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Προοίμιο 

Σο παρόν δελτίο χϊρασ είναι μζροσ τθσ μελζτθσ των ευρωπαίων κοινωνικϊν εταίρων «Θ εφαρμογι τθσ 
ευελιςφάλειασ και ο ρόλοσ των κοινωνικϊν εταίρων» που πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια του 
προγράμματοσ εργαςίασ 2009-2011 για τον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο, το οποίο περιλαμβάνει τθν 
«Από κοινοφ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των κοινϊν αρχϊν τθσ Ευελιςφάλειασ, ιδίωσ με ςτόχο τθν 
αξιολόγθςθ του ρόλου και τθσ εμπλοκισ των κοινωνικϊν εταίρων ςτθ διαδικαςία και τθν άντλθςθ κοινϊν 
διδαγμάτων». 

Για τθ βζλτιςτθ διεκπεραίωςθ αυτισ τθσ αποςτολισ και προκειμζνου να εμπλακοφν ενεργά οι εκνικζσ 
οργανϊςεισ μζλθ ςτθ ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων και πλθροφοριϊν, θ μελζτθ εφαρμόηει μία μεκοδολογία 
που ςυνίςταται ςτθν ανάλυςθ πολλαπλϊν επιπζδων με τθ χριςθ πλικουσ μζςων, για τθν εφαρμογι των 
οποίων είναι απαραίτθτθ θ βοικεια ομάδασ εμπειρογνωμόνων:1 

 Θ ομάδα εμπειρογνωμόνων, κατόπιν ςυμβουλϊν εκ μζρουσ των ευρωπαίων κοινωνικϊν 
εταίρων, ενζκρινε ζνα ςφνολο επιλεγμζνων ςτατιςτικϊν δεικτϊν ςτουσ τομείσ τθσ 
απαςχόλθςθσ και τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ με ςυνάφεια  με τθν αγορά 
εργαςίασ. 

 Ηθτικθκε από τουσ εκνικοφσ κοινωνικοφσ εταίρουσ να ςυμμετάςχουν ςε μία ζρευνα 
μζςω ερωτθματολογίου με επίκεντρο τθ ςυνάφεια τθσ ζννοιασ τθσ ευελιςφάλειασ με τισ 
εκνικζσ αγορζσ εργαςίασ, το ρόλο των κοινωνικϊν εταίρων ςτθν υλοποίθςθ πολιτικϊν 
και τθν άποψι τουσ για τθν ζννοια τθσ ευελιςφάλειασ. Προκειμζνου να ςυμπλθρϊςει τθν 
ζρευνα, θ ομάδα εμπειρογνωμόνων επιςκζφκθκε οριςμζνεσ χϊρεσ, όπου 
πραγματοποίθςε ςυνεντεφξεισ με εκνικοφσ κοινωνικοφσ εταίρουσ2. 

 Με βάςθ τισ δφο παραπάνω πθγζσ και μία αναςκόπθςθ του διακζςιμου γραπτοφ υλικοφ 
και των διακζςιμων πλθροφοριϊν, θ ομάδα εμπειρογνωμόνων κατάρτιςε 29 εκνικά 
«δελτία» για τθν εφαρμογι των αρχϊν ευελιςφάλειασ και τον ρόλο των κοινωνικϊν 
εταίρων ςτα αντίςτοιχα εκνικά πλαίςια. 

 Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ μζςω ερωτθματολογίου και τα κφρια ςυμπεράςματα των 
εκνικϊν αναλφςεων ςυηθτικθκαν κατά τθ διάρκεια τεςςάρων «ςεμιναρίων προσ ομάδεσ 
χωρϊν» τα οποία διοργανϊκθκαν από τουσ Ευρωπαίουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ  με τθ 
βοικεια των εκνικϊν τμθμάτων ςτθ Βαρςοβία (Νοζμβριοσ 2010), ςτθ Λιςςαβόνα 
(Δεκζμβριοσ 2010), ςτο Παρίςι (31 Ιανουαρίου-1θ Φεβρουαρίου 2011) και ςτθ Χάγθ (8 
Φεβρουαρίου 2011). 

 Βάςει των ςυνολικϊν αποτελεςμάτων τθσ μελζτθσ και των ςχολίων που ζλαβαν οι 
κοινωνικοί εταίροι ςτα προαναφερκζντα πλαίςια, θ ομάδα εμπειρογνωμόνων ςυνζταξε 
ςυγκριτικι ςυγκεντρωτικι ζκκεςθ με κζμα «Κοινωνικοί εταίροι και ευελιςφάλεια ςτισ 
ςφγχρονεσ αγορζσ εργαςίασ» θ οποία παρουςιάςτθκε ςε ςυγκεντρωτικό ςεμινάριο ςε 
επίπεδο ΕΕ τθν 31θ Μαρτίου και 1θ Απριλίου ςτισ Βρυξζλλεσ. 

                                                 
1
 Ομάδα εμπειπογνυμόνυν: Alan Wild (ζςνηονιζηήρ), Eckhard Voss, Anna Kwiatkiewicz και Antonio Dornelas.  

2
 Σηα πλαίζια ηος ζσεδίος ππαγμαηοποιήθηκαν επιζκέτειρ μεηαξύ Μαΐος και Ιοςλίος 2010 ζηιρ ακόλοςθερ σώπερ: 

Δανία, Γαλλία, Ιπλανδία, Ιηαλία, Δημοκπαηία ηηρ Τζεσίαρ, Πολυνία, Γεπμανία, Ποπηογαλία και Κάηυ Χώπερ.  
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Σο παρόν δελτίο χϊρασ ζχει ωσ ςτόχο να παρουςιάςει μία ςφντομθ αναςκόπθςθ του οικονομικοφ και 
κοινωνικοφ πλαιςίου και  τθσ κατάςταςθσ ωσ προσ τθν ευελιξία και τθν αςφάλεια ςτθν αγορά εργαςίασ 
και τισ ςθμερινζσ ρυκμίςεισ ςτον τομζα των κοινωνικϊν αςφαλίςεων (πρϊτο και δεφτερο μζροσ). τθ 
ςυνζχεια, θ ζκκεςθ περιγράφει το ρόλο των κοινωνικϊν  εταίρων και του κοινωνικοφ διαλόγου ςτθν 
εφαρμογι πολιτικϊν και πρακτικϊν που μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν υπό τθν ευρεία ζννοια τθσ 
«ευελιςφάλειασ» (τρίτο μζροσ), και ςυνοψίηει επίςθσ τισ πλθροφορίεσ που παρείχαν οι εκνικοί 
κοινωνικοί εταίροι μζςω πραγματοποιθμζνων ςυνεντεφξεων ι από άλλεσ ςυνειςφορζσ ςτα πλαίςια τθσ 
μελζτθσ. 

Σο τρίτο μζροσ παρουςιάηει επίςθσ ςυνοπτικζσ περιγραφζσ περιπτϊςεων ορκισ πρακτικισ όπωσ ζχει 
υποδειχκεί από τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ.  

