση των όρων εργασίας. 
Στην καλύτερη περίπτωση δεν τορπιλίζουν µεν την εξάπλωση της µερικής 
απασχόλησης (ΣΕΚ, ∆ΕΟΚ), αλλά ούτε και την προωθούν ενεργά, ενώ η θέση 
της άλλης µεγάλης αντιπροσωπευτικής οργάνωσης των εργαζοµένων, της ΠΕΟ, 
είναι περισσότερο επιφυλακτική έως αρνητική, µε το σκεπτικό ότι οι ευέλικτες 
µορφές απασχόλησης δεν βοηθούν ουσιαστικά στην αντιµετώπιση του 
προβλήµατος της ανεργίας ή της αδράνειας, χωρίς προηγουµένως να έχουν 
αντιµετωπιστεί οι αιτίες που αποθαρρύνουν τις γυναίκες να αναζητήσουν εργασία 
(π.χ. έλλειψη δοµών φύλαξης παιδιών, προσφορά χαµηλά αµειβόµενων θέσεων 
εργασίας), ενώ υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγήσουν σε απορρύθµιση και νέες 
ανισότητες.44 

• Το θεσµικό πλαίσιο για τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης εµφανίζει ακόµη κενά 
–παρά τα σηµαντικά βήµατα προόδου που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο 
πλαίσιο της εναρµόνισης µε το ευρωπαϊκό κετκτηµένο- και απαιτείται να 
υπάρξουν περισσότερο λεπτοµερείς ρυθµίσεις για θέµατα όπως τα δικαιώµατα 
των εργοδοτουµένων που υπόκεινται σε ευέλικτες διευθετήσεις του χρόνου 
εργασίας, η λειτουργία των ιδιωτικών γραφείων εργασίας, η κατοχύρωση των 
δικαιωµάτων των απασχολουµένων µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών και η 
τηλεργασία. 

• ∆εν εκδηλώνεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς εργαζοµένων και ανέργων 
για την υιοθέτηση ευέλικτων µορφών απασχόλησης (π.χ. µερική απασχόληση, 
τηλεργασία, προσωρινή απασχόληση), σηµαντικό δε τµήµα του αδρανούς 
εργατικού δυναµικού (ιδιαίτερα οι γυναίκες µικρότερης ηλικίας) θεωρεί τη µερική 
απασχόληση ως «αναγκαίο κακό» προκειµένου να εξέλθει από το καθεστώς της 
αεργίας. Έτσι οι εργοδότες εντοπίζουν το πρόβληµα στην έλλειψη επαρκούς 
εργατικού δυναµικού που να καλύψει την προσφορά θέσεων εργασίας ευέλικτης 
απασχόλησης και στην απουσία πρωτοβουλιών για τη στήριξη των επιχειρήσεων 
που επιθυµούν να υιοθετήσουν ευέλικτες µορφές απασχόλησης. 

• Το αδρανές δυναµικό είτε είναι µεγάλης ηλικίας και ανειδίκευτο, ή έχει 
απαξιωµένες ειδικότητες (π.χ. εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας) και δεν αποκτά τις 
κατάλληλες, νέες δεξιότητες µέσα από προγράµµατα κατάρτισης. 

• Οι διαθέσιµες υποδοµές φροντίδας του δηµόσιου και του εθελοντικού τοµέα, 
κυρίως για τα παιδιά προ-σχολικής ηλικίας, θεωρούνται από τις γυναίκες 

                                                 
44 Βλ. τις συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν στις 15-6-2006 στη Λευκωσία, µε το Γενικό 
Γραµµατέα της ΣΕΚ κ, Νίκο Μωϋσέως, το Γενικό Γραµµατέα της ∆ΕΟΚ κ. ∆ιοµήδη ∆ιοµήδους και το 
στέλεχος της ΠΕΟ και βουλευτή κα Σωτηρούλα Χαραλάµπους. 
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ανεπαρκείς, αναγκάζοντας έτσι αρκετές µητέρες να αποφεύγουν την αναζήτηση 
εργασίας. Αυτό ισχύει για όλες τις µορφές απασχόλησης, και όχι µόνο για τις 
ευέλικτες.  

• Η παρουσία µεγάλου αριθµού αλλοδαπών εργαζοµένων στην Κύπρο λειτουργεί 
ως η συµφερότερη λύση για τους εργοδότες που επιθυµούν να αξιοποιήσουν 
φθηνό εργατικό δυναµικό. Το γυναικείο αδρανές εργατικό δυναµικό έχει, κατά 
συνέπεια, να συναγωνιστεί για τις θέσεις εργασίας χαµηλής ειδίκευσης µε ένα 
εξαιρετικά ευέλικτο και φθηνό αλλοδαπό εργατικό δυναµικό, το οποίο δείχνουν 
να προτιµούν αρκετοί Κύπριοι εργοδότες. 

• Απουσιάζει η απαραίτητη «κουλτούρα» για την προώθηση ευελιξιών, τόσο από 
την πλευρά των επιχειρήσεων, όσο και από την πλευρά του εργατικού δυναµικού. 
Αντίθετα, παραµένουν ισχυρές οι άτυπες διευθετήσεις και συµφωνίες µεταξύ 
εργοδοτών και εργαζοµένων σε ατοµικό επίπεδο. 

(β) κίνδυνοι από την εφαρµογή Ε.Μ.Α. 

Πέρα από τις αρνητικές επιπτώσεις των ευέλικτων µορφών απασχόλησης σε ατοµικό 
επίπεδο, τις οποίες επισηµάναµε παραπάνω, δεν πρέπει να παραβλέπουµε και τους 
κινδύνους που απορρέουν στο επίπεδο της αγοράς εργασίας και της οικονοµίας, από 
µια γενικευµένη, ασύµµετρη και χωρίς όρια εφαρµογή της ευελιξίας. 

 Εντείνεται η κατάτµηση και ο δυϊσµός της αγοράς εργασίας και παγιώνεται η 
δυσµενέστερη ρύθµιση των όρων εργασίας του περιφερειακού ή 
δευτερεύοντος εργατικού δυναµικού. 

 Αναπαράγεται και ενισχύεται ο συµπληρωµατικός χαρακτήρας της γυναικείας 
απασχόλησης. 

 Αυξάνεται ο κίνδυνος εµφάνισης ή αύξησης του φαινοµένου των 
εργαζόµενων-φτωχών (working poor). Σε αρκετές χώρες της Ε.Ε. (όπως η 
Βρετανία και η Ελλάδα), και σε συγκεκριµένους κλάδους της οικονοµίας 
(όπως το λιανικό εµπόριο) έχει διαπιστωθεί ότι οι νέες ευέλικτες µορφές 
εργασίας, όπως η µερική απασχόληση και η προσωρινή απασχόληση, 
αποτελούν παράγοντα ενίσχυσης της φτώχειας των εργαζοµένων.45  

(γ) τρόποι αντιµετώπισης των κινδύνων 

 ενηµέρωση–ευαισθητοποίηση, αφού προηγηθεί ενδελεχής µελέτη των 
συνθηκών που επικρατούν στην Κύπρο. ∆ιαπιστώνεται ένα έλλειµµα αλλήλο-
ενηµέρωσης µεταξύ επιχειρήσεων και αδρανούς εργατικού δυναµικού. 

 κοινωνικός διάλογος–διαβούλευση. Είναι γεγονός ότι οι κύριες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις είτε είναι αρνητικές στην επέκταση των 

                                                 
45 Βλ. σχετικά European Foundation, 2004, “Working poor in the European Union”, Luxembourg 
Office for Official Publications of the European Communities. 
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ευέλικτων µορφών απασχόλησης (ΠΕΟ), ή τηρούν ουδέτερη στάση και δεν 
τις προωθούν ενεργά (ΣΕΚ, ∆ΕΟΚ). Ωστόσο, υπό προϋποθέσεις, θα 
µπορούσαν να δεχτούν, ως ελεύθερη επιλογή των εργαζοµένων, κάποιες 
µορφές ευελιξίας, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη ασφαλιστικών δικλείδων για 
τη διαφύλαξη των επιπέδων ποιότητας της εργασίας που έχουν κατοχυρωθεί 
µέχρι σήµερα 

 πιλοτική εφαρµογή σε µικρό αριθµό επιχειρήσεων και οργανισµών. 

 συνεχής παρακολούθηση, αξιολόγηση και διόρθωση των πολιτικών που 
εφαρµόζονται. Ένταση των ελέγχων για την τήρηση της εργατικής και 
ασφαλιστικής νοµοθεσίας. 

 θέσπιση βραβείων/κινήτρων για τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν ευέλικτες 
µορφές απασχόλησης. 

 
5.4. Προτάσεις µέτρων που να διευκολύνουν την ένταξη / επανένταξη στην 

αµειβόµενη απασχόληση του αδρανούς δυναµικού 

(α) µέτρα που να ευνοούν τη συµφιλίωση οικογένειας και εργασίας 

 η δηµιουργία περισσοτέρων δηµοσίου χαρακτήρα βρεφονηπιακών σταθµών 
και κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών  

 η επέκταση του θεσµού του ολοήµερου σχολείου, ο οποίος εγκρίνεται και από 
την πλειοψηφία των γονέων46 

 η εναρµόνιση των ωραρίων των κοινωνικών υπηρεσιών µε τις ανάγκες των 
εργαζοµένων 

Ωστόσο, είναι επιτακτική ανάγκη να δοθούν πρώτα απαντήσεις σε µια σειρά από 
κρίσιµα ερωτήµατα, που συνιστούν ταυτόχρονα και διλήµµατα πολιτικής, όπως: 
ποιος επωµίζεται το κόστος των πολιτικών συµφιλίωσης, ποιος φροντίζει την 
οικογένεια όταν εργάζονται οι γυναίκες και µάλιστα µε φιλοδοξίες επαγγελµατικής 
ανέλιξης, πώς συµβιβάζονται τα παρατεταµένα ωράρια εργασίας µε την ανάγκη των 
εργαζοµένων για περισσότερο προσωπικό χρόνο, και πώς αναπληρώνεται η απώλεια 
εισοδήµατος; 

(β) µέτρα που να διευκολύνουν την εναλλαγή περιόδων εργασίας µε περιόδους 
«αδράνειας»(και αντιστρόφως) 

 µεταρρύθµιση του συστήµατος κοινωνικής προστασίας ώστε να αρθούν τα 
υφιστάµενα εµπόδια και τα αντικίνητρα, έτσι ώστε να µπορούν οι 
εργαζόµενοι να µεταβάλλουν το καθεστώς της απασχόλησής τους στη 
διάρκεια της επαγγελµατικής τους διαδροµής, χωρίς να «τιµωρούνται» µε 

                                                 
46 Βλ. Έρευνα της ΠΕΟ, ό.π. 
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απώλεια των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών  τους δικαιωµάτων (π.χ. 
δυνατότητα µετάβασης από πλήρη σε µερική απασχόληση και το αντίστροφο, 
µερική συνταξιοδότηση, µακροχρόνιες άδειες, καταβολή επιδόµατος από το 
ασφαλιστικό ταµείο κατά τη διάρκεια προσωρινής διακοπής της εργασίας 
λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, κ.λπ.) 

 δηµιουργία ενιαίου ταµείου µητρότητας και οικογενειακών παροχών για 
ασφαλισµένους και µη, που να χρηµατοδοτείται από τη γενική φορολογία. Οι 
παροχές να κλιµακώνονται ανάλογα µε τα εισοδήµατα των δικαιούχων. 

(γ) ενεργοποίηση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης 

 η συµβολή των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης στη διευκόλυνση των 
γυναικών να  ενταχθούν ή να παραµείνουν στην αγορά εργασίας µπορεί να 
είναι ιδιαίτερα σηµαντική, µε τη µορφή παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και δηµοτικού, αλλά και 
ηλικιωµένους, καθώς και µε τη βελτίωση των δηµοσίων µέσων µεταφοράς. Ο 
προνοιακός χαρακτήρας των αντίστοιχων υπηρεσιών των δήµων και των 
τοπικών συµβουλίων κοινωνικής ευηµερίας θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω 
στη βάση ορθολογικότερης κατανοµής των πόρων µε βάση τις πραγµατικές 
ανάγκες.47 

 
 
5.5. Βραχυπρόθεσµες και Μεσοπρόθεσµες Προοπτικές της Κυπριακής Αγοράς 

Εργασίας για τις Προτεινόµενες Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης 

Το θέµα των προβλέψεων στα ζητήµατα της οικονοµίας και των σχετικών µεγεθών 
είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο ζήτηµα.  Η εµπειρία υποδεικνύει ότι προβλέψεις για 
περιόδους πέρα από τα επόµενα λίγα τρίµηνα είναι εξαιρετικά ευάλωτες και ο 
κανόνας είναι να διαψεύδονται από την ίδια την πραγµατικότητα, ακόµα και αν 
αφορούν τα βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη.  Ο βασικός λόγος για το φαινόµενο 
αυτό αφορά όχι τόσο στην έλλειψη ποσοτικών τεχνικών και την ανεπάρκεια των 
µεθόδων, αλλά στο γεγονός ότι τα οικονοµικά µεγέθη επηρεάζονται σε πολύ 
σηµαντικό βαθµό τόσο από τυπικά «εξω-οικονοµικούς» παράγοντες, όσο και από 
παράγοντες που δεν µπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να εκτιµηθούν στα αντίστοιχα 
υποδείγµατα.  Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που ακόµα και οι προβλέψεις εξέλιξης 
των οικονοµικών µεγεθών µεγάλων οικονοµιών µε βάση τα πολυσύνθετα µοντέλα 
διεθνών οργανισµών, πολύ συχνά διαψεύδονται όταν υπερβαίνουν την περίοδο των 2-
3 τριµήνων.   

                                                 
47 Αξίζει να επισηµάνουµε ότι, σύµφωνα µε την έρευνα της ΠΕΟ (2004), µόνο 1 στους 3 γονείς είναι 
ικανοποιηµένος µε τις διευκολύνσεις που παρέχει το κράτος ή η τοπική αυτοδοίκηση για τη φροντίδα 
των παιδιών, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (82%) εκτιµά ότι οι διευκολύνσεις που παρέχει η τοπική 
αυτοδοίκηση ειδικά προς τις εργαζόµενες µητέρες είναι ανεπαρκείς. 



∆ιερεύνηση εφαρµογής µορφών ευέλικτης απασχόλησης στην Κύπρο και σε διεθνές επίπεδο 
 

Κοινοπραξία Μελέτης Ευέλικτης Απασχόλησης  
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτοµίας / Intercollege 

131

Η πολυπλοκότητα των παραγόντων που επηρεάζουν τα οικονοµικά µεγέθη σε 
συνδυασµό µε την αυξανόµενη ταχύτητα της επίδρασής τους που προκαλεί η 
παγκοσµιοποίηση, καθιστά το θέµα της οικονοµικής πρόβλεψης εξαιρετικά 
επισφαλές για µικρές οικονοµίες όπως είναι η Κύπρος.  Η δυσκολία αυτή επιτείνεται 
όχι µόνο από την επίδραση αναµενόµενων µακροχρόνιων παραγόντων όπως είναι η 
συµµετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συµβολή της Κοινοτικής 
Χρηµατοδότησης, αλλά και από απρόβλεπτους γεω-πολιτικούς παράγοντες όπως 
είναι για παράδειγµα η παρούσα όξυνση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.   

