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Καταχώρηςη δεδομϋνων ςτο ςτατιςτικό πακϋτο SPSS

Δημογραφικϊ ςτοιχεύα ϋρευνασ
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 3ο τρύμηνο 2017 για τουσ
εργαζόμενουσ υπαλλόλουσ ηλικύασ 20-24 ετών
Η ϋρευνα διεξόχθη ανϊμεςα ςε 244 ϊτομα

Με βϊςη τα ςτοιχεύα τησ ϋρευνασ:
 Οι ϊνδρεσ εύναι 106 (43.4 %) και οι γυναύκεσ εύναι 138
(56.6%)
 Άγαμοι εύναι 228 (93.4%) και ϋγγαμοι εύναι 16 (6.6%)
 Οι Κύπριοι εύναι 194 ϊτομα (79.5%), οι υπόκοοι τησ Ε.Ε.
27 ϊτομα (11.1%) και οι υπόκοοι τρύτων χωρών 23
(9.4%)
Μορφωτικό επύπεδο
Πϊνω από 1 ςτουσ 2
ϋχει πϊρει απολυτόριο
Λυκεύου. Επύςησ,
λιγότεροι από 1 ςτουσ
10 τελεύωςε μόνο την
υποχρεωτικό
εκπαύδευςη.

την Λευκωςύα διαμϋνουν 85 ϊτομα και εργϊζονται 90 από τα
οπούα 81 διαμϋνουν εκεύ. την Αμμόχωςτο διαμϋνουν 17 ϊτομα
και εργϊζονται 19 από τα οπούα 15 διαμϋνουν εκεύ. την
Λϊρνακα διαμϋνουν 51 ϊτομα και εργϊζονται 43 από τα οπούα 40
διαμϋνουν εκεύ. την Λεμεςό διαμϋνουν 66 ϊτομα και εργϊζονται
67 από τα οπούα 65 διαμϋνουν εκεύ. την Πϊφο διαμϋνουν 25
ϊτομα τα οπούα όλα εργϊζονται εκεύ.
 Γενικϊ ο περιςςότεροσ κόςμοσ δουλεύει ςτην πόλη ςτην
οπούα διαμϋνει.

Περύπου 1 ςτουσ 2
εργαζομϋνουσ
(47.1%) δουλεύει
ςε μικρό
επιχεύρηςη,
δηλαδό ςε
επιχεύρηςη που
εργϊζονται το
πολύ 10 ϊτομα.

28.7%
11.1%
13.1%

47.1%

ΑΝΔΡΕ

πληρώνεται
μϋχρι 800 ευρώ.

ΤΠΗΚΟΟ
ΣΡΙΣΩΝ ΦΩΡΩΝ

ΤΠΗΚΟΟ Ε.Ε.

13.8%

14.2%

60% των ανδρών
ϋχουν μόνιμη
εργαςύα

Οι γυναύκεσ δεν αςκούν όλα τα
επαγγϋλματα

8.7%

3.8%
82.1%

ΚΤΠΡΙΟ

Μόνο το 3.77%
των ανδρών
δόλωςαν ότι
εύναι ϋγγαμοι.

Ο μϋςοσ
όροσ ωρών
εργαςύασ
των
γυναικών
εύναι 34.22

Ο μϋςοσ
όροσ ωρών
εργαςύασ
των
ανδρών
εύναι 34.55

Οι ϊνδρεσ αςκούν όλα τα
επαγγϋλματα

1 ςτουσ 2

ΓΤΝΑΙΚΕ

7.5%

77.5%

ΤΠΗΚΟΟ Ε.Ε.
ΤΠΗΚΟΟ ΣΡΙΣΩΝ
ΦΩΡΩΝ

60% των
γυναικών ϋχουν
μόνιμη εργαςύα

9.4%
50.7%

75.5%

39.9%

Πληρώνονται
μϋχρι 800 ευρώ.