Αρχικά το κείμενο ςυντάχκθκε ωσ ςχζδιο ζκκεςθσ το φκινόπωρο του 2010 προκειμζνου να διευκολφνει 
τισ ςυηθτιςεισ κατά το ςυγκεντρωτικό ςεμινάριο τθσ 9θσ και 10θσ Δεκεμβρίου 2010 ςτθ Λιςςαβόνα. Ο 
αρχικόσ φάκελοσ είχε επανεξεταςτεί και ανακεωρθκεί οφτωσ ϊςτε να λαμβάνονται υπόψθ τα ςχόλια και 
οι ςυηθτιςεισ που ζλαβαν χϊρα κατά τθ διάρκεια του ςεμιναρίου ι που ελιφκθςαν μεταγενζςτερα. 

Ωςτόςο, πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ παροφςα ζκκεςθ παρουςιάηεται ωσ «ζκκεςθ ανεξάρτθτων 
εμπειρογνωμόνων». Εκπροςωπεί τισ απόψεισ των ατόμων που εμπλζκονται ςτθ ςφνταξι τθσ και δεν 
αποςκοπεί ςτθν εκπροςϊπθςθ των απόψεων, ςε ατομικι ι ςε ςυλλογικι βάςθ, των αντιπροςϊπων των 
κοινωνικϊν εταίρων που ςυνζβαλαν ςε αυτιν ι των απόψεων των οργανϊςεων κοινωνικϊν εταίρων ςε 
ευρωπαϊκό επίπεδο οι οποίεσ ιταν υπεφκυνεσ για τθν εντολι ςφνταξισ τθσ.. 
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1.  Σο οικονομικό και κοινωνικό πλαίςιο 

Οικονομικι κρίςθ και ανάκαμψθ 

Πριν τθν ζνταξι τθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ το 2004, θ Κφπροσ δίενυε μία περίοδο ιςχυρισ και ςτακερισ 
οικονομικισ ανάπτυξθσ ζωσ το 2008, οπότε θ κυπριακι οικονομία επιβραδφνκθκε απότομα λόγω τθσ 
παγκόςμιασ χρθματοοικονομικισ κρίςθσ. Παρά το γεγονόσ ότι θ οικονομικι επιβράδυνςθ ςθμειϊκθκε 
κατά το τρίτο τρίμθνο του 2008, θ χϊρα ανζφερε ρυκμό αφξθςθσ του ΑΕΠ 3,6% για το εν λόγω ζτοσ. 

Οι αντίξοεσ εξωτερικζσ οικονομικζσ ςυνκικεσ, το υψθλό χρζοσ των νοικοκυριϊν ςε ςυνδυαςμό με τουσ 
αυςτθροφσ όρουσ δανειοδότθςθσ,  θ προςαρμογι των ιςολογιςμϊν των επιχειριςεων και θ φκίνουςα  
εμπιςτοςφνθ είχαν επιπτϊςεισ ςτθν ανάπτυξθ. Θ κρίςθ ζφερε επίςθσ ςτο προςκινιο τθ ςυςςϊρευςθ 
υψθλϊν εξωτερικϊν ανιςορροπιϊν, ενόσ ιδιαίτερα υπερδιογκωμζνου ςτεγαςτικοφ τομζα και τθσ 
απϊλειασ ανταγωνιςτικότθτασ. Αυτοί οι παράγοντεσ προετοίμαςαν το ζδαφοσ για ςυρρίκνωςθ του ΑΕΠ 
το 2009 κατά -1,7% και κατά 0,5% το 2010 ςφμφωνα με τισ οικονομικζσ προβλζψεισ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ. Για τθν Κφπρο, θ εμπειρία τθσ αρνθτικισ ανάπτυξθσ ιταν πρωτόγνωρθ, μετά από 30 χρόνια 
ςτακερισ ανάπτυξθσ.  το πλαίςιο των διαρκρωτικϊν παραγόντων που προαναφζρονται, θ κυπριακι 
οικονομία αναμζνεται να υποςτεί ςτο μζλλον διαρκρωτικι προςαρμογι. 

Σο οικονομικό ςενάριο ςφμφωνα με τισ εαρινζσ προβλζψεισ τισ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ του 2010 
προβλζπει αργι οικονομικι ανάκαμψθσ για το 2010 και το 2011, με τθν Κφπρο να  υςτερεί ςε ςχζςθ με 
τον μζςο όρο τθσ ΕΕ και για τα δφο ζτθ. Προβλζπεται ότι το 2010, το ΑΕΠ κα είναι ςτάςιμο, 
αντικατοπτρίηοντασ ιδίωσ τθν υποτονικι ηιτθςθ παγκοςμίωσ και τθ χαμθλι ιδιωτικι κατανάλωςθ και 
επζνδυςθ που οφείλονται ςτο βάροσ του υψθλοφ χρζουσ των νοικοκυριϊν και ςτισ δυςμενείσ 
οικονομικζσ ςυνκικεσ. 

Επίςθσ υπζφερε και θ αγορά εργαςίασ, ιδιαίτερα ςτουσ τομείσ εντάςεωσ εργαςίασ όπωσ ο τουριςμόσ και 
οι καταςκευζσ, οι οποίοι είναι εξαιρετικά ςθμαντικοί για τθν εκνικι οικονομία και τθν αγορά εργαςίασ 
τθσ. Μετά από ετιςιουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ τθσ απαςχόλθςθσ μεταξφ 1,8% και 4% κατά τθν περίοδο 
2006-2008, θ Κφπροσ γνωρίηει αρνθτικό ρυκμό ανάπτυξθσ τθσ απαςχόλθςθσ από το 2009, κάτι που 
αναμζνεται να ςυνεχιςτεί κατά το 2011.  Μετά από τθν επίτευξθ ςχεδόν πλιρουσ απαςχόλθςθσ το 2008, 
με ανεργία μόλισ 3,6%, το ποςοςτό αυτό αυξικθκε ςτο 5,3% το 2009 και αναμζνεται να ανζβει ςε 
ιςτορικά επίπεδα, φκάνοντασ το 6.6% το 2011. 

ΚΤΠΡΟ – ΚΤΡΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

  2007 2008 2009 2010 2011 

ΑΕΠ  

- ετιςια μεταβολι ποςοςτοφ 

 5,1 3,6 -1,7 -0,5 1,5 

Απαςχόλθςθ  

-ετιςια μεταβολι ποςοςτοφ 

 3,2 2,8 -0,7 -0,9 0,2 

Ποςοςτό ανεργίασ (οριςμόσ τθσ 
Eurostat) 

 4,0 3,6 5,3 6,8 6,6 

Αποτζλεςμα γενικισ κυβζρνθςθσ 

(ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ) 

 3,4 0,9 -6,0 -5,9 -5,7 

Ακακάριςτο δθμόςιο χρζοσ (ωσ 
ποςοςτό του ΑΕΠ) 

 58,3 48,3 58,0 62,2 65,2 

Πθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι: Φκινοπωρινζσ οικονομικζσ προβλζψεισ 2010 
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Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ, θ κυπριακι κυβζρνθςθ ενιργθςε λαμβάνοντασ μζτρα  δθμοςιονομικισ 
ϊκθςθσ και διαρκρωτικά μζτρα που ανζρχονται ςε 1,5% του ΑΕΠ. Θ δζςμθ μζτρων δθμοςιονομικισ 
ϊκθςθσ απευκυνόταν κυρίωσ ςτισ καταςκευζσ και τον τουριςμό. Λιφκθςαν επίςθσ μερικά μζτρα 
ςτιριξθσ χωρίσ άμεςθ επίδραςθ ςτο ζλλειμμα, που απευκυνόταν ςτα νοικοκυριά. τον 
χρθματοοικονομικό τομζα, οι κυπριακζσ τράπεηεσ δεν ιταν ιδιαίτερα εκτεκειμζνεσ ςε τοξικά  
περιουςιακά ςτοιχεία, ιδίωσ χάρθ ςτθν αυςτθρι επιτιρθςθ από τθν Κεντρικι Σράπεηα.  