Σε πολλά σηµεία της παρούσας έκθεσης έχει σηµειωθεί ότι η έννοια της ευελιξίας της 
αγοράς εργασίας είναι µια πολυσήµαντη έννοια η οποία διέπεται από µια πληθώρα 
ορισµών, κατηγοριών και ταξινοµήσεων.  Μια από τις επιπτώσεις είναι ότι ακόµη και 
αν προσδιοριστούν εκ των προτέρων µεθοδολογικά η έννοια, το περιεχόµενο, οι 
κατηγορίες και οι µορφές ευέλικτης απασχόλησης, είναι εξαιρετικά δύσκολο να τις 
αποτιµήσουµε στατιστικά µέσω των επίσηµων και καθιερωµένων στατιστικών 
µετρήσεων και ερευνών. Για το λόγο αυτό η παρούσα ενότητα αναφέρεται κατά 
κύριο λόγο στις προοπτικές της µερικής απασχόλησης.  

 

5.5.1. Προβλέψεις για την Οικονοµική Μεγέθυνση, την Απασχόληση και την 
παραγωγικότητα της Εργασίας   

Σε προηγούµενη ενότητα του παρόντος, έχουµε σηµειώσει ότι η οικονοµική 
ανάπτυξη της Κύπρου την τελευταία 5ετία ήταν «έντασης απασχόλησης» σε βαθµό 
µεγαλύτερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στην αύξηση της απασχόλησης των γυναικών. Με άλλα λόγια, η πορεία των 
βασικών µεγεθών υποδεικνύει ότι απαιτείται µια αναλογικά µικρότερη αύξηση του 
ΑΕΠ κατά µέσο όρο στην Κυπριακή οικονοµία για να αυξηθεί η απασχόληση κατά 
µια µονάδα. Παρατηρήσαµε, ωστόσο, ότι ο δείκτης αυτός ακολουθεί µια «ανοδική» 
πορεία τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Κύπρο, όσο και στην ΕΕ-25. Ενώ τα πρώτα 
χρόνια της παρούσας δεκαετίας η αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ κατά 1 ποσοστιαία 
µονάδα οδηγούσε σε ισόποση ή και µεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης, φαίνεται 
ότι µετά το 2002-3, περίοδο της τελευταίας ανοδικής φάσης του οικονοµικού κύκλου, 
απαιτείται ολοένα και µεγαλύτερη υψηλότερη αύξηση του ΑΕΠ για να αυξηθεί η 
απασχόληση κατά 1 µονάδα.   

Με βάση την (θεµιτή) υπόθεση ότι η µεταβολή του πραγµατικού ΑΕΠ αποτελεί το 
άθροισµα των µεταβολών στην απασχόληση και την παραγωγικότητα της εργασίας, 
σηµειώσαµε ότι κατά τις ανοδικές φάσεις του οικονοµικού κύκλου της Κυπριακής 
οικονοµίας κατά την τελευταία δεκαετία, η αύξηση του ΑΕΠ οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, ενώ κατά τις καθοδικές φάσεις 
ή αύξηση του ΑΕΠ οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της απασχόλησης.  
Σύµφωνα µε τις διαθέσιµες ενδείξεις, τα δυο τελευταία χρόνια, περίοδο ανοδικής 
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φάσης του οικονοµικού κύκλου, ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης σταθεροποιήθηκε 
στα επίπεδα του 3,8%, µε µεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας (ανά 
εργαζόµενο) περίπου 2,3% και της απασχόλησης 1,5%.   

Οι βραχυπρόθεσµες προβλέψεις για τα βασικά µεγέθη της Κυπριακής οικονοµίας48 

δείχνουν ότι ο ρυθµός αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ θα διατηρηθεί στο 3,8% σε 
ετήσια βάση για το παρόν και το επόµενο έτος, η αύξηση της απασχόλησης θα 
διατηρηθεί στο επίπεδο του 1,5% σε ετήσια βάση και ο ρυθµός αύξησης της 
παραγωγικότητας της εργασίας θα παραµείνει επίσης στο επίπεδο του 2,3% για το 
παρόν και το επόµενο έτος. Παράλληλα οι ονοµαστικοί µισθοί ανά εργαζόµενο θα 
αυξηθούν µε ρυθµό 1,1%-1,2%, που συνεπάγεται ότι το πραγµατικό ανά µονάδα 
κόστος εργασίας θα συνεχίσει να µειώνεται µε ρυθµό 1,1%. 

Μεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες προβλέψεις είναι διαθέσιµες από το Γραφείο 
Προγραµµατισµού και παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 2. 
 

Πίνακας 2 
 

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΕΠ, 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο2000 - 2015  
 

2000 - 
2005  

2005 - 
2010  

2010 - 
2015  

2005 - 
2015  

Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν  3,1%  4,4%  3,9%  4,1%  

Παραγωγικότητα  1,9%  3,1%  3,2%  3,2%  

Απασχόληση  1,3%  1,2%  0,7%  0,9%  

Σηµειώσεις: (1) Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αφορά την προστιθέµενη αξία. (2) 
Η Παραγωγικότητα ορίζεται ως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (σε σταθερές τιµές) 
ανά απασχολούµενο. (3) Οι µέσοι ετήσιοι ρυθµοί µεταβολής της Απασχόλησης 
αφορούν το ισοδύναµο πλήρως απασχολουµένων. 
 Πηγή: Γραφείο Προγραµµατισµού (Πίνακας 1.3 στο «Προβλέψεις Απασχόλησης στη 
Κυπριακή Οικονοµία 2005-2015», Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, Κύπρος, 
Μάιος 2005). 

 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις αυτές, κατά την πενταετία 2005–2010 το πραγµατικό 
ΑΕΠ αναµένεται να αυξάνεται κατά 4,4% σε ετήσια βάση κατά µέσο όρο. Ο κύριος 
συντελεστής της οικονοµικής µεγέθυνσης αναµένεται να είναι η παραγωγικότητα της 
εργασίας µε µέση ετήσια αύξηση 3,1%, δηλαδή αναµένεται να συνεισφέρει το 70% 

                                                 
48  Βλ. DG ECFIN, Statistical Annex of European Economy, Spring 2006 
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της αύξησης του ΑΕΠ. Αντίθετα, οι ρυθµοί αύξησης της απασχόλησης προβλέπεται 
να ακολουθούν διαχρονικά πτωτική τάση. Την περίοδο 2005-2010 οι ρυθµοί αύξησης 
της απασχόλησης υπολογίζεται ότι θα κυµαίνονται από το 2,7% µέχρι το 1,7%.  Σε 
όρους ισοδυνάµου πλήρως απασχολουµένων εκτιµάται ότι ο µέσος  ρυθµός αύξησης 
της απασχόλησης θα κυµανθεί γύρω από το 1,2% σε ετήσια βάση µέχρι το τέλος της 
παρούσας δεκαετίας. Την περίοδο 2010-2015  αναµένεται να σηµειωθεί περαιτέρω 
µείωση των ρυθµών µεταβολής της απασχόλησης. Η γενική εκτίµηση είναι ότι οι 
προβλεπόµενοι ρυθµοί αύξησης της απασχόλησης θα βρίσκονται κατά κανόνα σε 
χαµηλότερα επίπεδα σε σύγκριση µε την περίοδο 2000-2004. 

Αν στο παραπάνω σενάριο προβλέψεων για την Κυπριακή οικονοµία, 
ενσωµατώσουµε την λειτουργία του οικονοµικού κύκλου σύµφωνα µε το πρότυπο 
που ακολούθησε τη περίοδο 1998-2004 (peak to peak), είναι λογικό να υποθέσουµε 
ότι τη σταθεροποίηση της οικονοµικής µεγέθυνσης της περιόδου 2004-6, θα 
διαδεχθεί µια «καθοδική» φάση 2-3 ετών και στη συνέχεια µια ανάκαµψη που θα 
διαρκέσει επίσης 2-3 έτη. Στο βαθµό που θα διατηρηθεί το πρότυπο της σχέσης 
µεταξύ απασχόλησης και παραγωγικότητας της εργασίας κατά τις διαφορετικές 
φάσεις του οικονοµικού κύκλου, αναµένεται ότι τα αµέσως επόµενα 2-3 έτη θα 
χαρακτηρισθούν από µια κάµψη του ρυθµού αύξησης της παραγωγικότητας της 
εργασίας ενώ ο ρυθµός αύξησης της απασχόλησης θα ενισχυθεί και θα κυµανθεί 
περίπου στο 2,0% µε κάποιες πιθανότητες να φτάσει και το εκτιµώµενο ανώτατο 
2,7% του Γραφείου Προγραµµατισµού. Με τις ίδιες υποθέσεις, στη συνέχεια 
αναµένεται να ακολουθήσει µια αντίστοιχη περίοδο ανάκαµψης, κατά την οποία η 
κύρια συνεισφορά στην οικονοµική µεγέθυνση θα προέρχεται από την 
παραγωγικότητα της εργασίας, µε συνέπεια την αισθητή µείωση του ρυθµού 
µεταβολής της απασχόλησης. Η γενική εκτίµηση ότι κατά την επόµενη δεκαετία η 
απασχόληση θα αυξάνεται αλλά µε µειούµενους ρυθµούς, είναι εξαιρετικά δύσκολο 
να αξιολογηθεί. Υποθέτοντας ότι οι οικονοµικές διακυµάνσεις θα διατηρήσουν τον 
ρυθµό και την ένταση της προηγούµενης δεκαετίας, η κρίσιµη συνιστώσα για την 
απασχόληση είναι το επίπεδο αύξησης του ΑΕΠ σε συνδυασµό µε τη φάση του 
οικονοµικού κύκλου. 
 
 

5.5.2. Οι Προοπτικές των Ευέλικτων Μορφών Απασχόλησης µε Έµφαση στην 
Μερική Απασχόληση των Γυναικών 

 
5.5.2.1. Η Απασχόληση στους Κλάδους Οικονοµικής ∆ραστηριότητας 

Όπως διαπιστώσαµε σε προηγούµενο τµήµα του παρόντος για την κατάσταση 
απασχόλησης στην Κυπριακή αγορά εργασίας, η κατανοµή των µερικά 
απασχολουµένων γυναικών στους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας υποδεικνύει 
ότι το σχετικά µεγαλύτερο µερίδιο εργάζεται στην Εκπαίδευση, ενώ το Εµπόριο, οι 
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∆ραστηριότητες Ακίνητης Περιουσίας αλλά και η Γεωργία, η Μεταποίηση, τα 
Ξενοδοχεία-Εστιατόρια και οι Άλλες Κοινωνικές ∆ραστηριότητες απορροφούν 
σηµαντικά µερίδια.  Ως προς την ένταση της µερικής απασχόλησης των γυναικών 
στους επιµέρους κλάδους, εκτός από τη Γεωργία, σχετικά υψηλούς δείκτες 
παρουσιάζουν η Εκπαίδευση, οι ∆ραστηριότητες Ακίνητης Περιουσίας, οι Άλλες 
Κοινωνικές ∆ραστηριότητες, οι Μεταφορές-Επικοινωνίες (καθώς και η Μεταποίηση.  
Κατά τη τελευταία πενταετία, οι κλάδοι όπου σηµειώνονται σηµαντικές τάσεις 
αύξησης της µερικής απασχόλησης των γυναικών είναι κατά σειρά µεγέθους η 
Εκπαίδευση, τα Ξενοδοχεία-Εστιατόρια και η ∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 
(+50%). 

Οι προβλέψεις για την επόµενη πενταετία, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 3, 
δεν υποδεικνύουν κάποια σηµαντική µεταβολή στην κλαδική διάρθρωση της 
συνολικής απασχόλησης.  Σε σχέση µε τους ρυθµούς µεταβολής, η γενική πρόβλεψη 
είναι ότι η συνολική απασχόληση θα αυξηθεί κατά 10,6 % µέχρι το 2010. 

Στο επίπεδο της µερικής απασχόλησης των γυναικών, ο κλάδος της Εκπαίδευσης 
συγκεντρώνει σήµερα το 11% του συνόλου των εργαζοµένων γυναικών αλλά το 19% 
του συνόλου των µερικά εργαζοµένων γυναικών, ενώ εντός του κλάδου αυτού η 1 
στις 4 γυναίκες είναι µερικά απασχολούµενη.  Κατά την προηγούµενη 5ετία η 
απασχόληση των γυναικών αυξήθηκε κατά 42%, ενώ η µερική απασχόληση των 
γυναικών τετραπλασιάστηκε στον κλάδο αυτό, µε άλλα λόγια το 60% της αύξησης 
της απασχόλησης των γυναικών στον κλάδο αυτό οφείλεται στην αύξηση της µερικής 
απασχόλησης. Οι προβλέψεις της επόµενης 5ετίας υποδεικνύουν ότι η συνολική 
απασχόληση στον κλάδο αυτό θα αυξηθεί κατά 12,9% µέχρι το 2010, και συνεπώς 
είναι λογικό να αναµένεται µια αναλογικά πολύ µεγαλύτερη µεταβολή της µερικής 
απασχόλησης των γυναικών. 

Ο µεγαλύτερος όγκος των απασχολουµένων (18,7%) θα εξακολουθήσει να 
συγκεντρώνεται στο Εµπόριο και τις επιδιορθώσεις.  Στον κλάδο αυτό απασχολείται 
σήµερα το 17% του συνόλου των γυναικών και το 14% του συνόλου των µερικά 
απασχολουµένων γυναικών, ενώ εντός του κλάδου η 1 στις 9 γυναίκες είναι µερικά 
απασχολούµενη.  Η απασχόληση στον κλάδο αυτό την προηγούµενη 5ετία αυξήθηκε 
κατά 11%, αλλά η απασχόληση των γυναικών αυξήθηκε κατά 18%. Ωστόσο, η 
αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην πλήρη απασχόληση µε αποτέλεσµα ο 
αριθµός των µερικά απασχολούµενων γυναικών να µείνει στάσιµος.  Οι προβλέψεις 
της επόµενης 5ετίας υποδεικνύουν ότι η απασχόληση θα αυξηθεί κατά 13,9% µέχρι 
το 2010.  Συνεπώς, είναι λογικό να αναµένεται ότι το µεγαλύτερο τµήµα της αύξησης 
θα αφορά γυναίκες. Εξίσου πιθανό είναι ότι και ένα τµήµα της αύξησης αυτής µπορεί 
να προέλθει από µερικά απασχολούµενες γυναίκες.   
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Πίνακας 3 
 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2005 - 2010 

2005 2010 2005 – 2010 
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Κατανοµή Κατανοµή Συνολική 

Μεταβολή 
Μέση Ετήσια 
Μεταβολή 

Γεωργία 4,9% 4,3% -1,0% -0,2% 
Αλιεία 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 
Ορυχεία και λατοµεία 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 
Μεταποίηση 10,7% 10,3% 5,7% 1,1% 
Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και νερό 1,1% 1,0% 0,0% 0,0% 
Κατασκευές 11,1% 11,2% 11,8% 2,3% 
Εµπόριο και επιδιορθώσεις 18,2% 18,7% 13,9% 2,6% 
Ξενοδοχεία και εστιατόρια 9,0% 9,4% 15,7% 3,0% 
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 5,5% 5,9% 17,4% 3,3% 
Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 4,5% 3,8% -7,2% -1,5% 
Ακίνητη περιουσία και επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες 6,9% 7,7% 22,5% 4,1% 

∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα 6,4% 5,3% -10,1% -2,1% 
Εκπαίδευση 6,6% 6,7% 12,9% 2,4% 
Υγεία και κοινωνική µέριµνα 4,6% 4,9% 18,4% 3,4% 
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών 5,4% 5,8% 20,0% 3,7% 
Ιδιωτικά νοικοκυριά 4,2% 4,3% 12,6% 2,4% 
Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα 0,7% 0,5% -8,1% -1,7% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 10,6% 2,0% 

Πηγή: Επεξεργασίες από το «Προβλέψεις Απασχόλησης στη Κυπριακή Οικονοµία 2005-2015», Αρχή 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, Κύπρος, Μάιος 2005 

 

Ο κλάδος της Ακίνητης περιουσίας και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, απορροφά 
σήµερα το 9% του συνόλου αλλά το 14% των µερικά απασχολουµένων γυναικών, 
ενώ εντός του κλάδου η 1 στις 4 γυναίκες είναι µερικά απασχολούµενη.  Κατά τη 
προηγούµενη 5ετία, µάλιστα, η µερική απασχόληση των γυναικών αυξήθηκε κατά 
50%. Οι προβλέψεις για την επόµενη 5ετία υποδεικνύουν ότι αυτός ο κλάδος θα 
χαρακτηρισθεί από την υψηλότερη ποσοστιαία µεταβολή της απασχόλησης που θα 
φτάσει το 22,5% για το σύνολο της περιόδου ή το 4,1% σε µέση ετήσια βάση.  Είναι 
εξαιρετικά πιθανό ότι ένα σηµαντικό τµήµα της µεταβολής αυτής θα συνεχίσει να 
αφορά το γυναικείο εργατικό δυναµικό µε ενδεχόµενη ενίσχυση των τάσεων αύξησης 
της µερικής απασχόλησης. 