ΚΤΠΡΙΟ

17%
Περύπου
1 ςτουσ 4 ϋχουν
τελειώςει την
τριτοβϊθμια
εκπαύδευςη

7 ςτισ 10

1 ςτισ 2
ϋχουν τελειώςει
την τριτοβϊθμια
εκπαύδευςη

Μόνο το 8.7%
των γυναικών
δόλωςαν ότι
εύναι ϋγγαμεσ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΖΩΗ ΣΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ
65 ϊτομα (26.6%)
εργϊζονται ςε βϊρδιεσ
ενώ 179 (73.4%) δεν
εργϊζονται ςε βϊρδιεσ
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ΜΕΡΙΚΗ
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ΜΟΝΙΜΗ

60.2%

Περύπου 1 ςτουσ 2
υπαλλόλουσ ϋχει
ςταθερότητα ςτην εργαςύα
του. Δηλαδό ϋχει μόνιμη και
πλόρησ εργαςύα.

39.8% 100.0%

147 ϊτομα (60.2%) ϋχουν
μόνιμη εργαςύα και τα 97
(39.8) ϋχουν προςωρινό

194 ϊτομα (79.5%)
ϋχουν πλόρη εργαςύα
ενώ 50 ϊτομα (20.5%)
ϋχουν μερικό

Ο μϋςοσ όροσ ετών
ςτην επιχεύρηςη των
εργαζομϋνων εύναι 2

Στο διπλανό κυκλικό διάγραμμα
φαίνεται το ςύνολο των ατόμων που
δουλεύουν με βάρδιεσ
Οι εργαζόμενοι που εργϊζονται 1, 2 ό 3
χρόνια ςε βϊρδιεσ εύναι πολύ
περιςςότεροι από αυτούσ που
εργϊζονται 4, 5 ό 6 χρόνια ςε βϊρδιεσ.

Σο 51.7% των εργαζομϋνων αςχολεύται
με χονδρικό και λιανικό εμπόριο,
επιςκευό μηχανοκύνητων οχημϊτων και
μοτοςικλετών, καθώσ και
μεταφορϊ και αποθόκευςη
δραςτηριότητεσ υπηρεςιών παροχόσ
καταλύματοσ και υπηρεςιών εςτύαςησ

Μόνο το 5 (2%) εργαζόμενοι
απαςχολούνται ςε διοικητικό πόςτο και
όλοι ανόκουν ςτην κατηγορύα «υπϊλληλοι
υπηρεςιών και πωλητϋσ».
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Όπωσ εύναι αναμενόμενο, όςο
αυξϊνεται ο μιςθόσ, το ποςοςτό των
εργαζομϋνων μειώνεται.
Ο μιςθόσ δεν κϊνει διακρύςεισ ςτισ
επαγγελματικϋσ κατηγορύεσ. Δεν
υπϊρχουν επαγγϋλματα ςτο δεύγμα
που φαύνεται να υπεριςχύουν ςτο
μιςθό.

Σα ϊτομα που τελεύωςαν την
τριτοβϊθμια εκπαύδευςη
λαμβϊνουν περιςςότερο μιςθό ςε
ςύγκριςη με αυτούσ που πόγαν
μϋχρι γυμνϊςιο και λύκειο.
9 ςτουσ 10 υπαλλόλουσ μερικόσ
εργαςύασ παύρνουν μιςθό
χαμηλότερο από 800 ευρώ.
το δεύγμα υπϊρχει 1 ϊτομο το
οπούο επιβλϋπει ϊλλουσ υπαλλόλουσ
και ϋχει μιςθό μικρότερο από 500
ευρώ το μόνα.
Ο μιςθόσ δεν ςχετύζεται αν ο
εργαζόμενοσ ϋχει μόνιμη ό
προςωρινό εργαςύα αφού το 62.6%
των μόνιμων υπαλλόλων και το
62.9% των προςωρινών
πληρώνονται μϋχρι 800 ευρώ.

Μιςθόσ ςε
ςυνάρτηςη με
την υπηκοότητα

Μόνο το
20.6% παύρνει
απολαβϋσ
κϊτω από 500
ευρώ
Σο 25.9% των
υπαλλόλων
πληρώνονται
κϊτω από 500
ευρώ
Σο 82.6% των
υπαλλόλων
πληρώνονται
κϊτω από 500
ευρώ

Κύπριοι

Τπόκοοι Ε.Ε.

Τπόκοοι
τρύτων
χωρών

Επαγγελματικό κατηγορύα

Οι ςτρατιωτικού
δουλεύουν τισ
περιςςότερεσ ώρεσ. Οι
υπόλοιποι δουλεύουν
περύπου από 30 μϋχρι 40
ώρεσ.