Δείκτεσ και τάςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ  

Παρά το γεγονόσ ότι θ κυπριακι αγορά εργαςίασ χαρακτθρίηεται ςε γενικζσ γραμμζσ από κετικοφσ 
δείκτεσ όπωσ ζνα ςχετικά υψθλό ποςοςτό απαςχόλθςθσ, ακόμθ και για άτομα μεγαλφτερθσ θλικίασ, και 
χαμθλά ποςοςτά γενικισ και μακροχρόνιασ ανεργίασ, θ αγορά εργαςίασ χαρακτθρίηεται επίςθσ από 
διαρκρωτικζσ αδυναμίεσ και προκλιςεισ. 

Ο πρϊτοσ παράγοντασ είναι θ ιςχυρι εξάρτθςθ τθσ κυπριακισ οικονομίασ από τον τουριςμό (ξενοδοχεία 
και εςτιατόρια) και τισ καταςκευζσ. Οι τομείσ αυτοί αντιπροςϊπευαν ζνα ποςοςτό τθσ ςυνολικισ 
απαςχόλθςθσ τθσ τάξεωσ του 11% το 2008, ποςοςτό κατά πολφ υψθλότερο του μζςου όρου τθσ ΕΕ (για 
τα ξενοδοχεία και  τα εςτιατόρια, το ποςοςτό είναι υπερδιπλάςιο του μζςου όρου τθσ ΕΕ). Αυτι θ 
εξάρτθςθ επθρζαςε αρνθτικά τθν οικονομία κατά τθν κρίςθ.  ε γενικζσ γραμμζσ είναι αποδεκτό ότι 
υπάρχει ανάγκθ για ςθμαντικι διαφοροποίθςθ τθσ οικονομίασ. 

τα πλαίςια τθσ ζλλειψθσ εργατικοφ δυναμικοφ, ιδιαίτερα ςε επαγγζλματα με χαμθλι εξειδίκευςθ, θ 
κυπριακι αγορά εργαςίασ χαρακτθρίςτθκε τα τελευταία χρόνια από τθ μετακίνθςθ μεγάλου αρικμοφ 
εργαηομζνων.  Παράλλθλα, θ παραγωγικότθτα παρζμεινε ςτάςιμθ ςε επίπεδο κατϊτερο του μζςου όρου 
τθσ ΕΕ. 

Άλλο πρόβλθμα τθσ κυπριακισ αγοράσ εργαςίασ είναι θ μεγάλθ διαφορά ςτισ αμοιβζσ μεταξφ των δφο 
φφλων, θ οποία είναι ανάμεςα ςτισ υψθλότερεσ ςτθν Ευρϊπθ (βλζπε παρακάτω). 

 

ΚΤΠΡΟ – ΚΤΡΙΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ 2009 Ε ΤΓΚΡΙΗ ΜΕ ΣΙ ΕΕ27 

 Κφπροσ ΕΕ27 

Ποςοςτό απαςχόλθςθσ - % πλθκυςμοφ θλικίασ 15 - 64 69,9 64,6 

Ποςοςτό απαςχόλθςθσ ατόμων μεγαλφτερθσ θλικίασ - % πλθκυςμοφ θλικίασ 55 - 64 56,0 46,0 

Ελεφκεροι επαγγελματίεσ - % ςυνολικοφ πλθκυςμοφ 17,2 15,5 

Απαςχόλθςθ ςτισ υπθρεςίεσ - % ςυνολικισ απαςχόλθςθσ 75,7 70,4 

Απαςχόλθςθ ςτθ βιομθχανία - % ςυνολικισ απαςχόλθςθσ 19,8 24,1 

Απαςχόλθςθ ςτθ γεωργία - % ςυνολικισ απαςχόλθςθσ 4,5 5,6 

Ποςοςτό ανεργίασ - % εργατικοφ δυναμικοφ 15+ 5,3 8,9 

Ποςοςτό ανεργίασ των νζων - % εργατικοφ δυναμικοφ 15-24 14,0 19,6 

Ποςοςτό μακροχρόνιασ ανεργίασ - % εργατικοφ δυναμικοφ 0,6 3,0 

Ανιςοκατανομι ειςοδιματοσ (2008) 4,1 5,0 

Πθγι: Eurostat, Απαςχόλθςθ ςτθν Ευρϊπθ Έκκεςθ 2010. 
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Ευελιςφάλεια ςτθν αγορά εργαςίασ και πολιτικι τθσ αγοράσ εργαςίασ 

Αν και ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τθν μεςαία κζςθ τθσ Κφπρου ςτθν κατάταξθ όςον αφορά 
ςθμαντικοφσ δείκτεσ ευελιςφάλειασ όπωσ το μορφωτικό επίπεδο, θ ςυνεχισ επαγγελματικι κατάρτιςθ 
(ΕΚ) ι θ δια βίου μάκθςθ, θ μερικι απαςχόλθςθ, οι ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου και θ πρόςβαςθ ςε 
ευζλικτο χρόνο εργαςίασ (όπου θ Κφπροσ κατατάςςεται πολφ πιο κάτω από το μζςο όρο των ΕΕ27), δφο 
ςθμεία είναι ςθμαντικά για τθν κατανόθςθ του εκνικοφ πλαιςίου για τθν ευελιςφάλεια ςτθν κυπριακι 
αγορά εργαςίασ και τθν πολιτικι τθσ αγοράσ εργαςίασ: 

Πρϊτον, πρόςφατεσ αναλφςεισ και εκκζςεισ (π.χ. Eurofound 2010) καταδεικνφουν ότι οι ευζλικτεσ 
μορφζσ εργαςίασ και ιδιαίτερα  οι «πολφ άτυπεσ» ςυμβατικζσ ςυμφωνίεσ όπωσ οι πολφ βραχυπρόκεςμεσ 
ςυμβάςεισ μερικισ απαςχόλθςθσ ι οι ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου  ι θ περιςταςιακι εργαςία 
(ςυμβάςεισ ακακόριςτου ωραρίου) είναι ςχετικά  διαδεδομζνεσ ςτθν κυπριακι οικονομία, και ιδιαίτερα 
ςτουσ τομείσ εκείνουσ που κεωροφνται ωσ οι πιο δυναμικοί κατά τα τελευταία χρόνια, π.χ. ξενοδοχεία 
και εςτιατόρια, καταςκευζσ και λιανικό εμπόριο. 

Δεφτερον, θ κάλυψθ των ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων και οι τιμζσ εγγραφισ μζλουσ ςε 
ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ ςτουσ τομείσ αυτοφσ είναι οι χαμθλότερεσ.  Αυτοί οι τρεισ τομείσ δεν 
περιλαμβάνονται ςτουσ πζντε οικονομικοφσ τομείσ τθσ Κφπρου που καλφπτονται από τον κανονιςμό περί 
ελάχιςτθσ αμοιβισ. 