∆ιερεύνηση εφαρµογής µορφών ευέλικτης απασχόλησης στην Κύπρο και σε διεθνές επίπεδο 
 

Κοινοπραξία Μελέτης Ευέλικτης Απασχόλησης  
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτοµίας / Intercollege 
136 

Ο κλάδος των Ξενοδοχείων-Εστιατορίων απορροφά σήµερα το 11% του συνόλου και 
το 10% των µερικά απασχολουµένων γυναικών, ενώ εντός του κλάδου η 1 στις 8 
γυναίκες είναι µερικά απασχολούµενη. Κατά την προηγούµενη 5ετία, µάλιστα, 
διπλασιάστηκε η µερική απασχόληση των γυναικών στον κλάδο αυτόν ενώ µειώθηκε 
η συµµετοχή των ανδρών εργαζοµένων. Οι προβλέψεις για την επόµενη 5ετία 
υποδηλώνουν µια συνολική αύξηση της απασχόλησης της τάξης του 15,7% µέχρι το 
2010.  Στο βαθµό που διατηρηθούν οι σχετικές τάσεις, είναι λογικό να αναµένεται ότι 
η συντριπτική πλειονότητα των θέσεων αυτών θα καλυφθεί από γυναίκες και ότι ένα 
σηµαντικό τµήµα της αύξησης αυτής θα αφορά θέσεις µερικής απασχόλησης.  

Ο κλάδος της Μεταποίησης απορροφά σήµερα το 9% του συνόλου και το 10% των 
µερικά απασχολουµένων γυναικών, ενώ εντός του κλάδου περίπου η 1 στις 7 
γυναίκες είναι µερικά απασχολούµενη. Οι τάσεις της προηγούµενης 5ετίας 
υποδεικνύουν ότι µειώνεται η συµµετοχή των γυναικών στην απασχόληση του 
κλάδου, η αύξηση της οποίας οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση των ανδρών 
εργαζοµένων. Οι προβλέψεις για την επόµενη πενταετία υποδηλώνουν µια αύξηση 
της απασχόλησης κατά 5,7% µέχρι το 2010. Αν οι σχετικές τάσεις διατηρηθούν, είναι 
λογικό να αναµένεται ότι η απασχόληση των γυναικών θα συνεχίσει να µειώνεται 
στον κλάδο αυτό και δεν υπάρχουν ενδείξεις για πιθανή ενίσχυση της µερικής 
απασχόλησης των γυναικών. Αντίθετα, είναι πιθανόν να ενισχυθεί η µερική 
απασχόληση των ανδρών. 

Ο κλάδος «Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών» συγκεντρώνει σήµερα το 6% του 
συνόλου αλλά το 10% των µερικά απασχολουµένων γυναικών, ενώ εντός του κλάδου 
περίπου η 1 στις 4 γυναίκες είναι µερικά απασχολούµενη. Οι τάσεις της 
προηγούµενης πενταετίας υποδηλώνουν ότι η αύξηση της απασχόλησης οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στις πλήρως εργαζόµενες γυναίκες, ενώ η µερική απασχόληση 
παρουσιάζει µια σχετική στασιµότητα. Οι προβλέψεις για την επόµενη πενταετία 
υποδεικνύουν µια αύξηση της απασχόλησης κατά 20% µέχρι το 2010, και είναι 
λογικό να αναµένεται ότι η πλειονότητα των θέσεων αυτών θα καλυφθεί επίσης από 
γυναίκες. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν δυνατόν να σηµειωθεί και µια σηµαντική αύξηση 
της µερικής απασχόλησης των γυναικών. 

Ο γεωργικός τοµέας της Κυπριακής οικονοµίας συγκεντρώνει σήµερα το 3% του 
συνόλου, αλλά το 10% των µερικά απασχολουµένων γυναικών, ενώ εντός του 
κλάδου οι 4 στις 10 γυναίκες είναι µερικά απασχολούµενες.  Όπως έχει σηµειωθεί σε 
προηγούµενη ενότητα του παρόντος, η µεγάλη πλειονότητα των µερικά 
απασχολούµενων γυναικών του γεωργικού τοµέα είναι αυτοαπασχολούµενες, σχετικά 
µεγαλύτερης ηλικίας και χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου.  Την προηγούµενη 5ετία 
τόσο η συνολική, όσο και η µερική απασχόληση των γυναικών στη γεωργία 
µειώθηκαν σε σηµαντικό βαθµό. Αντίθετα αυξήθηκε η µερική απασχόληση των 
ανδρών.  Για την επόµενη 5ετία η απασχόληση προβλέπεται να συνεχίσει να 
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µειώνεται και στο βαθµό που διατηρηθούν οι σχετικές τάσεις  θα πρέπει να 
αναµένεται η περαιτέρω µείωση τόσο της συνολικής όσο και της µερικής 
απασχόλησης των γυναικών.  

Οι κλάδοι των «Χρηµατοπιστωτικών οργανισµών» και της «Υγείας και κοινωνικής 
µέριµνας» συγκεντρώνουν σήµερα το 6% και 7% αντίστοιχα του συνόλου των 
απασχολουµένων γυναικών η συντριπτική πλειονότητα των οποίων είναι, ωστόσο, 
πλήρως απασχολούµενες.  Κατά συνέπεια θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως τοµείς µε 
δυνητικές προοπτικές επέκτασης της µερικής απασχόλησης των γυναικών.  Ο κλάδος 
των «Χρηµατοπιστωτικών οργανισµών» παρουσίασε εξαιρετικά χαµηλούς ρυθµούς 
µεταβολής της απασχόλησης την προηγούµενη πενταετία (6% έναντι 18% για το 
σύνολο των κλάδων), ενώ για την επόµενη πενταετία η απασχόληση προβλέπεται να 
µειωθεί κατά 7,2%. Ωστόσο, η απασχόληση στον κλάδο της «Υγείας και κοινωνικής 
µέριµνας» αυξήθηκε κατά 36% την προηγούµενη πενταετία, ενώ το 75% της αύξησης 
αυτή οφείλεται στις (πλήρως απασχολούµενες) γυναίκες. Οι προβλέψεις για την 
επόµενη πενταετία υποδηλώνουν µια αύξηση της συνολικής απασχόλησης κατά 
18,4%, και είναι λογικό να αναµένεται ότι η πλειονότητα των θέσεων αυτών θα 
καλυφθεί από γυναικείο εργατικό δυναµικό. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν δυνατόν να 
σηµειωθεί και µια σηµαντική αύξηση της µερικής απασχόλησης των γυναικών. 

 
 
5.5.2.2. Η Απασχόληση στις Επαγγελµατικές Κατηγορίες 

Σε προηγούµενο τµήµα του παρόντος διαπιστώσαµε ότι η κατανοµή των µερικά 
απασχολουµένων γυναικών στις επαγγελµατικές κατηγορίες υποδεικνύει ότι το 1/4 
είναι ανειδίκευτες εργάτριες, ενώ σηµαντικά µερίδια απασχολούνται ως υπάλληλοι 
παροχής υπηρεσιών και πωλήτριες, υπάλληλοι γραφείου καθώς και γυναίκες που 
ασκούν επιστηµονικά και τεχνολογικά επαγγέλµατα. Ως προς την ένταση της µερικής 
απασχόλησης των γυναικών εντός των επαγγελµάτων, το 50% των γυναικών που 
απασχολούνται στα επαγγέλµατα των ειδικευµένων γεωργών και των ειδικευµένων 
τεχνιτών είναι µερικά απασχολούµενες, ενώ ο δείκτης αυτός κινείται στα επίπεδα του 
11%-14% σε όλες τις υπόλοιπες επαγγελµατικές κατηγορίες. 

Το 15% του συνόλου και το 16% των µερικά απασχολουµένων γυναικών στην Κύπρο 
εντάσσεται σήµερα στα «επιστηµονικά επαγγέλµατα (Πτυχιούχοι)», και εντός της 
κατηγορίας αυτής περίπου 1 στις 7 γυναίκες είναι µερικά απασχολούµενη.  Κατά την 
προηγούµενη 5ετία η συνολική απασχόληση των Πτυχιούχων γυναικών αυξήθηκε 
κατά 30%, ενώ 3πλασιάστηκε ο αριθµός των µερικά απασχολούµενων γυναικών.  Για 
την επόµενη πενταετία η συνολική απασχόληση (σε όρους ισοδυνάµου πλήρους 
απασχόλησης), όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 4, προβλέπεται να αυξηθεί 
κατά 14% και είναι λογικό να αναµένεται ότι ένα σηµαντικό µέρος των θέσεων 
αυτών θα καλυφθεί από γυναίκες. Στο πλαίσιο αυτό είναι λογικό να αναµένεται ότι 
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ένα τµήµα των θέσεων αυτών θα µπορούσε να καλυφθεί από θέσεις µερικής 
απασχόλησης. 

Αντίστοιχες είναι και οι προοπτικές για την επαγγελµατική κατηγορία «Τεχνικοί 
βοηθοί και ειδικοί γραφείς», που σήµερα απασχολεί το 11% τόσο του συνόλου όσο 
και των µερικά απασχολουµένων γυναικών. Κατά την προηγούµενη πενταετία η 
απασχόληση των γυναικών αυξήθηκε κατά 42% και παράλληλα διπλασιάστηκε ο 
αριθµός των µερικά απασχολουµένων γυναικών, ενώ οι προβλέψεις για την επόµενη 
πενταετία υποδεικνύουν αύξηση της απασχόλησης κατά 14%. 
 

Πίνακας 4 
 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2005 - 2010 

2005 2010 2005 – 2010 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Κατανοµή Κατανοµή Συνολική 
Μεταβολή 

Μέση Ετήσια 
Μεταβολή 

∆ιευθυντές 2,6% 2,8% 17,6% 3,3% 
Πτυχιούχοι 13,5% 13,9% 14,0% 2,7% 

Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς 12,3% 12,6% 13,0% 2,5% 

Γραφείς, δακτυλογράφοι και ταµίες 12,5% 12,2% 7,4% 1,4% 

Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές 17,0% 17,3% 13,0% 2,5% 

Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες 3,3% 2,8% -6,5% -1,3% 

Τεχνίτες 14,8% 14,1% 5,3% 1,0% 
Χειριστές µηχανών και 
συναρµολογητές 5,8% 5,3% 1,6% 0,3% 

Ανειδίκευτοι εργάτες 17,1% 17,9% 16,0% 3,0% 
Στρατιωτικοί 1,1% 1,1% 10,5% 2,0% 
ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 10,6% 2,0% 
Πηγή: Επεξεργασίες από το «Προβλέψεις Απασχόλησης στη Κυπριακή Οικονοµία 2005-2015», Αρχή 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, Κύπρος, Μάιος 2005 
 

Το 24% του συνόλου και το 21% των µερικά απασχολουµένων γυναικών 
εντάσσονται σήµερα στην επαγγελµατική κατηγορία «Γραφείς, δακτυλογράφοι και 
ταµίες», εντός της οποίας η 1 στις 9 γυναίκες είναι µερικά απασχολούµενη. Την 
προηγούµενη 5ετία η απασχόληση των γυναικών στη κατηγορία αυτή αυξήθηκε κατά 
13% ενώ η µερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 33%. Για την επόµενη πενταετία η 
συνολική απασχόληση (σε όρους ισοδυνάµου πλήρους απασχόλησης), όπως φαίνεται 
στον παραπάνω Πίνακα 4, προβλέπεται να αυξηθεί κατά 7,4% και είναι λογικό να 
αναµένεται ότι ένα σηµαντικό µέρος των θέσεων αυτών θα καλυφθεί από γυναίκες.  
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Στο πλαίσιο αυτό είναι λογικό να αναµένεται ότι ένα τµήµα των θέσεων αυτών θα 
µπορούσε να καλυφθεί από θέσεις µερικής απασχόλησης. 

Το 24% του συνόλου και το 21% των µερικά απασχολουµένων γυναικών 
εντάσσονται σήµερα στην επαγγελµατική κατηγορία «Υπάλληλοι υπηρεσιών και 
πωλητές», εντός της οποίας η 1 στις 7 γυναίκες είναι µερικά απασχολούµενη. Την 
προηγούµενη πενταετία η απασχόληση των γυναικών στη κατηγορία αυτή αυξήθηκε 
κατά 25% αλλά η µερική απασχόληση µειώθηκε κατά 20%. Για την επόµενη 
πενταετία η συνολική απασχόληση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 13% και είναι 
λογικό να αναµένεται ότι ένα σηµαντικό µέρος των θέσεων αυτών θα καλυφθεί από 
γυναίκες, όχι κατ’ ανάγκη σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Στο πλαίσιο θα ήταν 
δυνατόν ένα τµήµα των θέσεων αυτών να καλυφθεί από θέσεις µερικής 
απασχόλησης. 