105
43%

10
4.1%

24
17 20
9.8%
7% 8.2%

17
7%

Σο επϊγγελμα των προςοντούχων
και ϊλλων ειδικών, απαιτεύ πτυχύο
για να ενταχθεύ ςτο χώρο του
επαγγϋλματοσ.

43
17.6%

8
3.3%

Όπωσ φαύνεται ςτο πιο πϊνω ραβδόγραμμα, το 43% του
δεύγματοσ, εύναι υπϊλληλοι υπηρεςιών και πωλητϋσ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΟ
ΟΡΟ ΩΡΩΝ

Τπϊλληλοι υπηρεςιών και πωλητϋσ
 1 ςτουσ 2 εργϊζεται ςυνόθωσ
και τα ςαββατοκύριακα
 7 ςτουσ 10 εύναι γυναύκεσ

ΕΡΓΑΙΑ

ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟΙ
ΠΡΟΟΝΣΟΤΦΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ
ΕΙΔΙΚΟΙ
ΣΕΦΝΙΚΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΥΕΙ
ΓΡΑΥΕΙ,
ΔΑΚΣΤΛΟΓΡΑΥΟΙ ΚΑΙ
ΣΑΜΙΕ
ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕ

48.20

ΣΕΦΝΙΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΙΟΙ

35.00

ΦΕΙΡΗΣΕ ΜΗΦΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

35.75

ΑΝΕΙΔΙΚΕΤΣΟΙ ΕΡΓΑΣΕ

38.95

29.18
29.05
33.54

32.99

Σο 94.1% των τεχνιτών παραγωγόσ
και παρόμοιοι δεν εργϊζονται τα
ςαββατοκύριακα.
1 ςτισ 2 επιχειρόςεισ που
απαςχολούν τεχνικούσ, βοηθούσ
και ειδικούσ γραφεύσ αποτελεύται
από 50+ ϊτομα.
Όλοι οι τεχνύτεσ παραγωγόσ και
παρόμοιοι ϋχουν πλόρη εργαςύα.

ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟΙ
ΠΡΟΟΝΣΟΤΦΟΙ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Όλοι οι ςτρατιωτικού εργϊζονται
ακριβώσ 2 χρόνια. Οι προςοντούχοι
και ϊλλοι ειδικού δουλεύουν εδώ και
1 ό 2 χρόνια αφού ϋπρεπε πρώτα να
τελειώςουν τισ ςπουδϋσ τουσ. Οι
χειριςτϋσ μηχανών και εργαλεύων
δουλεύουν μόνο 1, 2 ό 3 χρόνια.

Έτη εργασίας

1
ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟΙ
ΠΡΟΟΝΣΟΤΥΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ
ΔΙΓΙΚΟΙ
ΣΔΥΝΙΚΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΙ
ΔΙΓΙΚΟΙ ΓΡΑΦΔΙ
ΓΡΑΦΔΙ, ΓΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΟΙ
ΚΑΙ ΣΑΜΙΔ
ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΔ

ΣΕΦΝΙΚΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΥΕΙ

υμπερϊςματα

 Σα επαγγϋλματα των
ΓΡΑΥΕΙ, ΔΑΚΣΤΛΟΓΡΑΥΟΙ
ςτρατιωτικών,
ΣΑΜΙΕ
προςοντούχων και ϊλλων
ειδικών και γραφεύσ,
ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
δακτυλογρϊφοι και
ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕ
ταμύεσ εύναι μόνο Κύπριοι
 Οι χειριςτϋσ μηχανών και
ΣΕΦΝΙΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
εργαλεύων καθώσ και οι
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ
τεχνύτεσ παραγωγόσ και
παρόμοιοι εύναι μόνο
ΦΕΙΡΙΣΕ ΜΗΦΑΝΩΝ
Κύπριοι και υπόκοοι Ε.Ε.
ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
 το δεύγμα φαύνεται ότι
το 87% των υπηκόων
τρύτων χωρών εύναι
ΑΝΕΙΔΙΚΕΤΣΟΙ ΕΡΓΑΣΕ
ανειδύκευτοι.

ΣΔΥΝΙΣΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΙΟΙ
ΥΔΙΡΗΣΔ ΜΗΥΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ
ΑΝΔΙΓΙΚΔΤΣΟΙ ΔΡΓΑΣΔ
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Μονιμότητα ςτα επαγγϋλματα








7 ςτουσ 10 προςοντούχουσ και ϊλλουσ ειδικούσ
2 ςτουσ 5 τεχνικούσ, βοηθούσ και ειδικούσ γρϊφεισ
1 ςτουσ 2 γρϊφεισ, δακτυλογρϊφουσ και ταμύεσ
3 ςτουσ 4 υπϊλληλουσ υπηρεςιών και πωλητϋσ
3 ςτουσ 4 τεχνύτεσ παραγωγόσ και παρόμοιοι
3 ςτουσ 4 χεύριςτεσ μηχανών και εργαλεύων
1 ςτουσ 2 ανειδύκευτουσ εργϊτεσ

ΩΡΕ ΕΡΓΑΙΑ
ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ ΒΔΟΜΑΔΑ
Ο μϋςοσ όροσ ωρών εργαςύασ των
υπϊλληλων εύναι 34.36 ώρεσ
 Ο μϋςοσ όροσ ωρών αυτών που ϋχουν
μόνιμη εργαςύα εύναι 33.26 ώρεσ. Ο μϋςοσ
όροσ ωρών αυτών που ϋχουν προςωρινό
εργαςύα εύναι 36.03 ώρεσ
 Ο μϋςοσ όροσ ωρών ςτην πλόρη
απαςχόληςη εύναι 38.15 ώρεσ. Ο μϋςοσ όροσ
ωρών ςτην μερικό απαςχόληςη 19.66 ώρεσ
 Ο μϋςοσ όροσ ωρών εργαςύασ με βϊρδιεσ
εύναι 33.49 ώρεσ. Ο μϋςοσ όροσ ωρών
εργαςύασ χωρύσ βϊρδιεσ εύναι 34.68 ώρεσ

 Ο μϋςοσ όροσ ωρών αυτών που ςυνόθωσ
εργϊζονται και τα ςαββατοκύριακα
(/Κ)εύναι 37.66 ώρεσ, αυτών που μερικϋσ
φορϋσ εργϊζονται /Κ 33.38 και δεν
εργϊζονται τα /Κ εύναι 32.65
Δεν παύζουν ρόλο ςε μεγϊλο βαθμό οι
πιο πϊνω παρϊγοντεσ ςτισ ώρεσ
εργαςύασ αφού εύναι αρκετϊ κοντϊ
ςτον μϋςο όρο ωρών.

Άραγε οι εργαζόμενοι ψϊχνουν ϊλλη δουλεύα;
LOOKJOB
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ΜΙΣΘΟΣ

219 ϊτομα
Δεν αναζητούν
ϊλλη εργαςύα
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Σο 17.2% των
υπαλλόλων
ψϊχνει για
δουλειϊ με
περιςςότερεσ
ώρεσ

Παρατηρούμε ότι τα ϊτομα που πληρώνονται από
801 ευρώ και πϊνω εύναι ευχαριςτημϋνα με την
Oι εργαζόμενοι υπϊλληλοι εύναι δουλεύα τουσ. Ωςτόςο βλϋπουμε ότι ο μιςθόσ παύζει
ςημαντικό ρόλο ςτην αναζότηςη εργαςύασ
ευχαριςτημϋνοι με τη δουλεύα
τουσ. Μόνο το 10.2% δόλωςαν ότι
ψϊχνουν για ϊλλη δουλεύα.
την ϋρευνα φϊνηκε ότι τα κριτόρια
των εργαζομϋνων που ψϊχνουν για
ϊλλη δουλεύα δεν εύναι:
Από αυτούσ που ψϊχνουν για ϊλλη δουλεύα:
1. οι ώρεσ εργαςύασ
• Σο 84% εύναι γυναύκεσ
2. η εργαςύα ςαββατοκύριακο
• Σο 72% ϋχει τελειώςει την τριτοβϊθμια
3. οι βϊρδιεσ
εκπαύδευςη
4. το αν δουλεύουν ςε πόλη που δεν
• Σο 72% εύναι υπϊλληλοι υπηρεςιών και
κατοικούν
πωλητϋσ
5. η πλόρησ/μερικό εργαςύα
• Σο 80% ϋχει μόνιμη εργαςύα