ΚΤΠΡΟ – ΤΓΚΡΙΗ ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΤΕΛΙΦΑΛΕΙΑ 

 Κφπροσ ΕΕ27 

υνολικόσ πλθκυςμόσ που ζχει ολοκλθρϊςει τουλάχιςτον τθν ανϊτερθ δευτεροβάκμια 
εκπαίδευςθ (πλθκυςμόσ θλικίασ 25 ζωσ 64, %), 2009 

72,4 72,0 

Μερικι απαςχόλθςθ - % ςυνόλου τθσ απαςχόλθςθσ, 2009 8,4 18,8 

υμβάςεισ οριςμζνου χρόνου - % ςυνόλου υπαλλιλων, 2009 13,4 13,5 

Πρόςβαςθ ςε ευζλικτο χρόνο εργαςίασ, % ςυνόλου υπαλλιλων θλικίασ 15-64, 2004 10,4 31,3 

Ποςοςτό υπαλλιλων (όλων των επιχειριςεων) που ςυμμετζχουν ςε μακιματα ΕΚ, 2005 30,0 33 

υμμετοχι ςτθ δια βίου μάκθςθ – ποςοςτό του πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 που ςυμμετείχε ςε 
εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ κατά τισ τζςςερισ εβδομάδεσ που προθγικθκαν τθσ ζρευνασ, 2009 

7,8 9,3 

Ικανοποίθςθ ςτθν εργαςία – ποςοςτό των εργαηομζνων που είναι είτε πολφ ικανοποιθμζνοι 
είτε ικανοποιθμζνοι με τισ ςυνκικεσ απαςχόλθςθσ ςτθν κφρια ζμμιςκθ κζςθ τουσ (EWCS 2010) 

86,4 84,3 

Βακμόσ τθσ προςταςίασ τθσ απαςχόλθςθσ – τακτικι απαςχόλθςθ, 2008 μ.δ. 2,11* 

Βακμόσ τθσ προςταςίασ τθσ απαςχόλθςθσ – προςωρινι απαςχόλθςθ, 2008 μ.δ. 2,08* 

Βακμόσ προςταςίασ τθσ απαςχόλθςθσ – μαηικζσ απολφςεισ, 2008 μ.δ. 2,96* 

Δθμόςιεσ δαπάνεσ για πακθτικζσ πολιτικζσ αγοράσ εργαςίασ (κατθγορίεσ 8-9) - % του ΑΕΠ, 2008 0,38 0,96 

Δθμόςιεσ δαπάνεσ για ενεργθτικζσ πολιτικζσ αγοράσ εργαςίασ (κατθγορίεσ 2-7)- % του ΑΕΠ, 
2008 

0,07 0,46 

Άτομα που κινδυνεφουν από φτϊχεια κατόπιν κοινωνικϊν μετατάξεων  – % πλθκυςμοφ, % 2009 16,2 16,3 

Πθγι: Eurostat: Employment in Europe Report 2010, Eurofound (European Working Condiitons Survey 2010), ΟΟΣΑ.  
* μζςοσ όροσ ΟΟΣΑ. 

Όςον αφορά τθν ευελιςφάλεια ωσ κατευκυντιρια αρχι τθσ πολιτικισ αγοράσ εργαςίασ ςτθν Κφπρο, μία 
πρόςφατθ ζκκεςθ ιςχυρίηεται ότι θ προςζγγιςθ τθσ ευελιςφάλειασ ςτθ χϊρα «βρίςκεται ςε τόςο πρϊιμο 
ςτάδιο ϊςτε δεν μπορεί ακόμα να κεωρθκεί ότι υφίςταται εκνικι πολιτικι ςχετικά με αυτό το 
ηιτθμα.»(Eurofound 2009). Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ςτθν ετιςια ζκκεςθ αξιολόγθςθσ για το 2008 ςχετικά 
με τθν εφαρμογι του προγράμματοσ μεταρρφκμιςθσ Ανάπτυξθ και Απαςχόλθςθ ςτθν Κφπρο, διατφπωςε 
ζνα παρόμοιο ςχόλιο: 
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«Το ΕΠΜ αναφέρεται ςε οριςμένεσ ςυνεχιζόμενεσ ή προγραμματιςμένεσ πρωτοβουλίεσ ςχετικά με τα τέςςερα 
ςτοιχεία τησ ευελιςφάλειασ, χωρίσ ωςτόςο να γίνεται ρητή αναφορά ςε ολοκληρωμένη εθνική προςέγγιςη τησ 

ευελιςφάλειασ». (Ευρωπαϊκι Επιτροπι 2009, ςελ. 52) 

υμπζραςμα 

Οι παραπάνω τάςεισ και εξελίξεισ ςτθν κυπριακι οικονομία και αγορά εργαςίασ κακιςτοφν προφανζσ ότι 
υπάρχει ιδθ ευελιξία ςε μεγάλο βακμό, ιδιαίτερα ςε εκείνουσ τουσ τομείσ και τα τμιματα τθσ αγοράσ 
εργαςίασ που αναπτφχκθκαν ταχφτερα και δθμιοφργθςαν τισ περιςςότερεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ τα 
τελευταία χρόνια. Σο ερϊτθμα που προκφπτει είναι κατά πόςο θ ζννοια τθσ ευελιςφάλειασ ωσ 
ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι προςζγγιςθ ζχει νόθμα για τα κυπριακά δεδομζνα ι κατά πόςο κα ιταν 
απαραίτθτθ θ κατά μζτωπο αντιμετϊπιςθ οριςμζνων προκλιςεων χωρίσ αναφορά ςε μία πιο ολιςτικι 
προςζγγιςθ τθσ ευελιςφάλειασ. 

2. Θ ευελιξία και θ αςφάλεια κατά τισ πρόςφατεσ μεταρρυκμίςεισ 
τθσ πολιτικισ τθσ αγοράσ εργαςίασ και τθσ κοινωνικισ πολιτικισ  

Ειςαγωγι και αναςκόπθςθ 

Ο όροσ ευελιςφάλεια δεν αναφζρεται κακόλου, οφτε ςτο εκνικό πρόγραμμα τθσ ςτρατθγικισ τθσ 
Λιςςαβόνασ 2005 – 2008 οφτε ςτο ανανεωμζνο εκνικό πρόγραμμα μεταρρυκμίςεων τθσ Κυπριακισ 
Δθμοκρατίασ (Κυπριακι κυβζρνθςθ 2008). Θ «ευελιξία» τθσ αγοράσ εργαςίασ που αντιμετωπίηεται ςτθν 
ζκκεςθ εφαρμογισ του 2009, ςε ειδικό κεφάλαιο για τθν «ευελιςφάλεια ςτθν αγορά εργαςίασ» (βλζπε 
Κυπριακι Κυβζρνθςθ 2009, ςελ. 27) φαίνεται να αποτελεί ςθμαντικι κατευκυντιρια αρχι πιο 
πρόςφατων πρωτοβουλιϊν για τθ μεταρρφκμιςθ των πολιτικϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ, όπωσ 
περιγράφονται για παράδειγμα ςτθν ετιςια ζκκεςθ εφαρμογισ για το 2009. Εδϊ, θ Κυπριακι κυβζρνθςθ 
δθλϊνει ότι θ αγορά εργαςίασ ςτθν Κφπρο μπορεί να κεωρθκεί ότι είναι ςχετικά ευζλικτθ και ότι 
λειτουργεί ομαλά. Ωςτόςο, θ κυβζρνθςθ διακρίνει «ακόμθ περικϊριο για περιςςότερθ ευελιξία», και 
αναφζρεται ςυγκεκριμζνα ςτθν αναντιςτοιχία μεταξφ ηιτθςθσ και προςφοράσ ςε οριςμζνα επαγγζλματα 
και ςτο ςθμαντικό αρικμό ανειδίκευτων ξζνων εργαηόμενων ςτθν αγορά εργαςίασ. Αυτό το μζροσ του 
κειμζνου κάνει πολφ ςφντομθ αναφορά ςτο ςτοιχείο «αςφάλεια» τθσ ευελιςφάλειασ, διατυπϊνοντασ ότι 
«το εκνικό κοινωνικοαςφαλιςτικό ςφςτθμα και θ νομοκεςία για τθ λφςθ ςυμβάςεωσ εργαςίασ 
ανακεωρικθκαν το 2008 ϊςτε να ενκαρρυνκεί θ ευελιξία και θ ςτακερότθτα.»(Κυπριακή Κυβέρνηςη 

2009, ςελ. 27). 