Τέλος, το 24% του συνόλου και το 26% των µερικά απασχολουµένων γυναικών 
εντάσσονται σήµερα στην επαγγελµατική κατηγορία «Ανειδίκευτες Εργάτριες», 
εντός της οποίας η 1 στις 7 γυναίκες είναι µερικά απασχολούµενη. Την προηγούµενη 
πενταετία η απασχόληση των γυναικών στη κατηγορία αυτή αυξήθηκε κατά 40% και 
η µερική απασχόληση κατά 25%. Για την επόµενη πενταετία η συνολική απασχόληση 
προβλέπεται να αυξηθεί κατά 16% και είναι λογικό να αναµένεται ότι ένα σηµαντικό 
µέρος των θέσεων αυτών θα καλυφθεί από γυναίκες. Στο πλαίσιο θα ήταν δυνατόν 
ένα τµήµα των θέσεων αυτών να καλυφθεί από θέσεις µερικής απασχόλησης. 
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6. Προτάσεις εφαρµογής πιλοτικού σχεδίου επιχορήγησης για 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µε ευέλικτες ρυθµίσεις    

 

Σύµφωνα µε το σχεδιασµό που περιλαµβάνεται στο Ενιαίο Έγγραφο 
Προγραµµατισµού (ΕΕΠ) για το Στόχο 3 και στο Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού η 
παρούσα µελέτη αποτελεί την πρώτη φάση υλοποίησης του έργου «Προώθηση 
σύγχρονων και ευέλικτων µορφών απασχόλησης για την προώθηση των γυναικών 
στην εργασία». Το βασικό τµήµα του έργου από άποψη χρηµατοδοτικής βαρύτητας 
και άµεσων αποτελεσµάτων σε επίπεδο επωφελουµένων αποτελεί η πιλοτική 
εφαρµογή στις Κυπριακές επιχειρήσεις των πρακτικών εισηγήσεων που θα 
διατυπωθούν από την παρούσα µελέτη, προκειµένου οι επιχειρήσεις να 
δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας, εναλλακτικών µορφών απασχόλησης. Καθώς το 
συγκεκριµένο υποέργο είναι ενταγµένο στο Μέτρο 1.4 του ΕΕΠ για το Στόχο 3 που 
αφορά την προώθηση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας, ο στόχος 
των δράσεων που θα χρηµατοδοτηθούν συνίσταται κατ’ αρχήν στη στήριξη της 
γυναικείας απασχόλησης και ειδικότερα της απασχόλησης των ανέργων και αδρανών 
γυναικών που εκτιµάται ότι µπορούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, µέσω 
της απασχόλησης τους µε ελαστικές και ευέλικτες µορφές. Στο πλαίσιο αυτό η 
επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που θα 
προσφέρουν απασχόληση στις επωφελούµενες γυναίκες υιοθετώντας τις ευέλικτες 
αυτές µορφές βρίσκεται εκτός των στόχων και του πεδίου ενδιαφέροντος των 
δράσεων που θα χρηµατοδοτηθούν. Το στοιχείο αυτό αποτελεί µια πρώτη εγγενή 
αδυναµία, ενδεχοµένως και αντίφαση του σχεδιασµού, καθώς η προώθηση της 
ευέλικτης οργάνωσης του χρόνου εργασίας και της ελαστικότητας των εργασιακών 
σχέσεων αποτελεί στις περισσότερες χώρες κυρίαρχο αίτηµα κυρίως των εργοδοτών, 
ως στρατηγική επιλογή προσαρµογής των επιχειρήσεων στο νέο παραγωγικό 
υπόδειγµα και στις συνθήκες του οικονοµικού ανταγωνισµού και δευτερευόντως 
µόνο προωθείται ως µέσο ένταξης, αναβάθµισης της ποιότητας της εργασίας και 
συµφιλίωσης της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. Επιπλέον οι ευέλικτες 
µορφές απασχόλησης ως εναλλακτικός τρόπος οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή ως 
λειτουργική ευελιξία στο εσωτερικό των επιχειρήσεων αφορούν και επηρεάζουν το 
σύνολο των εργαζοµένων και όχι αποκλειστικά τις γυναίκες, οι οποίες βεβαίως 
επωφελούνται περισσότερο από ορισµένες µορφές ευελιξίας, όπως η µερική 
απασχόληση, που εξυπηρετεί τις ανάγκες αρµονικότερου συνδυασµού 
επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.  

Η αβεβαιότητα ως προς την ορθολογική στόχευση του συγκεκριµένου σχεδιασµού 
ενισχύεται και από τη διεθνή εµπειρία που αµφισβητεί την άποψη που υποστηρίζει 
ότι η ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις δηµιουργεί ανασφάλεια κυρίως στα πιο 
ευάλωτα τµήµατα του εργατικού δυναµικού, καθώς διάφορες έρευνες δείχνουν ότι η 
διάρκεια των συµβάσεων εργασίας τείνει να περιορίζεται για τους άνδρες 
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εργαζόµενους που παραδοσιακά απολάµβαναν µεγαλύτερης διάρκειας συµβάσεις και 
αντίθετα να αυξάνεται για τις γυναίκες που είχαν µικρότερης διάρκειας συµβάσεις, 
ενώ παράλληλα ενισχύονται οι προοπτικές και οι ευκαιρίες απασχόλησης για 
ευκαιριακούς εργαζόµενους και εργαζόµενους χαµηλών προσόντων και αυξάνεται η 
αβεβαιότητα για εργαζόµενους µε σχετικά υψηλές δεξιότητες ή µε σταθερές θέσεις 
εργασίας σε µεγάλες επιχειρήσεις49. 

Παράλληλα, η ίδια η διάρθρωση του αδρανούς γυναικείου δυναµικού της Κύπρου σε 
ότι αφορά τους λόγους της αδράνειας δηµιουργεί εξ αρχής περιορισµούς σε σχέση µε 
το είδος των ευέλικτων µορφών απασχόλησης που µπορεί να προωθηθούν στο 
πλαίσιο της πιλοτικής εφαρµογής και τις θέσεις εργασίας που µπορεί να καλυφθούν 
από τις επωφελούµενες γυναίκες. Με δεδοµένο ότι άνω του 40% των αδρανών 
γυναικών επικαλούνται ως λόγο αδράνειας τις βεβαρηµένες οικογενειακές 
υποχρεώσεις, η προτεραιότητα υποστήριξης τους εντοπίζεται στην ενίσχυση και 
διεύρυνση της κάλυψης των δοµών φύλαξης παιδιών και φροντίδας ηλικιωµένων και 
αναπήρων, ώστε να καταστεί εφικτή η έξοδος στην απασχόληση των γυναικών που 
στερούνται παρόµοιων υπηρεσιών για τα µέλη των οικογενειών τους, των οποίων 
έχουν τη φροντίδα.  Για τις αδρανείς γυναίκες αυτής της κατηγορίας η απασχόληση 
σε θέσεις εργασίας που παρέχουν τη δυνατότητα λιγότερων ωρών εργασίας, ώστε να 
µπορούν να συνδυάζουν αρµονικά την ανάγκη για εργασία µε τις οικογενειακές 
υποχρεώσεις µπορεί να αποτελέσει µια εύλογη λύση που θα ενισχύσει την ένταξη 
τους στην αγορά εργασίας. Για ένα µεγάλο ποσοστό (άνω του 50%) αδρανών 
γυναικών όµως, άλλοι λόγοι που δεν σχετίζονται µε τη διαθεσιµότητα τέτοιων 
θέσεων εργασίας αποτελούν την αιτία της αδράνειας και αφορούν την ελλιπή 
εκπαίδευση (στο σηµείο αυτό αναµένεται να συµβάλλει θετικά η υλοποίηση των 
δράσεων κατάρτισης του Μέτρου 1.4.), ή την ύπαρξη αναπηρίας ή τη 
συνταξιοδότηση, η δηµιουργία/προσφορά θέσεων ευέλικτης απασχόλησης δεν 
αναµένεται να τους βοηθήσει άµεσα. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί 
ότι σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου µόνο το 40% των ερωτώµενων 
εργαζοµένων, ανέργων και αδρανών θα επιθυµούσε µεγαλύτερη ευελιξία του χρόνου 
εργασίας, άρα δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι η επιδότηση εφαρµογών 
ελαστικοποίησης του χρόνου εργασίας θα κινήσει το ενδιαφέρον του συνόλου της 
οµάδας στόχου. 

Οι εργοδότες επίσης, που σύµφωνα µε το σχεδιασµό θα επιδοτηθούν για την 
πρόσληψη γυναικών µε κάποια ευέλικτη διευθέτηση δεν φαίνεται να θεωρούν ως 
σηµαντικό κίνητρο τη συγκεκριµένη µορφή επιδότησης, αφ’ ενός διότι αποτελεί 
πάγια θέση και επιθυµία τους η εξάπλωση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης, τις 
οποίες έτσι κι αλλιώς θέλουν να εφαρµόσουν, αφ’ ετέρου δε επειδή θεωρούν πως δεν 
υπάρχει επαρκής αριθµός γυναικών που θα ενδιαφερθεί για αντίστοιχες θέσεις 
                                                 
49 Α. Λυµπεράκη – Γ. ∆ενδρινός, Ευέλικτη εργασία, νέες µορφές και ποιότητα απασχόλησης, 2004, 
Εκδόσεις Κέρκυρα, Αθήνα, σελ.25 
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εργασίας50, εντοπίζοντας δηλαδή το πρόβληµα όχι στο επίπεδο της προσφοράς 
εργασίας, αλλά στο επίπεδο των αντιλήψεων και των κινήτρων του αδρανούς 
γυναικείου δυναµικού για να αναζητήσει απασχόληση. 

Τέλος, στο σχεδιασµό του Μέτρου 1.4. έχει συµπεριληφθεί η υλοποίηση 
προγραµµάτων απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας από αδρανείς γυναίκες, τα 
οποία επίσης αφορούν επιδοτούµενη απασχόληση και σε σηµαντικό βαθµό µπορεί να 
δηµιουργήσουν επικαλύψεις µε την πιλοτική εφαρµογή των ευέλικτων µορφών 
απασχόλησης.  

Με αυτά τα δεδοµένα η παράθεση προτάσεων για τη διαµόρφωση του περιεχοµένου 
της πιλοτικής εφαρµογής υπόκειται σε αρκετούς περιορισµούς που προκύπτουν από 
τη δέσµευση του αρχικού σχεδιασµού η πιλοτική εφαρµογή να αφορά την επιδότηση 
της µισθοδοσίας αδρανών γυναικών, οι οποίες θα απασχοληθούν µε βάση ευέλικτες 
ρυθµίσεις σε Κυπριακές επιχειρήσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό η µελετητική οµάδα, καταγράφει δύο κατηγορίες εισηγήσεων.  Η 
πρώτη αφορά την ανάπτυξη δράσεων απολύτως σύµφωνων µε τις παραµέτρους που 
έχουν τεθεί στο Ενιαίο Έγγραφο Προγραµµατισµού για το Στόχο 3 και το αντίστοιχο 
Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού και η δεύτερη τις υπόλοιπες εισηγήσεις που δε 
συνάδουν κατ’ αρχήν µε τις παραµέτρους αυτές, αλλά µε βάση την προεκταθείσα 
ανάλυση για τα χαρακτηριστικά, το κανονιστικό πλαίσιο και τη λειτουργία της 
Κυπριακής αγοράς εργασίας θα µπορούσαν να αποτελέσουν αντικείµενο µιας 
πιλοτικής εφαρµογής για την ευρύτερη υιοθέτηση των ευέλικτων µορφών 
απασχόλησης. Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικότερα οι προτάσεις και για τις δύο 
αυτές κατηγορίες εισηγήσεων: 

 

6.1. Προτάσεις πιλοτικής εφαρµογής στο πλαίσιο του υφιστάµενου σχεδιασµού 
του µέτρου 1.4.   

Οι προτάσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά την απασχόληση µε ευέλικτο τρόπο 
αδρανών γυναικών. Κρίσιµη παράµετρος για τη στόχευση και την παρακολούθηση 
των προγραµµάτων της πιλοτικής εφαρµογής, θα είναι ο καθορισµός των κριτηρίων 
για το χαρακτηρισµό ως αδρανών των γυναικών που θα επωφεληθούν από τη 
συγκεκριµένη δράση. Βασικό κριτήριο για την υπαγωγή των γυναικών στις 
επωφελούµενες από τα προγράµµατα της πιλοτικής εφαρµογής θα πρέπει κατ’ αρχήν 
να είναι η µη ενεργός αναζήτηση εργασίας για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα 
(π.χ. πάνω από 6 µήνες) ή/και η συνδροµή πραγµατικών λόγων αποθάρρυνσης της 
εργασίας (π.χ. βεβαρηµένες οικογενειακές υποχρεώσεις, ελλιπής εκπαίδευση).  
Επίσης επισηµαίνεται ότι όλες οι κατωτέρω προτάσεις δεν επικεντρώνονται σε 
ορισµένους κλάδους ή επαγγέλµατα, που µε βάση τις προβλέψεις που διατυπώθηκαν 

                                                 
50 Συνέντευξη των µελετητών µε το Γενικό ∆ιευθυντή της ΟΕΒ κ. Μιχάλη Πήλικο 16/6/2006 
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στο προηγούµενο κεφάλαιο ενδεχοµένως να παρουσιάσουν αύξηση της προσφοράς 
θέσεων εργασίας µερικής απασχόλησης, αλλά όλους τους κλάδους και τις 
επαγγελµατικές κατηγορίες, καθώς στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρµογής προέχει η 
όσο το δυνατόν ευρύτερη συµµετοχή στις αντίστοιχες δράσεις. Τέλος σηµειώνεται ότι 
οι ακόλουθες προτάσεις δεν εναρµονίζονται πλήρως µε τα συµπεράσµατα από τις 
έρευνες πεδίου, καθώς σε επίπεδο επιχειρήσεων που θα είναι οι άµεσοι λήπτες της 
επιδότησης µόνο η µερική απασχόληση αντιµετωπίζεται θετικότερα ως προς τη 
χρησιµότητα της για την αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας της 
εργασίας, τη µείωση του κόστους λειτουργίας και τη διατήρηση πολύτιµων για τη 
λειτουργία της εργαζόµενων, ενώ οι λοιπές µορφές αντιµετωπίζονται µε σχετικά 
µεγάλη επιφυλακτικότητα ή άρνηση. Ωστόσο, ακριβώς επειδή ο χαρακτήρας των 
προγραµµάτων θα είναι πιλοτικός και δεδοµένου ότι οι λοιπές προτεινόµενες 
εφαρµογές µπορεί να αποτελέσουν προτιµότερες εναλλακτικές για ορισµένες 
επιχειρήσεις που δεν ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την εισαγωγή της µερικής 
απασχόλησης, παρατίθενται περισσότερες επιλογές οι οποίες παρά την επιφύλαξη 
των επιχειρήσεων µπορεί να ικανοποιούν τις ανάγκες των αδρανών γυναικών που 
είναι και η οµάδα στόχου της συγκεκριµένης δράσης. 

 

 i)  Εργοδότηση αδρανών γυναικών µε καθεστώς µερικής απασχόλησης 

Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης πρότασης µπορεί να επιδοτηθεί για ένα διάστηµα 6-
12 µηνών η πρόσληψη αδρανών γυναικών σε θέσεις µερικής απασχόλησης. Η 
πρόταση αυτή ανταποκρίνεται στα ευρήµατα της έρευνας σχετικά µε την προτίµηση 
των αδρανών γυναικών, µεγαλύτερης κυρίως ηλικίας, να εργαστούν µε καθεστώς 
µερικής απασχόλησης και ουσιαστικά επιδοτεί τη δηµιουργία αντίστοιχων θέσεων 
εργασίας από την πλευρά των επιχειρήσεων, αυξάνοντας την προσφορά εργασίας51.  
Καθώς για αρκετές Κυπριακές επιχειρήσεις ιδιαίτερα του κλάδου του λιανικού 
εµπορίου η µερική απασχόληση προσωπικού αποτελεί, ούτως ή άλλως, ευρέως 
διαδεδοµένο τρόπο εργοδότησης του προσωπικού τους, η επιδότηση θα µπορούσε να 
µην αφορά αποκλειστικά και µόνο την επιδότηση του µισθού των επωφελουµένων, 
αλλά να δηµιουργεί και πρόσθετα κίνητρα στις επωφελούµενες, µε τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης των µερικώς απασχολούµενων γυναικών στον χώρο εργασίας ή µε 
την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών φροντίδας εξαρτώµενων µελών της οικογένειας 
τους, που δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες ή δηµιουργούµενες δοµές φροντίδας 
παιδιών ή ηλικιωµένων. 