Βάςει αυτϊν, είναι κατανοθτό ότι θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ςτθν αξιολόγθςι τθσ για το κυπριακό 
πρόγραμμα μεταρρυκμίςεων, φτάνει ςτο ςυμπζραςμα ότι, ςε γενικζσ γραμμζσ, δεν υπάρχει μία εκνικι 
προςζγγιςθ τθσ ευελιςφάλειασ (βλζπε παραπάνω). 

Οι παρακάτω πλθροφορίεσ προζρχονται κυρίωσ από τισ εκκζςεισ τθσ Κυπριακισ κυβζρνθςθσ για 
διάφορουσ τομείσ πολιτικισ που καλφπτονται από τθν προςζγγιςθ ευελιςφάλειασ και από πλθροφορίεσ 
που προκφπτουν από τισ απαντιςεισ ςτθν ζρευνα που πραγματοποιικθκε ωσ μζροσ του προγράμματοσ. 

Δια βίου μάκθςθ και κινθτικότθτα των εργαηομζνων 

Κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ προόδου τθσ Κφπρου για τθν εφαρμογι του ΕΠΜ 2008-2010, θ Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι ζχει διατυπϊςει ςυςτάςεισ ανά χϊρα όςον αφορά τθ δια βίου μάκθςθ ωσ ακολοφκωσ: 

«Η Κύπροσ θα πρέπει να ςυνεχίςει τισ προςπάθειεσ διεύρυνςησ των ευκαιριών δια βίου μάθηςησ, ιδιαίτερα για 
τισ ομάδεσ ανειδίκευτων, άνεργων και μειονεκτούντων ατόμων ςυνεχίζοντασ περαιτέρω με την εφαρμογή 
δράςεων ςτα πλαίςια τησ εγκεκριμένησ εθνικήσ ςτρατηγικήσ για τη δια βίου μάθηςη, ςυμπεριλαμβανομένων των 
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μεταρρυθμίςεων των ςυςτημάτων επαγγελματικήσ επιμόρφωςησ, παιδείασ, καθώσ και του νέου ςύγχρονου 

ςυςτήματοσ μαθητείασ». (Κυπριακι κυβζρνθςθ 2009, ςελ. 22). 
 
Ωσ απάντθςθ ςτα παραπάνω, θ κυβζρνθςθ κάνει αναφορά ςε οριςμζνεσ πρωτοβουλίεσ που ελιφκθςαν 
για τθ βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ, π.χ. τθν ζγκριςθ τθσ «Κυπριακισ ςτρατθγικισ για τθ δια βίου μάκθςθ» 
το Νοζμβριο 2007, τθ μεταρρφκμιςθ του ςυςτιματοσ μακθτείασ και διάφορεσ δραςτθριότθτεσ του 
Τπουργείου Παιδείασ και Πολιτιςμοφ και τθσ Αρχισ Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ΑνΑΔ.  

Θ ΑνΑΔ παρζχει πλθκϊρα προγραμμάτων κατάρτιςθσ, τα οποία απευκφνονται τόςο ςτισ επιχειριςεισ και 
τουσ εργαηομζνουσ που επιδιϊκουν να αναβακμίςουν το ανκρϊπινο δυναμικό με ςυνεχι και δια βίου 
μάκθςθ και  επανεκπαίδευςθ και ςτουσ νεοαφιχκζντεσ ςτθν αγορά εργαςίασ, τουσ άνεργουσ, τισ 
γυναίκεσ και τουσ ανειδίκευτουσ και μεγαλφτερθσ θλικίασ εργαηομζνουσ. ε αντίδραςθ ςτθν οικονομικι 
κρίςθ, θ ΑνΑΔ ξεκίνθςε περαιτζρω προγράμματα κατάρτιςθσ για τουσ άνεργουσ προκειμζνου να 
βελτιϊςουν τθν απαςχολθςιμότθτά τουσ και προγράμματα κατάρτιςθσ ςτο χϊρο εργαςίασ για 
επιχειριςεισ με μειωμζνο ωράριο εργαςίασ. 

ιμερα, το ςφςτθμα μακθτείασ τθσ Κφπρου υφίςταται ςθμαντικζσ αλλαγζσ και ενδζχεται να ξεκινιςει 
υπό νζα μορφι το επτζμβριο του 2011. κοπόσ τθσ μεταρρφκμιςθσ είναι να γίνουν οι μακθτείεσ πιο 
ελκυςτικζσ, χωρίσ αποκλειςμοφσ και να ςυμβαδίηουν με τθν εξζλιξθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ.  
Θα εξυπθρετιςει επίςθσ τισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το ςχολείο, 
διευκολφνοντασ τθν πρόςβαςι τουσ ςτο ςφςτθμα. 

Εξωτερικι/εςωτερικι ευελιςφάλεια και ςυμβατικζσ ρυκμίςεισ 

Παρά το γεγονόσ ότι θ κυπριακι αγορά εργαςίασ κεωρείται ιδθ, ςε γενικζσ γραμμζσ, ςυγκριτικά 
ευζλικτθ, τόςο θ εξωτερικι και εςωτερικι ευελιξία και οι ευζλικτεσ ςυμβατικζσ ρυκμίςεισ βρίςκονται ςτο 
επίκεντρο τθσ πολιτικισ για τθν αγορά εργαςίασ: 

Σον Μάιο 2010, το Κζντρο Παραγωγικότθτασ Κφπρου ξεκίνθςε ζνα πιλοτικό πρόγραμμα επιδότθςθσ με 
ςτόχο να προςελκφςει τα άτομα ςτθν αγορά εργαςίασ μζςω ευζλικτων ρυκμίςεων απαςχόλθςθσ. Σο 
πρόγραμμα κα διαρκζςει μζχρι τον Αφγουςτο του 2015. Σο ςχζδιο περιλαμβάνει επιδοτιςεισ μιςκοφ για 
εταιρείεσ που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν και καλφπτει επίςθσ τα μεταφορικά ζξοδα των εργαηομζνων. 
Αποςκοπεί ςτθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ και ςτθ μείωςθ τθσ ανεργίασ. Σο 2012 αναμζνεται να 
ξεκινιςει άλλο ζνα πιλοτικό ςχζδιο για τθ δθμιουργία κζςεων ευζλικτθσ εργαςίασ εντόσ των 
επιχειριςεων (για υφιςτάμενουσ υπαλλιλουσ). 

Όπωσ αναφζρει θ κυπριακι κυβζρνθςθ ςτθν ζκκεςθ εφαρμογισ 2009 του εκνικοφ προγράμματοσ 
μεταρρυκμίςεων για τθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ, το νομοκετικό πλαίςιο για τθ λφςθ των 
ςυμβάςεων εργαςίασ ανακεωρικθκε το 2008. Ωςτόςο, από τισ απαντιςεισ ςτθν ζρευνά μασ προκφπτει 
ότι δεν ζχουν επζλκει ςθμαντικζσ αλλαγζσ όςον αφορά τθν εξωτερικι/αρικμθτικι ευελιςφάλεια. 

Όςον αφορά τθν εςωτερικι ευελιςφάλεια, οι κοινωνικοί εταίροι αναφζρουν ότι «υφίςτανται ρυκμίςεισ 
ευελιςφάλειασ ςε εταιρικό επίπεδο ςε διάφορεσ εταιρείεσ ςε πολφ περιοριςμζνο βακμό και όχι ωσ 
ςυνζπεια του κοινωνικοφ διαλόγου αλλά κυρίωσ με τρόπο που εξυπθρετεί τουσ εργοδότεσ». 

Ενεργόσ πολιτικι τθσ αγοράσ εργαςίασ 

Οι πολιτικζσ τθσ αγοράσ εργαςίασ επικεντρϊνονται ςε μζτρα κατάρτιςθσ και μζτρα που απευκφνονται 
ςτουσ ανζργουσ, τουσ νζουσ πτυχιοφχουσ και τα άτομα με περιοριςμζνθ αςφάλεια εργαςίασ. 
Περιλαμβάνουν προγράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςτον τόπο εργαςίασ, προγράμματα 
κατάρτιςθσ για ανζργουσ και προγράμματα κατάρτιςθσ για νεοαφιχκζντεσ.  
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ιμερα υπάρχει ιδθ μία ςειρά ενεργϊν πρωτοβουλιϊν για τθν αγορά εργαςίασ. Οι πρωτοβουλίεσ αυτζσ 
περιλαμβάνουν ςυςτιματα κατάρτιςθσ που εφαρμόηονται από τθν ΑνΑΔ για τθ βελτίωςθ τθσ 
απαςχολθςιμότθτασ των ανζργων και προγράμματα επιδότθςθσ μζςω του Τπουργείου Εργαςίασ και  
Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων που απευκφνονται ςτισ επιχειριςεισ προκειμζνου να ενκαρρυνκεί θ 
απαςχόλθςθ. 

Σα τελευταία χρόνια, υπιρξαν δραςτθριότθτεσ που ςχεδιάςτθκαν με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ των δθμόςιων υπθρεςιϊν απαςχόλθςθσ (ΔΤΑ), π.χ. με τα εγκαίνια νζων γραφείων ςε 
απομονωμζνεσ αγροτικζσ περιοχζσ, επιτρζποντασ ςε όςουσ αναηθτοφν εργαςία να βρουν νζεσ κζςεισ 
εργαςίασ ταχφτερα και πιο αποτελεςματικά, με πιο εξατομικευμζνθ προςζγγιςθ ςτθν αντιςτοίχιςθ των 
δεξιοτιτων ενόσ εργαηομζνου με ζνα δυνθτικό εργοδότθ.  Επίςθσ, ο νόμοσ περί ιδιωτικϊν υπθρεςιϊν 
απαςχόλθςθσ πρόκειται να τροποποιθκεί ςφντομα προκειμζνου αυτζσ να ενεργοφν ςυμπλθρωματικά 
προσ τισ ΔΤΑ και να υπθρετοφν καλφτερα τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ.  

Ωςτόςο, ςφμφωνα με τθ ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ SEK, το ςφςτθμα φζρει ςθμαντικά μειονεκτιματα, 
κακϊσ οι ΔΤΑ αφινουν να εννοθκεί ότι δεν διακζτουν επαρκζσ προςωπικό και επαρκι κατάρτιςθ για να 
ςτθρίξουν τον ςυνεχϊσ αυξανόμενο αρικμό ανζργων. 

Αλλθλζγγυα ςυςτιματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Για τθν αντιμετϊπιςθ πλθκϊρασ προβλθμάτων (π.χ. μθ καταβολι των κοινωνικϊν ειςφορϊν, χαμθλζσ 
ςυντάξεισ), είναι απαραίτθτθ θ μεταρρφκμιςθ του ςυςτιματοσ κοινωνικϊν αςφαλίςεων τθσ Κφπρου και 
θ κυβζρνθςθ ξεκίνθςε τθν ανακεϊρθςθ του εκνικοφ ςυςτιματοσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά το 2008 με 
ςτόχο να δϊςει ϊκθςθ ςτθν ευελιξία και τθν αςφάλεια. Σαυτόχρονα, το ςφςτθμα κατζςτθ ςτακερότερο 
με τθν εξαςφάλιςθ των ςυντάξεων και άλλων παροχϊν για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα. Ωςτόςο, 
ςφμφωνα με τθν απάντθςθ τθσ ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ ςτθν ζρευνά μασ, «οι ειςφορζσ 
εξακολουκοφν να είναι *υπερβολικά+ χαμθλζσ για να ςτθρίξουν ζνα ςφςτθμα ευελιςφάλειασ, όπωσ 
αναφζρεται ςτισ Κοινζσ αρχζσ». 

Τψθλισ ποιότθτασ και παραγωγικοί χϊροι εργαςίασ 

Για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ παραγωγικότθτασ ςτον χϊρο εργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
υγείασ και τθσ αςφάλειασ, θ κυπριακι κυβζρνθςθ ζλαβε μζτρα που απευκφνονται ιδίωσ ςτισ ΜΜΕ. Σα 
μζτρα αποςκοποφν ςτθν παροχι υπθρεςιϊν εςτιαςμζνθσ κατάρτιςθσ ϊςτε να βελτιϊςουν τθν 
ανταγωνιςτικότθτα των πολφ μικρϊν επιχειριςεων κακϊσ και ςτθν παροχι εςτιαςμζνθσ κατάρτιςθσ για 
τθ βελτίωςθ των επενδφςεων ΑΔ και τθσ παραγωγικότθτασ των μικρο-μεςαίων επιχειριςεων (βλζπε: 
Κυπριακι κυβζρνθςθ 2009, ςελ. 28) 

φμφωνα με τισ απαντιςεισ ςτθν ζρευνα, άλλα μζτρα δεν ςτζφκθκαν με ιδιαίτερθ επιτυχία ςτο πλαίςιο 
αυτό: Σο Κζντρο Παραγωγικότθτασ Κφπρου (ΚΕΠΑ) ξεκίνθςε ζνα ςχζδιο για επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ 
προκειμζνου να αντικαταςτακοφν οι κζςεισ εργαςίασ χαμθλισ παραγωγικότθτασ με κζςεισ εργαςίασ 
υψθλισ παραγωγικότθτασ. Αυτό αποτελεί μζροσ μίασ ευρφτερθσ εκνικισ ςτρατθγικισ ςε μία προςπάκεια 
αφξθςθσ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ.  φμφωνα με τον απαντϊντα, δεν ζχει 
επιτευχκεί τίποτε.  Θ ΑνΑΔ ζχει εφαρμόςει πρόγραμμα για περαιτζρω διπλϊματα επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ , ωσ μζροσ του «Εκνικοφ Πλαιςίου Επαγγελματικϊν Προςόντων» που εκκρεμεί.  