Στο πλαίσιο της πρότασης αυτής µπορεί να προβλεφθεί η υποχρέωση των εργοδοτών 
να διατηρήσουν τις προσλαµβανόµενες αδρανείς γυναίκες σε θέσεις µερικής 
απασχόλησης, για ένα συγκεκριµένο διάστηµα (ως και 50% του χρονικού 

                                                 
51 Το 66.7% των ερωτηθέντων εργαζοµένων και αδρανών γυναικών θεωρεί ότι η µερική απασχόληση 
µπορεί ενδεχοµένως να καλύψει τις ανάγκες τους 
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διαστήµατος που θα καλύψει η επιδότηση) και µετά το τέλος της περιόδου 
επιδότησης. Βασική προϋπόθεση για την έγκριση της επιδότησης θα πρέπει να είναι 
να µην απολυθούν ήδη εργαζόµενοι της επιχείρησης προκειµένου να προσληφθούν 
αδρανείς γυναίκες των οποίων θα επιδοτείται ο µισθός. Επίσης, σε περίπτωση που 
διαπιστωµένα δεν θα υπάρχει τελικώς ενδιαφέρον από αδρανείς γυναίκες, θα πρέπει 
να προβλεφθεί και η δυνατότητα επιδότησης της πρόσληψης ανέργων γυναικών στις 
αντίστοιχες θέσεις εργασίας µερικής απασχόλησης που θα προσφερθούν από τις 
επιχειρήσεις. Επίσης προκειµένου να καταστεί ελκυστική η συµµετοχή στο 
πρόγραµµα θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα επιλογής διαφορετικών 
κατανοµών του χρόνου εργασίας των µερικώς απασχολούµενων ανάλογα µε τις 
ανάγκες των επιχειρήσεων ή και των επωφελουµένων. Έτσι θα µπορεί να επιλεγεί 
τόσο η µερική απασχόληση ως καθηµερινή εργασία 3-6 ωρών, όσο και η µερική 
απασχόληση ως εργασία µε πλήρες ωράριο για δύο ή τρεις ηµέρες την εβδοµάδα ή οι 
συνδυασµοί των δύο, για εργασία µέχρι 30 ώρες την εβδοµάδα κατά µέσο όρο. 

Η υλοποίηση της συγκεκριµένης πρότασης δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη θεσµική 
προσαρµογή, καθώς ο Νόµος 76 (Ι) του 2002, ρυθµίζει ικανοποιητικά τα ζητήµατα 
των όρων εργασίας των µερικώς απασχολουµένων. 

ii) Επιδότηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη αδρανών γυναικών µε τηλεργασία 

Η εφαρµογή προγραµµάτων τηλεργασίας θα µπορούσε επίσης να ενισχυθεί στο 
πλαίσιο της πιλοτικής εφαρµογής, µε την επιδότηση της δηµιουργίας αντίστοιχων 
θέσεων εργασίας για το αδρανές γυναικείο δυναµικό. Η πιλοτική εφαρµογή της 
τηλεργασίας για αδρανείς γυναίκες θα µπορούσε να συµβάλλει στην τεκµηριωµένη 
διερεύνηση και ευρύτερη εφαρµογή στην Κύπρο ενός µοντέλου απασχόλησης που 
χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες ακόµα και στο επίπεδο περισσότερο 
αναπτυγµένων κρατών.  Για τον καθορισµό των επιλέξιµων προς επιδότηση θέσεων 
εργασίας είναι απαραίτητη η διευκρίνιση των προϋποθέσεων για να θεωρηθεί µια 
συγκεκριµένη θέση ως θέση τηλεργασίας.  Έτσι, η πιλοτική εφαρµογή προτείνεται να 
αφορά θέσεις όπου (α) ο χώρος εργασίας θα πρέπει να βρίσκεται εκτός του χώρου 
που ανήκει στον εργοδότη, και (β) η εργασία θα πρέπει να περιλαµβάνει τη χρήση 
των τηλεπικοινωνιών (υπολογιστή, φαξ, τηλέφωνο, καλωδιακή σύνδεση κλπ). 

Η εφαρµογή τηλεργασίας σε τοµείς όπως οι ασφάλειες, οι τράπεζες, τα τµήµατα 
υπηρεσιών διαφόρων επιχειρήσεων και οι τηλεπικοινωνίες, έχει αποδώσει ήδη σε 
άλλες χώρες, ενισχύοντας και την παραγωγικότητα της εργασίας στις επιχειρήσεις 
που την έχουν υιοθετήσει και βοηθώντας στη συµφιλίωση οικογενειακής και 
επαγγελµατικής ζωής των εργαζοµένων που έχουν υπαχθεί σε αυτό το καθεστώς.  

Η πιλοτική εφαρµογή στη συγκεκριµένη περίπτωση λόγω και της οµάδας στόχου θα 
είναι δυσχερές και εξαιρετικά απίθανο να αφορά τηλεργαζόµενες γυναίκες υψηλής 
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ειδίκευσης σε αντικείµενο διανοητικής εργασίας52, αλλά µπορεί να καλύψει γυναίκες 
µέτριας ειδίκευσης, µε περιορισµένη δυνατότητα αυτονοµίας και σε προϊόντα - 
υπηρεσίες µε χαµηλή προστιθέµενη αξία, όπως γραµµατείς, υπαλλήλους γραφείου 
και στελέχη εξυπηρέτησης πελατών – help desks κλπ.  

Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης εφαρµογής η τηλεργασία θα µπορεί να συνίσταται 
εκτός από την πλήρη τηλεργασία και στη λεγόµενη "εναλλασσόµενη" τηλεργασία, σε 
έναν συνδυασµό δηλαδή εργασίας στο σπίτι ή σε ένα τηλε-κέντρο της επιχείρησης 
(π.χ. κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών), µε τακτική εργασία µέσα στον 
χώρο της επιχείρησης. Ακόµη θα µπορούσε να αφορά και τηλεργασία 
αυτοαπασχολούµενων ή / και προσωρινώς απασχολούµενων γυναικών, οι οποίες εκ 
των πραγµάτων θα µπορεί να έχουν µία λιγότερο σταθερή επαγγελµατική σχέση µε 
την επιχορηγούµενη επιχείρηση. 

Εκτός από την επιδότηση του µισθού των τηλεργαζοµένων γυναικών η πιλοτική 
εφαρµογή µπορεί να προβλέψει την εφαρµογή µηχανισµών εξατοµικευµένης 
παρακολούθησης και υποστήριξης των τηλεργαζοµένων και την υλοποίηση ειδικών 
δράσεων προετοιµασίας και εκπαίδευσης σε τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών των γυναικών που θα ενταχθούν σε αντίστοιχα προγράµµατα. Επίσης 
µπορεί να προβλεφθεί η ανάπτυξη εργαλείων που επιτρέπουν την ανεµπόδιστη 
άσκηση της απασχόλησής τους (π.χ. τοποθέτηση ειδικού εξοπλισµού πληροφορικής – 
Η/Υ modems, συνδέσεις γρήγορου Internet και συστηµάτων µεταφοράς και 
ασφάλειας δεδοµένων για περιβάλλον τηλεργασίας). 

Η εξατοµικευµένη παρακολούθηση και υποστήριξη των τηλεργαζοµένων αδρανών 
γυναικών µπορεί να γίνεται µέσω των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης, ενώ η 
τοποθέτηση σε θέση τηλεργασίας µπορεί να γίνεται µε την εκδήλωση σχετικής 
επιθυµίας από κάποια ενδιαφεροµένη, η οποία ανάλογα και µε τις ανάγκες της 
επιδοτούµενης επιχείρησης θα µπορεί να κατανείµει ένα ποσοστό του µηνιαίου 
εργάσιµου χρόνου της (π.χ. 30%)  σε εργασία που θα παρέχει από το σπίτι της ή από 
κάποιο τηλεκέντρο ή call centre της επιχείρησης που βρίσκεται κοντά στο σπίτι της.  

Κρίσιµο σηµείο για την επιτυχία της εφαρµογής θα είναι η καταλληλότητα των  ίδιων 
χώρων των τηλεργαζοµένων γυναικών που θα ενταχθούν στο πιλοτικό πρόγραµµα, 
ώστε να διευθετηθούν οι απαραίτητες εργονοµικές και λοιπές προϋποθέσεις 
(κατάλληλη επίπλωση, φωτισµός, σχετική αποµόνωση από εστίες θορύβου κλπ.) και 
να µπορεί να εγκατασταθεί ο απαραίτητος τεχνικός εξοπλισµός, (Η/Υ, τηλεφωνική 
γραµµή, γρήγορο Internet, τηλεφωνική συσκευή µε ακουστικά, κλπ).   

                                                 
52 Υψηλής ειδίκευσης υπάλληλοι είναι συνήθως εργαζόµενοι µε µεγάλη αυτονοµία, οι οποίοι 
απασχολούνται σε διαδικασίες επεξεργασίας της πληροφορίας µε υψηλή προστιθέµενη αξία, όπως 
προγραµµατιστές, αναλυτές, µηχανικοί, αρχιτέκτονες, δηµοσιογράφοι, ταξιδιωτικοί πράκτορες, 
δικηγόροι, σύµβουλοι και άλλοι επαγγελµατίες. 
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Με τη συµµετοχή στην πιλοτική εφαρµογή της τηλεργασίας, εκτός από τη διάδοση 
της µορφής αυτής απασχόλησης αναµένεται να προκύψει σηµαντική εξοικονόµηση 
λειτουργικού κόστους για την επιδοτούµενη επιχείρηση από την απελευθέρωση 
γραφειακών χώρων, την ευχερέστερη και πιο ευέλικτη διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναµικού και τη µείωση του κόστους επικοινωνίας σε περιπτώσεις που οι 
τηλεργαζόµενες γυναίκες θα είναι εγκαταστηµένες σε διάφορα µέρη της Κύπρου.   
Ακόµη περισσότερο, όµως, η συγκεκριµένη πιλοτική εφαρµογή µπορεί να προσφέρει 
µεγαλύτερη ικανοποίηση στις επωφελούµενες της οµάδας στόχου που µε τον τρόπο 
αυτό, θα περιορίσουν τις µετακινήσεις και θα έχουν τη δυνατότητα ευχερέστερου 
συνδυασµού της εργασίας µε τον ελεύθερο χρόνο και τις οικογενειακές υποχρεώσεις.  

Σε ότι αφορά τις θεσµικές προσαρµογές για την περίοδο της πιλοτικής εφαρµογής, 
δεν θα υπάρξει ιδιαίτερο πρόβληµα, εάν ληφθεί πρόνοια ώστε εκτός από την υπαγωγή 
των γυναικών στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, να καλυφθούν πλήρως και σε σχέση µε 
τους λοιπούς όρους εργασίας, οι οποίοι µπορεί να προβλεφθούν στις ατοµικές 
συµβάσεις εργασίας, µε τρόπο που να εξασφαλίζουν τα ίδια δικαιώµατα και συνθήκες 
µε τους εργοδοτούµενους που απασχολούνται στην έδρα των επιδοτούµενων 
επιχειρήσεων. 

iii) Επιδότηση επιχειρήσεων για πρόσληψη γυναικών µε ελαστικό ωράριο 

Η συγκεκριµένη πρόταση αφορά την εργοδότηση αδρανών γυναικών, ιδιαίτερα 
αυτών µε βεβαρηµένες οικογενειακές υποχρεώσεις µε ευέλικτη διάρθρωση του 
χρόνου απασχόλησης τους, ώστε αυτός να προσαρµόζεται τόσο στις ανάγκες 
λειτουργίας των επιδοτούµενων επιχειρήσεων, όσο και στις ανάγκες των 
επωφελουµένων των οµάδων στόχου. Στο πλαίσιο αυτό µπορεί να επιδοτηθεί η 
δηµιουργία θέσεων εργασίας στις οποίες ο χρόνος εργασίας θα αυξοµειώνεται µετά 
από κοινή συµφωνία εργοδότη και εργοδοτούµενης.  Έτσι ανάλογα µε την περίπτωση 
θα µπορεί να επιδοτηθεί η πρόσληψη γυναικών οι οποίες θα 

- επιθυµούν να κατανέµουν το συνολικό µηνιαίο ή εξαµηνιαίο ή ετήσιο νόµιµο 
χρόνο απασχόλησης τους σε εναλλασσόµενες περιόδους απασχόλησης µε 
λιγότερες ώρες εργασίας από το υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης (π.χ. 
κατά το διάστηµα που τα σχολεία είναι κλειστά, ή σε ηµέρες που 
παρακολουθούν κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα) και σε περιόδους 
απασχόλησης µε περισσότερες ώρες εργασίας από το υπόλοιπο προσωπικό 
της επιχείρησης. Η επιχείρηση που της απασχολεί θα τηρεί ένα συνολικό 
λογαριασµό εργάσιµου χρόνου στη βάση του οποίου (συνολικού χρόνου) θα 
υπολογίζονται οι αποδοχές και οι λοιπές παροχές. 

- θα προσέρχονται στην εργασία αργότερα ή νωρίτερα από το λοιπό προσωπικό 
προκειµένου να είναι ευχερέστερος ο συνδυασµός µε τις λοιπές υποχρεώσεις 
τους 
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- θα εργάζονται τέσσερις ηµέρες την εβδοµάδα καλύπτοντας πλήρως τις 
συµφωνηµένες ώρες εργασίας για τη συγκεκριµένη επιχείρηση  

Εκτός από το µισθό των απασχολούµενων γυναικών θα µπορεί επίσης να επιδοτηθεί 
η επιχείρηση για την προσαρµογή και ανάπτυξη συστηµάτων οργάνωσης της 
εργασίας µε ευέλικτο τρόπο, µηχανισµών mentoring για τους νεοπροσλαµβανόµενους 
εργαζόµενους και τις εργοδοτούµενες που απασχολούνται µε ευέλικτα ωράρια και 
συστηµάτων διαχείρισης του προσωπικού που απασχολείται µε διαφόρων µορφών 
διευθετήσεις του χρόνου εργασίας. 

Η µορφή αυτή ευελιξίας µπορεί να εξυπηρετήσει αδρανείς γυναίκες που λόγω 
ιδιαίτερων οικογενειακών ή προσωπικών αναγκών δεν µπορούν να εργάζονται σε 
συνεχή βάση µε σταθερές ώρες εργασίας και προτιµούν η απασχόληση τους να έχει 
διακυµάνσεις ανάλογα µε το διαθέσιµο χρόνο τους, αλλά χωρίς να επηρεάζεται το 
εισόδηµα τους. Για την εφαρµογή αυτής της πρότασης θα ήταν ορθολογικότερο να 
καταγραφούν πρώτα οι αντίστοιχες προτιµήσεις των αδρανών γυναικών που 
ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν, καθώς και η διαθεσιµότητα συγκεκριµένων 
εργοδοτών να απασχολήσουν προσωπικό µε τέτοιου είδους διευθετήσεις και στη 
συνέχεια να επιδιωχθεί το ταίριασµα της υποψήφιας στην κατάλληλη θέση εργασίας, 
που θα επιδοτηθεί µέσω της πιλοτικής εφαρµογής. Τέλος θα πρέπει να αποφασιστεί ο 
πλέον αποδοτικός και για τα δύο µέρη τρόπος διευθέτησης του χρόνου εργασίας, 
ώστε να υπάρξει και η ανάλογη συµφωνία µεταξύ επιχείρησης και εργοδοτούµενης, 
που θα αποτελέσει και αντικείµενο της επιδότησης. Και σε αυτήν την περίπτωση θα 
πρέπει να προβλεφθεί ότι οι επιδοτούµενες επιχειρήσεις δεν θα απολύσουν 
εργαζόµενους από το µόνιµο προσωπικό τους προκειµένου να προσλάβουν αδρανείς 
γυναίκες µε διευθέτηση του χρόνου εργασίας τους. 

Η εφαρµογή των ανωτέρω εναλλακτικών προτάσεων δεν προσκρούει κατ’ αρχήν σε 
νοµικούς περιορισµούς, καθώς θα υπάρχει συναίνεση της εργοδοτούµενης.  
Ενδεχοµένως, όµως να απαιτήσει την εξαίρεση από ειδικές ρυθµίσεις για το χρόνο 
απασχόλησης που δεσµεύουν επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν υπογραφεί συλλογικές 
συµβάσεις εργασίας σε επιχειρησιακό ή κλαδικό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή θα 
πρέπει να επιδιωχθεί η συµφωνία των αντίστοιχων εργοδοτικών και συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, η οποία µπορεί να έχει ρητή αναφορά στην ανάγκη πειραµατικής 
εφαρµογής των σχεδίων αυτών και στην ανάγκη αποτελεσµατικής υλοποίησης των 
δράσεων που έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Έγγραφο Προγραµµατισµού για το Στόχο 3.   

 

6.2. Συµπληρωµατικές προτάσεις πιλοτικής εφαρµογής ευέλικτων µορφών 
απασχόλησης 

Όπως προαναφέρθηκε η επιλογή του σχεδιασµού του Ενιαίου Εγγράφου 
Προγραµµατισµού για το Στόχο 3 για σύνδεση της εφαρµογής των ευέλικτων µορφών 
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απασχόλησης µε την ένταξη στην αγορά εργασίας των αδρανών γυναικών δεν 
ταυτίζεται απολύτως µε τα ζητήµατα προτεραιότητας για τη διεύρυνση των ευελιξιών 
στην Κυπριακή αγορά εργασίας, ούτε µε την ένταση του προβλήµατος της επαρκούς 
προσφοράς θέσεων εργασίας. Έτσι, η οριοθέτηση του συγκεκριµένου σχεδιασµού δεν 
καλύπτει την εφαρµογή ευελιξιών που ευνοούν την κινητικότητα του εργατικού 
δυναµικού µε την έννοια της διαρκούς εναλλαγής του περιεχόµενου της εργασίας και 
της συνεχούς ανανέωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζοµένων στην 
κατεύθυνση προσαρµογής στη νέα οικονοµία της γνώσης. Παράλληλα, ο 
συγκεκριµένος σχεδιασµός αφήνει εκτός του πεδίου της πιλοτικής εφαρµογής τους 
ήδη εργαζόµενους, οι οποίοι µε βάση τις γενικότερες τάσεις της αγοράς εργασίας θα 
είναι όλο και περισσότερο εκτεθειµένοι τα προσεχή χρόνια σε διλήµµατα σχετικά µε 
την εξισορρόπηση µεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας και ποιότητας της εργασίας. Οι 
προτάσεις που καταγράφονται στη συνέχεια παρατίθενται ως εναλλακτικές πιλοτικές 
εφαρµογές για την ευρύτερη υιοθέτηση ευέλικτων µορφών απασχόλησης στο πλαίσιο 
της ανάλυσης που περιλήφθηκε στην παρούσα και στην προηγούµενη έκθεση για τις 
ευέλικτες µορφές απασχόλησης στην Κύπρο και σε διεθνές επίπεδο. Πιο 
συγκεκριµένα µια σφαιρικότερη προσέγγιση των θεµάτων ευελιξίας στο πλαίσιο µιας 
πιλοτικής εφαρµογής που θα παρέχει κίνητρα προς τις Κυπριακές επιχειρήσεις θα 
µπορούσε να συµπεριλάβει και τα ακόλουθα: 

• Προγράµµατα διακεκοµµένης σταδιοδροµίας, µε την παροχή δυνατότητας 
στους εργοδοτούµενους λήψης αδειών για οικογενειακούς, εκπαιδευτικούς και 
προσωπικούς λόγους, πέραν των νοµίµως προβλεπόµενων, χωρίς διακοπή της 
σχέσης εργασίας του εργοδοτούµενου µε τον εργοδότη. Στο πλαίσιο αυτής της 
πρότασης θα µπορούσε να ενισχύονται οι επιχειρήσεις που παρέχουν αυτήν τη 
δυνατότητα στο προσωπικό τους, ώστε να καλύπτουν τµήµα του κόστους 
αναπλήρωσης των εργοδοτούµενων που βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών. 

• Προγράµµατα σταδιακής αφυπηρέτησης (ενεργού γήρανσης) µε παροχή 
δυνατότητας επέκτασης του εργασιακού βίου και µετά το ηλικιακό όριο 
αφυπηρέτησης, εφ’ όσον υπάρχει συµφωνία του εργαζόµενου. Μέσω των 
αντίστοιχων προγραµµάτων θα µπορούσε να δοκιµαστεί η συνέχιση της 
εργασίας µε λιγότερες ώρες ηµερήσιας ή εβδοµαδιαίας απασχόλησης και η 
ταυτόχρονη µε την καταβολή του µισθού λήψη τµήµατος των συντάξιµων 
αποδοχών.   

• Προγράµµατα πολυ-ειδίκευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων.  Με 
την πρόταση αυτή θα ενισχύεται η δηµιουργία δυναµικών οµάδων –οριζόντιας 
εξειδίκευσης – στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, που  θα συνδυάζουν τεχνική 
κατάρτιση και εξειδίκευση για διάφορες δραστηριότητες της επιχείρησης ή 
για διαφορετικά στάδια παραγωγής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών.  
Στόχος της προσέγγισης αυτής είναι οι εργαζόµενοι των τµηµάτων της 
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επιχείρησης που θα  επωφελούνται να αποκτήσουν ολοκληρωµένη γνώση για 
τις απαιτήσεις παραγωγής των προϊόντων/παροχής των υπηρεσιών των 
επιχειρήσεων που απασχολούνται, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθούν οι 
διαδικασίες λειτουργίας των επιχειρήσεων και οι ίδιοι να αποκτήσουν 
πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες που θα βελτιώσουν τις προοπτικές τους 
στην αγορά εργασίας.    

• Οργάνωση σχεδίων ατοµικών λογαριασµών χρόνου εργασίας. Το 
περιεχόµενο της εφαρµογής αυτής θα συνίσταται στη συστηµατική οργάνωση 
στο εσωτερικό των επιχειρήσεων διαδικασιών διευθέτησης του χρόνου 
εργασίας των εργοδοτούµενων στο πλαίσιο µεγαλύτερων χρονικά περιόδων 
αναφοράς (εξάµηνο, έτος), εντός των οποίων θα κατανέµεται ανάλογα µε τη 
συµφωνία του εργοδότη µε τον κάθε εργαζόµενο ο χρόνος εργασίας του, 
χωρίς σταθερή ηµερήσια ή εβδοµαδιαία διάρκεια (αλλά µε τον καθορισµό 
ενδεχοµένως κάποιων ανώτατων ορίων). Η επιδότηση µπορεί να καλύψει το 
κόστος της ανάπτυξης µηχανισµών παρακολούθησης και µέτρησης του 
χρόνου εργασίας σε ατοµική βάση και το πρόσθετο κόστος φύλαξης 
εξαρτώµενων µελών της οικογένειας των εργοδοτουµένων κατά τις περιόδους 
αυξηµένης απασχόλησης. 

• Ανάπτυξη και εφαρµογή εργαλείων διοίκησης γνώσης «Κnowledge 
Management».  Οι αντίστοιχες παρεµβάσεις µπορούν να επικεντρώνονται 
στην ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων καταγραφής της ατοµικής γνώσης 
κάθε εργαζόµενου και των λοιπών πληροφοριών που κατέχει η επιχείρηση, 
στοχεύοντας στην αποτελεσµατική διαχείριση της εταιρικής γνώσης 
(knowledge management), µέσω της εισαγωγής συστηµάτων επεξεργασίας 
των διάσπαρτων ατοµικών γνώσεων και πληροφοριών και µέσω εκπαίδευσης 
των εργαζόµενων για την αξιοποίηση των µεθόδων διαχείρισης της γνώσης.  

• Προγράµµατα κυκλικής εργασίας µε πρόσληψη ανέργων ή αδρανών 
γυναικών για τη µερική αντικατάσταση εργαζοµένων που αποχωρούν 
προσωρινά από την επιχείρηση για εκπαιδευτικούς ή οικογενειακούς 
λόγους. Η πιλοτική εφαρµογή προγραµµάτων κυκλικής εργασίας, µπορεί να 
συνίσταται στη δηµιουργία και οργάνωση οµάδων ανέργων ή αδρανών, οι 
οποίοι µετά από σχετική εκπαίδευση θα καλύπτουν κενά ή παροδικές ανάγκες 
των επιχειρήσεων για προσωπικό και των οποίων ο µισθός θα 
χρηµατοδοτείται από το πιλοτικό πρόγραµµα.  Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης 
πρότασης οι αντικαταστάτες θα προωθούνται σε σταθερή βάση σε 
προσωρινές θέσεις εργασίας που θα δηµιουργούνται λόγω κυρίως απουσίας 
των µονίµων εργαζοµένων για εκπαιδευτικούς ή οικογενειακούς λόγους, 
αναπληρώνοντας τους είτε µε πλήρη, είτε µε µερική απασχόληση, 
εξασφαλίζοντας στις µεν επιχειρήσεις τους απαραίτητους πόρους για την 
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προσωρινή αναπλήρωση του προσωπικού τους και για την αναδιοργάνωση 
της εργασίας, ή την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις παραγωγικές 
διαδικασίες, στους δε επωφελούµενους την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας 
και απασχόληση µε δυνατότητα επιλογής της διάρκειας και της έντασης της, 
ανάλογα µε τις ατοµικές και οικογενειακές ανάγκες τους. 

• Προγράµµατα συστηµατικής εναλλαγής εργαζοµένων σε διαφορετικές 
θέσεις εργασίας της επιχείρησης. Με τη συγκεκριµένη εφαρµογή θα 
ενισχύεται η  οριζόντια (στο ίδιο ιεραρχικό επίπεδο) µετακίνηση εργαζοµένων 
σε διαφορετικές εργασίες εντός της ίδιας µονάδας παραγωγής ή διεύθυνσης, 
ώστε να βελτιωθεί η οργανωσιακή παραγωγικότητα, να αυξηθεί η εσωτερική 
ευελιξία της επιχείρησης για την κάλυψη κενών ή αιχµών λειτουργίας όταν 
απαιτείται και ταυτόχρονα να βελτιωθεί η απασχολησιµότητα του εργατικού 
δυναµικού µε την απόκτηση ευρύτερου φάσµατος δεξιοτήτων. 

• Οργάνωση και λειτουργία παρατηρητηρίου για την ευελιξία. Η πιλοτική 
εφαρµογή µπορεί να αφορά την ανάπτυξη ενός εθνικού µηχανισµού 
παρακολούθησης, καταγραφής και διαρκούς αξιολόγησης, των πρακτικών και 
της πολιτικής των επιχειρήσεων, του Κράτους και των κοινωνικών εταίρων 
για τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης. Ο συγκεκριµένος µηχανισµός µπορεί 
να λειτουργεί ως κοινή δοµή εργοδοτών και εργαζοµένων και να ερευνά και 
τεκµηριώνει όλες τις εξελίξεις στο θέµα της ευέλικτης οργάνωσης της 
εργασίας, προσφέροντας υπηρεσίες πληροφόρησης στις επιχειρήσεις, στους 
κοινωνικούς εταίρους και στους φορείς χάραξης πολιτικών απασχόλησης 
στην Κύπρο για θέµατα που αφορούν την οργάνωση, τη µεθοδολογία και το 
περιεχόµενο των διαδικασιών ευέλικτης οργάνωσης του εργατικού δυναµικού.  
Επίσης, ο προτεινόµενος µηχανισµός µπορεί να λειτουργεί και ως όργανο 
διαβούλευσης των Κυπριακών οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων για τις 
νέες µορφές οργάνωσης της εργασίας. Έτσι θα µπορεί να λειτουργεί ως ένα 
ειδικό forum διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων για θέµατα οργάνωσης 
της εργασίας, το οποίο θα µπορούσε ενδεχοµένως να εξελιχθεί και σε µόνιµο 
όργανο µε αυτόνοµη γραµµατεία υποστήριξης, προωθώντας το διάλογο και 
την έρευνα για την ανταπόκριση των κυπριακών συνδικάτων και  
επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται για τις εργασιακές 
σχέσεις.   
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7. Συµπεράσµατα   

Η διάδοση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης στην Κυπριακή αγορά εργασίας 
παραµένει σχετικά περιορισµένη, παρά την έντονη διεθνοποίηση της οικονοµίας και 
την επιρροή που ασκούν οι διεθνείς τάσεις για διεύρυνση, τόσο της εµβέλειας, όσο 
και του περιεχοµένου των ευελιξιών στην εργασία. Από την άλλη πλευρά όµως οι 
ευέλικτες µορφές απασχόλησης αποτελούν εδώ και αρκετά χρόνια πραγµατικότητα 
για ένα τµήµα του εργατικού δυναµικού, ενώ παρατηρείται µια διαρκώς αυξανόµενη 
τάση χρησιµοποίησης τους από τις Κυπριακές επιχειρήσεις και υπαγωγής ενός 
σηµαντικού αριθµού εργαζοµένων είτε ακούσια, είτε εκούσια σε κάποιου είδους 
ευέλικτη σχέση εργασίας. Άλλωστε όπως προέκυψε και από την έρευνα πεδίου έξι 
στις δέκα επιχειρήσεις εφαρµόζουν ήδη κάποια πολιτική ευέλικτης απασχόλησης, µε 
προτεραιότητα στο ευέλικτο ωράριο, στην εποχιακή/προσωρινή απασχόληση και στη 
µερική απασχόληση. 

Παράλληλα, µέσω της επιρροής που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το παράγωγο 
κοινοτικό δίκαιο, έχουν υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια λεπτοµερείς νοµοθετικές 
ρυθµίσεις για τους κυριότερους τύπους ευέλικτων µορφών απασχόλησης. Απέναντι 
στα φαινόµενα αυτά η στάση των κοινωνικών εταίρων, αλλά και των επιχειρήσεων 
είναι σχετικά επιφυλακτική (ιδιαίτερα των συνδικαλιστικών οργανώσεων) και 
απρόθυµη για διεύρυνση των ευελιξιών, γεγονός που οφείλεται σε µεγάλο βαθµό και 
στις µέχρι σήµερα θετικές επιδόσεις της αγοράς εργασίας, αλλά και στην 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος διαµόρφωσης των εργασιακών σχέσεων µέσω 
συναινέσεων που δεν ανατρέπουν ή απορυθµίζουν το ισχύον πλαίσιο, αλλά σε κάθε 
περίπτωση διασφαλίζουν το σε γενικές γραµµές παγιωµένο αίσθηµα ασφάλειας των 
εργαζοµένων. Επιπλέον, η πληθώρα ειδικευµένου εργατικού δυναµικού και τα 
χαµηλά επίπεδα ανεργίας, σε συνδυασµό µε το εκτεταµένο φαινόµενο της αδήλωτης 
εργασίας και την αύξηση των αλλοδαπών εργαζοµένων τα τελευταία χρόνια, 
µειώνουν αισθητά το ενδιαφέρον για την υιοθέτηση και ρύθµιση µε τυποποιηµένο 
τρόπο των ευέλικτων µορφών απασχόλησης, αφού οι σχετικές ανάγκες των 
επιχειρήσεων καλύπτονται σε µεγάλο βαθµό από το υφιστάµενο πλαίσιο λειτουργίας 
της αγοράς εργασίας.  