Παρά τθν ενδιάμεςθ κζςπιςθ και ειςαγωγι πζντε διπλωμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, προσ το 
παρόν δεν ζχουν διαπιςτωκεί βελτιϊςεισ ςτθν επαγγελματικι ανζλιξθ των εργαηομζνων. 

φμφωνα με τον εκνικό απαντϊντα, «θ παραγωγικότθτα παραμζνει πολφ χαμθλι και όποια 
προγράμματα προτάκθκαν από τθν κυβζρνθςθ για τθ βελτίωςι τθσ είχαν τθ ςτιριξθ των ςυνδικαλιςτικϊν 
οργανϊςεων, ωςτόςο οι εργοδότεσ δεν ζχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφζρον να ςυνεργαςτοφν».” 
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Ιςότθτα των δφο φφλων 

Κατά κανόνα, θ Κφπροσ ζχει ιδιαίτερα μεγάλθ διαφορά ςτισ αμοιβζσ μεταξφ των δφο φφλων, που το 2009 
ανερχόταν ςε περίπου 21,6% και ιταν από τισ υψθλότερεσ ςτθν ΕΕ. Για τθν αντιμετϊπιςθ αυτοφ του 
προβλιματοσ, θ κυβζρνθςθ ζλαβε μία ςειρά από πρωτοβουλίεσ και ξεκίνθςε ζνα πρόγραμμα δράςθσ 
που είχε αναπτυχκεί από το Τπουργείο εργαςίασ πριν από μερικά χρόνια. Σα ουςιαςτικά μζτρα που 
ελιφκθςαν, ςφμφωνα με τθν κυβζρνθςθ, αποςκοποφςαν ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ 
αυτοαπαςχόλθςθσ των γυναικϊν και τθσ επιχειρθματικότθτασ των γυναικϊν, παράλλθλα με τθ λιψθ 
μζτρων προϊκθςθσ του ςυνδυαςμοφ του επαγγελματικοφ και του ιδιωτικοφ βίου. Ζνα άλλο μζτρο ιταν 
το πιλοτικό πρόγραμμα που ςχεδιάςτθκε για να βοθκιςει τισ γυναίκεσ που βρίςκονται εκτόσ του 
εργατικοφ δυναμικοφ να επανενταχκοφν ςε αυτό μζςω ευζλικτων ρυκμίςεων. 

Οικονομικι βιωςιμότθτα 

Πολλζσ από τισ λθφκείςεσ πρωτοβουλίεσ χρθματοδοτοφνται, εν μζρει, από ευρωπαϊκά κεςμικά όργανα, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Σαμείου, και εν μζρει από τθν κυπριακι κυβζρνθςθ.  
Σα προγράμματα τθσ ΑνΑΔ χρθματοδοτοφνται είτε πλιρωσ μζςω του ταμείου τθσ ΑνΑΔ, είτε εν μζρει από 
το ΕΚΣ. 

υμπζραςμα: Πλεονεκτιματα, αδυναμίεσ και προκλιςεισ 

τα πλαίςια τθσ αξιολόγθςθσ των πλεονεκτθμάτων και των αδυναμιϊν που χαρακτθρίηουν ςιμερα τθν 
εφαρμογι τθσ ευελιςφάλειασ ςτθν Κφπρο, ζνασ απαντϊν του ερωτθματολογίου ςκιαγραφεί μία εικόνα 
όπου επικρατοφν αδυναμίεσ: ςε οκτϊ από ζντεκα τομείσ/πτυχζσ πολιτικϊν, θ κατάςταςθ περιγράφεται 
ωσ αδυναμία, ενϊ για τουσ υπόλοιπουσ ζντεκα (δια βίου μάκθςθ, αλλθλζγγυα ςυςτιματα κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ, εξαςφάλιςθ τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ των εφαρμοςμζνων μζτρων), θ κατάςταςθ 
περιγράφεται ωσ «οφτε πλεονζκτθμα, οφτε αδυναμία). 

Αφινεται να εννοθκεί ότι υπάρχουν ςθμαντικζσ προκλιςεισ, ιδιαίτερα ςτον τομζα του ςυςτατικοφ 
«αςφάλεια» τθσ ευελιςφάλειασ, που ςυνίςτανται ςτθν υπζρβαςθ τθσ ελλειποφσ κάλυψθσ οριςμζνων 
τομζων από τισ αρχζσ ευελιςφάλειασ και ςτθ βελτίωςθ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και τθσ αςφάλειασ τθσ 
απαςχόλθςθσ για τουσ εργαηόμενουσ ςε τομείσ με «πολφ άτυπεσ» ςυμβατικζσ ρυκμίςεισ. 

3. Ο ρόλοσ των κοινωνικϊν εταίρων 

Γενικά ςχόλια για το ρόλο των κοινωνικϊν εταίρων 

Θ Κφπροσ χαρακτθρίηεται από ςχετικά υψθλι ςυνδικαλιςτικι πυκνότθτα (βλζπε παρακάτω) αν και θ 
πυκνότθτα των εγγεγραμμζνων μελϊν ςθμείωςε ςθμαντικι πτϊςθ από το 1990, όταν φζρεται ότι ιταν 
76%. Αν και δεν υπάρχουν ςτοιχεία για τθν πυκνότθτα των οργανϊςεων εργοδοτϊν, ςφμφωνα με τθν 
Ομοςπονδία Εργοδοτϊν και Βιομθχάνων, τθν μεγαλφτερθ οργάνωςθ εργοδοτϊν, θ τελευταία κάλυψε 
περίπου 60% των εργαηομζνων ςτον ιδιωτικό τομζα. 

φμφωνα με τα τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία (2006), το ποςοςτό των εργαηομζνων που καλφφκθκε από 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ ιταν 57%, μόλισ κάτω από τον μζςο όρο τθσ ΕΕ (62,9%). φμφωνα με 
τουσ Κφπριουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ, θ μείωςθ των εγγεγραμμζνων μελϊν και θ ςυλλογικζσ 
διαπραγματεφςεισ αποτζλεςαν ςθμαντικό πρόβλθμα ςτα πλαίςια τθσ δυναμικισ οικονομικισ ανάπτυξθσ 
των τελευταίων χρόνων. Θ μείωςθ τθσ ςυνδικαλιςτικισ πυκνότθτασ είναι αποτζλεςμα ςθμαντικισ 
αφξθςθσ του αρικμοφ των μθ ςυνδικαλιςμζνων εργαηομζνων. 

ΚΤΠΡΟ – ΚΤΡΙΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΔΙΑΛΟΓΟΤ 
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 Κφπροσ ΕΕ27 

Κάλυψθ ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων , 2006 57% 63% 

υνδικαλιςτικι πυκνότθτα, 2005 62,6% 25% 

Πυκνότθτα οργανϊςεων εργοδοτϊν, 2006 ~ 59% μ.δ. 

Πθγζσ: Eurofound EIRO Country profiles, EU Industrial Relations Report 2008. 

Παρά το γεγονόσ ότι θ εκνικι νομοκεςία δεν ζχει δθμιουργιςει κεςμοκετθμζνα όργανα κοινωνικοφ 
διαλόγου, ωςτόςο ο κοινωνικόσ διάλογοσ ςτθν Κφπρο είναι καλά εδραιωμζνοσ και υπάρχει μακρά 
παράδοςθ κοινωνικοφ διαλόγου με τθν εφαρμογι ςχεδόν όλων των προτάςεων και πολιτικϊν που 
αφοροφν τισ βιομθχανικζσ ςχζςεισ, ωσ αποτζλεςμα του κοινωνικοφ διαλόγου μεταξφ τθσ κυβζρνθςθσ, 
των οργανϊςεων εργοδοτϊν και των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων. Από πρακτικισ απόψεωσ, θ 
ςυνεργαςία μεταξφ των τριϊν μερϊν επιτυγχάνεται μζςω τθσ λειτουργίασ τεχνικϊν επιτροπϊν και άλλων 
ςωμάτων τριμεροφσ εκπροςϊπθςθσ, αλλά κυρίωσ μζςω τθσ εκπροςϊπθςθσ των ενδιαφερόμενων μερϊν 
ςτο Εργατικό Συμβουλευτικό Σϊμα του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων.  Οι κοινωνικοί 
εταίροι ςυμμετζχουν επίςθσ ςε άλλα όργανα αρμόδια για τθ χάραξθ πολιτικϊν, όπωσ είναι θ Αρχι 
Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (ΑνΑΔ). Κατά ςυνζπεια, θ ςυμμετοχι αυτι επιτρζπει, κατ’αρχιν, 
ςτουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ να ςυμμετάςχουν ςε κζματα εργατικϊν και κοινωνικϊν πολιτικϊν. τθν 
πράξθ, ωςτόςο, όπωσ αναφζρεται ςε μία πρόςφατθ ζρευνα για τθν ευελιςφάλεια και τισ βιομθχανικζσ 
ςχζςεισ ςτθν Κφπρο, «το ηιτθμα τθσ ευελιςφάλειασ δεν ζχει ακόμα αποτελζςει αντικείμενο κοινωνικοφ 
διαλόγου». 

Κφρια μζςα και βακμοί επιρροισ 

Οι απαντιςεισ ςτθν ζρευνά μασ επιβεβαιϊνουν τθ ςθμαςία των ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων ςε 
εκνικό, τομεακό και εταιρικό επίπεδο (βλζπε παρακάτω) ωσ κφρια μζςα και βακμοί επιρροισ και 
εφαρμογισ των πολιτικϊν ςτθν Κφπρο. Πζρα από τισ διαπραγματεφςεισ, αποδίδεται επίςθσ μεγάλθ 
ςθμαςία «ςτθ διαβοφλευςθ εκ μζρουσ δθμόςιων οργάνων, ςτισ τριμερείσ διαπραγματεφςεισ και 
ςυμφωνίεσ». Λιγότερο αλλά επίςθσ ςθμαντικζσ είναι θ εκπροςϊπθςθ των ομάδων ςυμφερόντων, οι 
εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ και οι μονομερείσ πρωτοβουλίεσ από ζναν από τουσ κοινωνικοφσ 
εταίρουσ. 

Πρόςφατεσ αλλαγζσ και προκλιςεισ 

Από τισ απαντιςεισ ςτθν ζρευνά μασ προκφπτει ότι, τα τελευταία χρόνια, θ επιρροι των κοινωνικϊν 
εταίρων ςε τομείσ ςυγκεκριμζνων πολιτικϊν ζχει αυξθκεί ωσ προσ τισ πολιτικζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
και κοινωνικισ προςταςίασ. τουσ περιςςότερουσ άλλουσ τομείσ, θ κατάςταςθ εκτιμάται ωσ ςτακερι, 
δθλαδι θ επιρροι οφτε ζχει αυξθκεί, οφτε ζχει μειωκεί. Γίνεται αναφορά ςε μείωςθ τθσ επιρροισ των 
κοινωνικϊν εταίρων ςτον τομζα «των ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων και των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων 
εργαςίασ ςε εταιρικό επίπεδο». 

Περιπτϊςεισ ορκισ πρακτικισ ςτον τομζα τθσ ευελιξίασ και τθσ αςφάλειασ ςτθν αγορά 
εργαςίασ 

Ωσ θ μόνθ περίπτωςθ ορκισ πρακτικισ που αναφζρεται ςτθν ζρευνα, θ Ομοςπονδία Εργοδοτϊν και 

Βιομθχάνων Κφπρου (ΟΕΒ) εξιγθςε ότι πολλζσ από τισ κυπριακζσ επιχειριςεισ διακζτουν ευζλικτεσ 

ρυκμίςεισ και πρακτικζσ, όπωσ πρωτοβουλίεσ για ευζλικτο ωράριο εργαςίασ και για εργαςία ςτο ςπίτι. 

Πζραν τοφτου, θ ομοςπονδία εργοδοτϊν περιζγραψε το ετιςιο βραβείο «Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ» 

ωσ ορκι πρακτικι, κακϊσ αναγνωρίηει τισ ευζλικτεσ ρυκμίςεισ εργαςίασ, κακϊσ και άλλεσ πρακτικζσ 

ΕΚΕ, ενκαρρφνοντασ ζτςι τθν εξάπλωςθ των ορκϊν πρακτικϊν. 



Κοινι μελζτθ των Ευρωπαϊων Κοινωνικϊν Εταίρων 
“Θ εφαρμογι τθσ Ευελιςφάλειασ και ο ρόλοσ των κοινωνικϊν εταίρων” 

 

13 |  

 

4. Καίρια ερωτιματα που εγείρονται 

Από τθν άποψθ του ςυντάκτθ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ, τα ακόλουκα καίρια ερωτιματα εγείρονται ςχετικά 
με τθν ευελιςφάλεια ςτθν Κφπρο: 
 

 Φαίνεται ότι θ κυπριακι οικονομία και θ αγορά εργαςίασ χαρακτθρίηονται ιδθ από μεγάλο 
βακμό ευελιξίασ, ιδιαίτερα ςε εκείνουσ τουσ τομείσ και τα τμιματα τθσ αγοράσ εργαςίασ που 
αναπτφχκθκαν ταχφτερα και δθμιοφργθςαν τισ περιςςότερεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ τα 
τελευταία χρόνια. Στο πλαίςιο αυτό, ζχει νόθμα θ μεταρρυκμιςτικι προςζγγιςθ τθσ 
ευελιςφάλειασ από κυπριακισ απόψεωσ;  

 Φαίνεται ότι υπάρχουν «αντιφατικζσ δεςμεφςεισ», αφενόσ με τθ μεγάλθ παράδοςθ 
κοινωνικοφ διαλόγου και ςυμμετοχισ των κοινωνικϊν εταίρων ςτθ χάραξθ κοινωνικϊν 
πολιτικϊν και πολιτικϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ ςτθν Κφπρο, και αφετζρου με τθν μθδαμινι ι 
μθδενικι ςυμμετοχι των κοινωνικϊν εταίρων ςτισ ςυηθτιςεισ για τθν ευελιςφάλεια. Πϊσ 
εξθγείται αυτι θ εμφανισ αντίφαςθ (ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ, ζλλειψθ ευκαιριϊν, αντίκεςθ με 
τθν ζννοια, κλπ.); 



Κοινι μελζτθ των Ευρωπαϊων Κοινωνικϊν Εταίρων 
“Θ εφαρμογι τθσ Ευελιςφάλειασ και ο ρόλοσ των κοινωνικϊν εταίρων” 
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