Τα µεγέθη της Κυπριακής αγοράς εργασίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα ποσοστά 
συµµετοχής και απασχόλησης, ανεργίας, συµµετοχής των γυναικών και 
εισοδηµατικής αποδοτικότητας της εργασίας είναι σε γενικές γραµµές 
ικανοποιητικότερα από τα αντίστοιχα του µέσου όρου στην Ε.Ε.-25. Τα ποσοστά 
απασχόλησης µπορεί να θεωρηθεί ότι «υστερούν» κυρίως στις νέες γυναίκες χαµηλού 
και µέσου εκπαιδευτικού επιπέδου, καθώς και στις γυναίκες µεγαλύτερης ηλικίας 
µέσου εκπαιδευτικού επιπέδου. Σε ότι αφορά το αδρανές εργατικό δυναµικό, το οποίο 
και αποτελεί την αιτία για τη διερεύνηση της προοπτικής των ευέλικτων µορφών 
απασχόλησης, ως µέσο διευκόλυνσης της ένταξης στην αγορά εργασίας και 
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συµφιλίωσης της οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή, τα στοιχεία δείχνουν µεν 
σηµαντικό χάσµα σε βάρος των γυναικών και ιδιαίτερα στις νεαρότερες ηλικίες και 
στις γυναίκες 50-64 ετών, ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µείωση στους 
σχετικούς δείκτες.  Οι βεβαρηµένες οικογενειακές υποχρεώσεις προβάλλονται ως ο 
κυριότερος λόγος αδράνειας των γυναικών, ενώ δεύτερη σηµαντική αιτία είναι η 
ελλιπής εκπαίδευση. Η ανεπαρκής εκπαίδευση αφορά τµήµα του αδρανούς 
γυναικείου δυναµικού, το οποίο είναι µεγάλης ηλικίας και ανειδίκευτο, ή έχει 
απαξιωµένες ειδικότητες (π.χ. εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας) και δεν έχει την 
ευκαιρία να αποκτήσει τις κατάλληλες, νέες δεξιότητες µέσα από προγράµµατα 
κατάρτισης 

Σε ότι αφορά τη µερική απασχόληση που σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας που 
διενεργήθηκε αποτελεί την πιο αναγνωρίσιµη µορφή ευελιξίας και τον περισσότερο 
προτιµητέο τύπο εργασίας για το αδρανές εργατικό δυναµικό, τα στοιχεία δείχνουν 
ότι η διείσδυση της είναι ακόµα περιορισµένη σε σχέση µε το µέσο όρο της Ε.Ε., 
αλλά σχεδόν τα 3/4 του συνόλου των µερικά απασχολουµένων είναι γυναίκες, από τις 
οποίες τα 2/3 εντάσσονται στη µεγάλη οµάδα της κύριας παραγωγικής ηλικίας 25-49 
ετών.  Η διαφοροποίηση στην περίπτωση της Κύπρου έγκειται στο γεγονός ότι ένα 
πολύ σηµαντικό µερίδιο των µερικά απασχολουµένων είναι αυτοαπασχολούµενες 
διαφόρων τύπων αντίθετα µε ότι συµβαίνει στην υπόλοιπη Ε.Ε., όπου η συντριπτική 
πλειονότητα των µερικά απασχολούµενων γυναικών είναι µισθωτές εργαζόµενες.    
Συνολικά η κατά κλάδο και επάγγελµα επισκόπηση της µερικής απασχόλησης στην 
Κύπρο υποδεικνύει ότι οι µερικά απασχολούµενες γυναίκες συγκεντρώνονται κατά 
κύριο λόγο στην Εκπαίδευση, στο Εµπόριο, στις Τουριστικές Υπηρεσίες και στις 
Επιχειρηµατικές Υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα εκτός από τις χρηµατοπιστωτικές 
υπηρεσίες. Το 1/4 των µερικά απασχολουµένων γυναικών είναι ανειδίκευτες 
εργάτριες, το 1/4 ασκούν επιστηµονικά και τεχνολογικά επαγγέλµατα, ενώ το 
υπόλοιπο 40% ασκούν επαγγέλµατα υπαλλήλων γραφείου και παροχής υπηρεσιών - 
πωλήσεων. Ωστόσο τα επιστηµονικά και τεχνολογικά επαγγέλµατα παρουσιάζουν 
σηµαντικές αυξήσεις του αριθµού των µερικά απασχολούµενων γυναικών κατά την 
τελευταία πενταετία. Το προσωπικό που απασχολείται µε µερική ή εποχιακή 
απασχόληση είναι κυρίως χαµηλής ειδίκευσης, ενώ ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις 
διευθυντικών στελεχών ή επιστηµονικού προσωπικού που έχουν τη δυνατότητα να 
εργάζονται µε µερική απασχόληση. 

Σε ότι αφορά τους λόγους για τους οποίους επιλέγεται η µερική απασχόληση 
παρατηρείται µια «πόλωση», καθώς ενώ για το 1/3 των γυναικών η µερική 
απασχόληση αποτελεί µια αναγκαστική ακούσια επιλογή που οφείλεται στη µη 
δυνατότητα εξεύρεσης πλήρους απασχόλησης, για περισσότερες από τις µισές 
αποτελεί µια εκούσια επιλογή, ενώ οι οικογενειακοί λόγοι έχουν µια οριακή µόνο 
σηµασία στην επιλογή αυτή. Οι δείκτες ακούσιας µερικής απασχόλησης µειώνονται 
σηµαντικά στις µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες στις οποίες αυξάνονται αντίστοιχα τα 
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επίπεδα της εκούσιας επιλογής. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι από τους 
συµµετέχοντες στην έρευνα που ανήκουν στο αδρανές δυναµικό οι δύο στους τρεις 
προτιµούν τη µερική απασχόληση από την πλήρη απασχόληση ως µορφή ένταξης 
στην αγορά εργασίας, ενώ οι περισσότεροι δεν  θα είχαν αντίρρηση να εργαστούν 
λιγότερες ώρες, έστω και µε µειωµένες αποδοχές. 

Σε ότι αφορά την πιο διαδεδοµένη µορφή ευελιξίας στην Κύπρο, που είναι η 
προσωρινή απασχόληση, παρατηρείται ότι κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα µε το µέσο 
όρο της Ε.Ε., αλλά αφορά κυρίως τις γυναίκες, καθώς το 70% των απασχολουµένων 
αυτών είναι γυναίκες (48% στην ΕΕ-25), ενώ οι σχετικοί δείκτες των γυναικών είναι 
υπερ-διπλάσιοι των ανδρών, σε αντίθεση µε την ΕΕ-25 όπου η προσωρινή εργασία 
αποτελεί ένα ισοδύναµο φαινόµενο, τόσο µεταξύ των γυναικών, όσο και µεταξύ των 
ανδρών. Η τελευταία πενταετία ήταν µια περίοδος σηµαντικής αύξησης των 
συνολικών επίπεδων προσωρινής απασχόλησης, ιδιαίτερα των γυναικών, όπου ο 
σχετικός δείκτης από 14,3% το 2000 ανήλθε σε 19,5% το 2005. Η αύξηση των 
προσωρινά απασχολουµένων κατά την τελευταία πενταετία, οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στις γυναίκες. Το ενδιαφέρον στοιχείο, που χαρακτηρίζει την Κυπριακή αγορά 
εργασίας είναι ότι ένα σηµαντικό τµήµα της αύξησης αυτής οφείλεται σε γυναίκες 
της κύριας παραγωγικής ηλικίας µε υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Μεταξύ των προσωρινά εργαζοµένων γυναικών στην Κύπρο, πάνω από το ήµισυ 
απασχολείται ως οικιακό προσωπικό σε ιδιωτικά νοικοκυριά, ενώ ένα σηµαντικό 
µερίδιο απασχολείται στο ∆ηµόσιο τοµέα και σε υπηρεσίες του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα όπως είναι η Εκπαίδευση, η Υγεία και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες αλλά και 
στα Ξενοδοχεία- Εστιατόρια. Η προσωρινή απασχόληση των γυναικών στην Κύπρο 
φαίνεται να χαρακτηρίζεται από στοιχεία δυϊσµού και κατάτµησης, µεταξύ του 
οικιακού προσωπικού από τη µια µεριά, και των «συµβασιούχων» του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα από την άλλη που συνήθως απασχολούνται µε µακροχρόνιες 
συµβάσεις που διαρκούν για περισσότερο από 3 χρόνια. Η πλειονότητα, συνεπώς, 
των προσωρινά απασχολουµένων γυναικών στην Κύπρο εντάσσονται στην 
επαγγελµατική κατηγορία των ανειδίκευτων εργατριών, ενώ επιλέγουν ακούσια  αυτό 
το είδος εργασιακής µορφής γιατί δεν µπορούν να εξεύρουν κάποια µόνιµη εργασία, 
σε αντίθεση µε το «µέσο» πρότυπο στην ΕΕ-25, όπου η ακούσια προσωρινή εργασία 
αφορά µόλις το 1/3 των γυναικών και των ανδρών.   

Τέλος η επισκόπηση των στοιχείων της αγοράς εργασίας έδειξε ότι ο µέσος συνήθης 
εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας των γυναικών είναι χαµηλότερος από των ανδρών 
στην περίπτωση των πλήρως απασχολουµένων, αλλά είναι αρκετά υψηλότερος των 
ανδρών στην περίπτωση της µερικής απασχόλησης. Για τις µερικά απασχολούµενες 
γυναίκες, οι περισσότερες συνήθεις ώρες εργασίας συναντώνται στο Εµπόριο και την 
Υγεία-Πρόνοια, κλάδους στους οποίους οι ώρες µερικής απασχόλησης αντιστοιχούν 
στο 55%-60% των ωρών πλήρους απασχόλησης. 
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Από την πλευρά των εργαζοµένων η ευελιξία στο χρόνο εργασίας αντιµετωπίζεται 
επιφυλακτικά και µόνο το 40% επιθυµεί µεγαλύτερη ευελιξία, παρά το γεγονός ότι ο 
συνδυασµός οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής αξιολογείται πολύ υψηλά από 
το εργατικό δυναµικό της Κύπρου.  

Αρκετές από τις λοιπές µορφές ευέλικτης εργασίας (τηλεργασία, job sharing, µερική 
συνταξιοδότηση), δεν είναι ευρύτερα γνωστές στην Κύπρο, σε αντίθεση µε τις 
παραδοσιακές µορφές ευελιξίας, όπως η µερική και η εποχιακή απασχόληση, ή η 
εργασία µε το κοµµάτι (φασόν). ∆ηµοφιλής επιλογή στο εργατικό δυναµικό είναι και 
η ανεξάρτητη απασχόληση, η οποία προβάλλει ως ικανοποιητική λύση στο πρόβληµα 
της ένταξης στην αγορά εργασίας, εξαιτίας κυρίως των πιο ικανοποιητικών αποδοχών 
που µπορεί να αποφέρει. 

Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους δηλώνουν ικανοποιηµένες από την εφαρµογή 
ευελιξιών στην εργασία, ενώ όσες συναντούν προβλήµατα, αυτά οφείλονται κυρίως 
στην επιθυµία του ευέλικτου προσωπικού να µεταβεί σε καθεστώς πλήρους 
απασχόλησης και στις συγκρούσεις που αναφύονται µεταξύ µονίµου και ευέλικτου 
προσωπικού. Παρ’ όλα τα οφέλη που αναγνωρίζουν οι εργοδότες από την υιοθέτηση 
ευέλικτων µορφών απασχόλησης, η µελλοντική προοπτική ευρύτερης εφαρµογής δεν 
φαίνεται να απασχολεί παρά ένα µικρό µόνο αριθµό επιχειρήσεων, ενώ από τις 
υφιστάµενες διαθέσιµες επιλογές, µόνο το ευέλικτο ωράριο φαίνεται να αποτελεί 
σήµερα µια ελκυστική επιλογή για τις επιχειρήσεις. Εκτός της µερικής απασχόλησης 
στην οποία αναγνωρίζουν ότι συµβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας της 
εργασίας και στη µείωση του εργατικού κόστους, για τις λοιπές µορφές ευελιξίας οι 
επιχειρήσεις είναι αρκετά επιφυλακτικές ως προς την αποτελεσµατικότητα τους.  
Μάλιστα οι εκπρόσωποι των εργοδοτών εντοπίζουν το πρόβληµα της µη εξάπλωσης 
των ευελιξιών στις γενικότερες αρνητικές αντιλήψεις για το θέµα και στην έλλειψη 
κινήτρων του αδρανούς γυναικείου δυναµικού να αναζητήσει απασχόληση. Έτσι 
καθώς απουσιάζει η απαραίτητη «κουλτούρα» για την προώθηση ευελιξιών, τόσο 
από την πλευρά των επιχειρήσεων, όσο και από την πλευρά του εργατικού 
δυναµικού, παραµένουν ισχυρότερες οι άτυπες διευθετήσεις και συµφωνίες µεταξύ 
εργοδοτών και εργαζοµένων σε ατοµικό επίπεδο. Επιπλέον η παρουσία µεγάλου 
αριθµού αλλοδαπών εργαζοµένων στην Κύπρο λειτουργεί ως η συµφερότερη λύση 
για τους εργοδότες που επιθυµούν να αξιοποιήσουν φθηνό εργατικό δυναµικό. Το 
γυναικείο αδρανές εργατικό δυναµικό έχει, κατά συνέπεια, να συναγωνιστεί για τις 
θέσεις εργασίας χαµηλής ειδίκευσης µε ένα εξαιρετικά ευέλικτο και φθηνό αλλοδαπό 
εργατικό δυναµικό, το οποίο δείχνουν να προτιµούν αρκετοί Κύπριοι εργοδότες.  
Τέλος, το θέµα της συµφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής απουσιάζει 
από την ατζέντα των επιχειρήσεων, καθώς οι περισσότερες δεν εφαρµόζουν κάποια 
πολιτική ή πρακτική για τη διευκόλυνση των εργαζοµένων που είναι επιφορτισµένοι 
µε τη φροντίδα παιδιών ή άµεσα εξαρτηµένων ατόµων. Αλλά και στις λιγοστές 
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περιπτώσεις που εφαρµόζονται τέτοιες πολιτικές, αυτές αφορούν κυρίως τη 
διευκόλυνση των µετακινήσεων προς και από την εργασία. 

Οι ρυθµίσεις του εργατικού δικαίου για τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης έχουν 
διαµορφωθεί τα τελευταία χρόνια µε περισσότερο συστηµατικό τρόπο σε σχέση µε το 
παρελθόν, στο πλαίσιο της εναρµόνισης µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο και σε γενικές 
γραµµές είναι αρκετά ευνοϊκές για την προώθηση των ευελιξιών εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ένα minimum δικαιωµάτων για τους εργοδοτούµενους. Παρ’ όλα αυτά 
εντοπίζονται ακόµη κενά και απαιτείται να υπάρξουν περισσότερο λεπτοµερείς 
ρυθµίσεις για θέµατα όπως τα δικαιώµατα των εργοδοτουµένων που υπόκεινται σε 
ευέλικτες διευθετήσεις του χρόνου εργασίας, η λειτουργία των ιδιωτικών γραφείων 
εργασίας ως διαµεσολαβητές για την κινητικότητα των εργαζοµένων, η κατοχύρωση 
των δικαιωµάτων των απασχολουµένων µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών και η 
τηλεργασία. 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες παραµέτρους οι µελετητές προτείνουν σε 
πρώτη φάση την περαιτέρω ενθάρρυνση εφαρµογής ορισµένων ευέλικτων µορφών 
απασχόλησης, που κάτω υπό ορισµένες προϋποθέσεις, εκτιµάται ότι έχουν τις 
περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας σε επίπεδο παραγωγικότητας των επιχειρήσεων 
και σε επίπεδο βελτίωσης της ποιότητας της εργασίας για το εργατικό δυναµικό. Οι 
µορφές αυτές είναι η µερική απασχόληση, η ανεξάρτητη απασχόληση ή αυτό-
απασχόληση, η τηλεργασία, το ελαστικό ωράριο εργασίας και η άδεια µετ’ 
αποδοχών, για όσους επιθυµούν να κάνουν ένα διάλειµµα από την εργασία, 
προκειµένου να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν. Στην κατεύθυνση αυτή κρίσιµη 
παράµετρος για τη διάδοση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης στην Κύπρο θα 
είναι και η ενίσχυση της ελκυστικότητας τους ως βιώσιµες λύσεις απασχόλησης, 
µέσα από  καµπάνιες ενηµέρωσης για τα πλεονεκτήµατα και τους περιορισµούς των 
ευέλικτων µορφών απασχόλησης, ώστε αυτές να αποτελούν συνειδητή επιλογή για 
εργαζόµενους και εργοδότες, τη διάχυση καλών πρακτικών από την ευρωπαϊκή και 
διεθνή εµπειρία, την αναβάθµιση των όρων εργασίας των µερικά απασχολουµένων 
και την εναρµόνιση των ωραρίων των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας µε τα ωράρια 
εργασίας που ισχύουν στις επιχειρήσεις και οργανισµούς. 

Οι πολιτικές για την προώθηση των ευελιξιών στην Κυπριακή αγορά εργασίας, δεν 
µπορούν όµως να παραβλέψουν και ορισµένους κινδύνους που απορρέουν στο 
επίπεδο της αγοράς εργασίας και της οικονοµίας, από µια γενικευµένη, ασύµµετρη 
και χωρίς όρια εφαρµογή της ευελιξίας. Έτσι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
ώστε µέσα από την επέκταση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης να µην ενταθεί η 
κατάτµηση και ο δυϊσµός της αγοράς εργασίας και να µην παγιωθεί ο 
συµπληρωµατικός χαρακτήρας της γυναικείας απασχόλησης και η δυσµενέστερη 
µεταχείριση σε ότι αφορά τους όρους εργασίας του περιφερειακού ή δευτερεύοντος 
εργατικού δυναµικού. Επίσης, θα πρέπει να αντιµετωπιστεί ο κίνδυνος εµφάνισης ή 
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αύξησης του φαινοµένου των εργαζόµενων-φτωχών, ως αποτέλεσµα της αύξησης του 
ποσοστού των εργαζοµένων µε χαµηλότερες αποδοχές από τους εργαζόµενους µε 
πλήρη και σταθερή απασχόληση. 

Εκτός της διάχυσης της ενηµέρωσης και της ευαισθητοποίησης των ενδιαφεροµένων 
µερών, ο κρισιµότερος παράγοντας για την αντιµετώπιση των κινδύνων αυτών είναι η 
διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων, που παρά τις φαινοµενικά αντίθετες απόψεις 
µπορούν στηριζόµενοι στην παράδοση και στην αποτελεσµατικότητα των 
διαδικασιών κοινωνικού διαλόγου στην Κύπρο να διαµορφώσουν ένα πλαίσιο 
εφαρµογής ευέλικτων µορφών απασχόλησης, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
ενίσχυσης της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και στο αίτηµα βελτίωσης της 
ποιότητας της εργασίας, χωρίς να θίγεται η ασφάλεια των εργαζοµένων.   

Στο πλαίσιο της ενεργού προώθησης των ευέλικτων µορφών απασχόλησης και των 
όρων εντολής, η µελετητική οµάδα, εισηγήθηκε επίσης και µια σειρά από 
εναλλακτικές προτάσεις για την πιλοτική εφαρµογή που θα συγχρηµατοδοτηθεί την 
τρέχουσα περίοδο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, στη βάση του σχεδιασµού 
του Ενιαίου Εγγράφου Προγραµµατισµού για το Στόχο 3. Οι προτάσεις αυτές 
υπόκεινται στους περιορισµούς του σχεδιασµού αυτού και αφορούν κατ’ αρχήν µόνο 
το αδρανές γυναικείο δυναµικό που έχει οριστεί ως η οµάδα στόχου των αντίστοιχων 
δράσεων και περιλαµβάνουν την εργοδότηση αδρανών γυναικών µε καθεστώς 
µερικής απασχόλησης και την επιδότηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη αδρανών 
γυναικών µε τηλεργασία και µε ελαστικό ωράριο. Παράλληλα, θα µπορούσε όµως 
είτε στο πλαίσιο της παρούσας προγραµµατικής περιόδου, είτε στη βάση άλλων 
συναφών προγραµµάτων και πρωτοβουλιών να εξεταστεί η προώθηση της εφαρµογής 
των ευέλικτων µορφών απασχόλησης, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει σύνδεση µε το 
αδρανές γυναικείο δυναµικό, αλλά λαµβάνοντας υπ’ όψιν, τόσο τα θέµατα 
κινητικότητας του εργατικού δυναµικού και συνεχούς ανανέωσης των γνώσεων και 
των δεξιοτήτων του, όσο και την ανάγκη των ήδη εργαζοµένων να εξισορροπήσουν 
µεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας και ποιότητας της εργασίας.   

Έτσι καταγράφηκαν ως εναλλακτικές πιλοτικές εφαρµογές για την ευρύτερη 
υιοθέτηση ευέλικτων µορφών απασχόλησης στο πλαίσιο της προεκταθείσας 
ανάλυσης και µιας σφαιρικότερης προσέγγιση των θεµάτων ευελιξίας η παροχή 
κινήτρων για την υλοποίηση προγραµµάτων: εναλλαγής εργαζοµένων σε 
διαφορετικές θέσεις εργασίας της επιχείρησης, διακεκοµµένης σταδιοδροµίας, 
σταδιακής αφυπηρέτησης, πολυ-ειδίκευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων, 
κυκλικής εργασίας µε πρόσληψη ανέργων ή αδρανών γυναικών για τη µερική 
αντικατάσταση εργαζοµένων που αποχωρούν προσωρινά από την επιχείρηση, 
οργάνωσης σχεδίων ατοµικών λογαριασµών χρόνου εργασίας, ανάπτυξης και 
εφαρµογής εργαλείων διοίκησης γνώσης, αλλά και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη 
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ενός εθνικού µηχανισµού παρακολούθησης, καταγραφής και διαρκούς αξιολόγησης, 
των πρακτικών και των πολιτικών για τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης.  

Η σταδιακή και συναινετικά σχεδιασµένη και ρυθµισµένη εισαγωγή των ευελιξιών 
στην Κυπριακή αγορά εργασίας µπορεί τελικά να αποτελέσει εργαλείο προσαρµογής 
των επιχειρήσεων και του εργατικού δυναµικού στις ανακατατάξεις που συνεπάγεται 
για την εργασία το νέο παραγωγικό υπόδειγµα που σαφώς επηρεάζει και την 
οικονοµία της Κύπρου.  Η υφιστάµενη κατάσταση και οι τάσεις της αγοράς εργασίας 
δεν δείχνουν ότι η δυναµική ώθηση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης µπορεί να 
είναι καθοριστική για την εξέλιξη των µεγεθών απασχόλησης. Ωστόσο εφ’ όσον µέσα 
από τους µηχανισµούς κοινωνικού διαλόγου οι επιδιώξεις των επιχειρήσεων για 
προσαρµογή της απασχόλησης στις διακυµάνσεις της προσφοράς και της ζήτησης 
προϊόντων και υπηρεσιών συµβαδίσουν µε τους στόχους των εργαζοµένων για 
περισσότερο χρόνο για την οικογένεια τους, µεγαλύτερη κινητικότητα και 
περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης, τότε θα είναι εφικτή η διεύρυνση της 
εφαρµογής ευελιξιών µέσα σε ένα πλαίσιο που θα διασφαλίζει την 
ανταγωνιστικότητα των Κυπριακών επιχειρήσεων παράλληλα µε την υψηλή ποιότητα 
της εργασίας και την ικανοποίηση των εργαζοµένων. 
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8. Παράρτηµα Α: Πίνακες στοιχείων της Έρευνας Εργατικού 
∆υναµικού για την Κύπρο 

 

Πίνακας 1: Ποσοστά Συµµετοχής κατά Φύλο, Οµάδα Ηλικιών και Επίπεδο 
Εκπαίδευσης, Κύπρος και ΕΕ-25, 2005 Β’ Τρίµηνο 

Πίνακας 2Α: Ποσοστά Απασχόλησης κατά Φύλο, Οµάδα Ηλικιών και Επίπεδο 
Εκπαίδευσης, Κύπρος και ΕΕ-25, 2005 Β’ Τρίµηνο 

Πίνακας 2Β: Μεταβολή Ποσοστών Απασχόλησης κατά Φύλο, Οµάδα Ηλικιών 
και Επίπεδο Εκπαίδευσης, Κύπρος, 2000 και 2005 Β’ Τρίµηνο 

Πίνακας 3: Ποσοστά Συµµετοχής κατά Φύλο και Οικογενειακή Κατάσταση, 
Κύπρος και ΕΕ-25, 2000 και 2005, Β’ Τρίµηνο  Πληθυσµός 15-64 
ετών. 

Πίνακας 4: Ποσοστά Απασχόλησης κατά Φύλο και Οικογενειακή Κατάσταση, 
Κύπρος και ΕΕ-25, 2000 και 2005, Β’ Τρίµηνο  Πληθυσµός 15-64 
ετών. 

Πίνακας 5: Ποσοστά Συµµετοχής Γυναικών κατά Αριθµό και Ηλικία 
Εξαρτώµενων Παιδιών, Κύπρος και ΕΕ-25, 2000 και 2005, Β’ 
Τρίµηνο  Πληθυσµός 15-64 ετών. 

Πίνακας 6: Ποσοστά Απασχόλησης Γυναικών κατά Αριθµό και Ηλικία 
Εξαρτώµενων Παιδιών, Κύπρος και ΕΕ-25, 2000 και 2005, Β’ 
Τρίµηνο  Πληθυσµός 15-64 ετών. 

Πίνακας 7: Ποσοστά Αδράνειας κατά Φύλο και Ηλικία, Κύπρος και ΕΕ-25, 
2000 και 2005, Β’ Τρίµηνο 

Πίνακας 8: Ποσοστά Αδρανών κατά Φύλο, Ηλικία και Αιτία Αδράνειας, Κύπρος 
και ΕΕ-25, 2005, Β’ Τρίµηνο 

Πίνακας 9: Ποσοστά Αδρανών κατά Φύλο, Ηλικία και Επιθυµία Για Εργασία, 
Κύπρος και ΕΕ-25, 2005, Β’ Τρίµηνο 

Πίνακας 10Α: Πλήρης και Μερική Απασχόληση κατά Φύλο και Ηλικία, Κύπρος 
και ΕΕ-25, 2000 και 2005, Β’ Τρίµηνο 

Πίνακας 10B: Πλήρης και Μερική Απασχόληση κατά Φύλο, Ηλικία και Θέση στο 
Επάγγελµα, Κύπρος και ΕΕ-25, 2005, Β’ Τρίµηνο 

Πίνακας 11: Πλήρης και Μερική Απασχόληση κατά Φύλο και Επίπεδο 
Εκπαίδευσης, Κύπρος και ΕΕ-25, 2000 και 2005, Β’ Τρίµηνο 

Πίνακας 12: Πλήρης και Μερική Απασχόληση κατά Φύλο και Κλάδο 
Οικονοµικής ∆ραστηριότητας, Κύπρος, 2000 και 2005, Β’ Τρίµηνο 
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Πίνακας 13: Πλήρης και Μερική Απασχόληση κατά Φύλο και Επάγγελµα, 
Κύπρος, 2000 και 2005, Β’ Τρίµηνο 

Πίνακας 14: Μερική Απασχόληση κατά Φύλο, Ηλικία και Λόγο / Αίτιο  Μερικής 
Απασχόλησης, Κύπρος και ΕΕ-25, 2005, Β’ Τρίµηνο 

Πίνακας 15: Προσωρινή Απασχόληση ως % του Συνόλου των Μισθωτών κατά 
Φύλο και Ηλικία, Κύπρος και ΕΕ-25, 2000 και 2005, Β’ Τρίµηνο 

Πίνακας 16: Προσωρινή Απασχόληση κατά Φύλο, Ηλικία και Επίπεδο 
Εκπαίδευσης, Κύπρος και ΕΕ-25, 2000 και 2005, Β’ Τρίµηνο 

Πίνακας 17: Προσωρινή Απασχόληση κατά Φύλο, Ηλικία και ∆ιάρκεια της 
Σύµβασης Εργασίας, Κύπρος και ΕΕ-25, 2000 και 2005, Β’ Τρίµηνο 

Πίνακας 18: Προσωρινή Απασχόληση κατά Φύλο και Κλάδο Οικονοµικής 
∆ραστηριότητας, Κύπρος, 2000 και 2005, Β’ Τρίµηνο 

Πίνακας 19: Προσωρινή Απασχόληση κατά Φύλο και Επάγγελµα, Κύπρος και 
ΕΕ-25, 2000 και 2005, Β’ Τρίµηνο 

Πίνακας 20: Προσωρινή Απασχόληση κατά Φύλο, Ηλικία και Λόγο / Αίτιο 
Προσωρινής Απασχόλησης, Κύπρος και ΕΕ-25, 2005, Β’ Τρίµηνο 

Πίνακας 21: Μέσος Συνήθης Χρόνος Εργασίας στη Κύρια Εργασία κατά Φύλο, 
Πλήρη / Μερική Απασχόληση και Θέση στο Επάγγελµα, Κύπρος και 
ΕΕ-25, 2000 και 2005, Β’ Τρίµηνο 

Πίνακας 22: Μέσος Συνήθης Χρόνος Εργασίας στη Κύρια Εργασία κατά Φύλο, 
Πλήρη / Μερική Απασχόληση και Κλάδο Οικονοµικής 
∆ραστηριότητας, Κύπρος, 2000 και 2005, Β’ Τρίµηνο 

Πίνακας 23: Μέσος Συνήθης Χρόνος Εργασίας στη Κύρια Εργασία κατά Φύλο, 
Πλήρη / Μερική Απασχόληση και Επάγγελµα, Κύπρος, 2000 και 
2005, Β’ Τρίµηνο 

 

 


