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Αποτελέσματα Ειδικής Ενότητας Έρευνας Εργατικού Δυναμικού:  

Οι Νέοι στην Aγορά Eργασίας 

  

Χαρακτηριστικά Ενότητας 

Η  ενότητα σχετικά με τους «Νέους στην αγορά εργασίας»  αποτελεί  μέρος της Έρευνας 
Εργατικού Δυναμικού 2016 και καλύπτει μόνο την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, δηλαδή το 2° 
τρίμηνο. Η ενότητα αυτή διεξάγεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2016 και 
αφορά μόνο τα άτομα ηλικίας 15 – 34 ετών. 

Η ενότητα έχει ως κύριο σκοπό τη συλλογή στοιχείων αναφορικά με τους νέους στην αγορά 
εργασίας, τη διάνοιξη προοπτικών απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας και τη δημιουργία 
πολιτικών στόχων που αποσκοπούν στο να προετοιμάσουν όσο το δυνατό καλύτερα τους 
νέους για την επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή. 

 

Πιο συγκεκριμένα η ενότητα εξετάζει τα ακόλουθα θέματα: 

• Εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια του ψηλότερου μορφωτικού επιπέδου 

• Επιπρόσθετο επίπεδο κανονικής εκπαίδευσης μετά το ψηλότερο μορφωτικό επίπεδο 

• Κύριος λόγος μη συνέχισης της κανονικής εκπαίδευσης  

•Κυριότερη βοήθεια που παρασχέθηκε από το Επαρχιακό γραφείο προς εξεύρεση εργασίας 

• Κυριότερη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε από τους υπαλλήλους προς εξεύρεση εργασίας 

• Μορφωτικό επίπεδο σε συνάρτηση με τα εργασιακά καθήκοντα 

•Προθυμία μετακόμισης για χάριν της απασχόλησης 

•Προθυμία μετακίνησης για χάριν της απασχόλησης 

 

Επαγγελματική πείρα κατά τη διάρκεια του ψηλότερου μορφωτικού επιπέδου 

Το 7,4% των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας 15-34 δήλωσαν πως είχαν τόσο πληρωμένη 
όσο και απλήρωτη επαγγελματική πείρα κατά τη διάρκεια του ψηλότερου μορφωτικού τους 
επιπέδου. Το 28,7% δήλωσαν πως είχαν πληρωμένη επαγγελματική πείρα μόνο, το 11,6% 
δήλωσαν πως είχαν απλήρωτη επαγγελματική πείρα μόνο ενώ το 52,3% δήλωσαν πως δεν 
είχαν καμία επαγγελματική πείρα κατά τη διάρκεια του ψηλότερου μορφωτικού τους 
επιπέδου.  

 

Το 5,7% των ανέργων ατόμων ηλικίας 15-34 δήλωσαν πως είχαν τόσο πληρωμένη όσο και 
απλήρωτη επαγγελματική πείρα κατά τη διάρκεια του ψηλότερου μορφωτικού τους επιπέδου. 
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Το 21,6% δήλωσαν πως είχαν πληρωμένη επαγγελματική πείρα μόνο, το 11,7% δήλωσαν 
πως είχαν απλήρωτη επαγγελματική πείρα μόνο ενώ το 61,0% δήλωσαν πως δεν είχαν καμία 
επαγγελματική πείρα κατά τη διάρκεια του ψηλότερου μορφωτικού τους επιπέδου.  

Το 0,9% των αδρανών ατόμων ηλικίας 15-34 δήλωσαν πως είχαν τόσο πληρωμένη όσο και  
απλήρωτη επαγγελματική πείρα κατά τη διάρκεια του ψηλότερου μορφωτικού τους επιπέδου. 
Το 6,1% δήλωσαν πως είχαν πληρωμένη επαγγελματική πείρα μόνο, το 5,5% δήλωσαν πως 
είχαν απλήρωτη επαγγελματική πείρα μόνο ενώ το 87,5% δήλωσαν πως δεν είχαν καμία 
επαγγελματική πείρα κατά τη διάρκεια του ψηλότερου μορφωτικού τους επιπέδου.  

 

Είδος επαγγελματικής πείρας κατά τη διάρκεια του ψηλότερου μορφωτικού επιπέδου 

Το 10,1% των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας 15-34 δήλωσαν τη μαθητεία ως το είδος της 
επαγγελματικής πείρας που έλαβαν κατά τη διάρκεια του ψηλότερου μορφωτικού τους 
επιπέδου. Το 33,1% δήλωσαν την υποχρεωτική πρακτική άσκηση, το 1,5% δήλωσαν την 
υποχρεωτική εργασιακή κατάρτιση όπου δεν είναι δυνατή η διάκριση μεταξύ μαθητείας και 
υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης, το 2,8% δήλωσαν την προαιρετική πρακτική άσκηση ενώ 
το 52,5% δήλωσαν ότι εργάστηκαν εκτός προγράμματος σπουδών κατά τη διάρκεια του 
ψηλότερου μορφωτικού τους επιπέδου. 

 Το 8,5% των ανέργων ατόμων ηλικίας 15-34 δήλωσαν τη μαθητεία ως το είδος της 
επαγγελματικής πείρας που έλαβαν κατά τη διάρκεια του ψηλότερου μορφωτικού τους 
επιπέδου. Το 30,2% δήλωσαν την υποχρεωτική πρακτική άσκηση, το 1,8% δήλωσαν την 
υποχρεωτική εργασιακή κατάρτιση όπου δεν είναι δυνατή η διάκριση μεταξύ μαθητείας και 
υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης, το 0,7% δήλωσαν την προαιρετική πρακτική άσκηση ενώ 
το 58,8% δήλωσαν ότι εργάστηκαν εκτός προγράμματος σπουδών κατά τη διάρκεια του 
ψηλότερου μορφωτικού τους επιπέδου. 

Το 5,9% των αδρανών ατόμων ηλικίας 15-34 δήλωσαν τη μαθητεία ως το είδος της 
επαγγελματικής πείρας που έλαβαν κατά τη διάρκεια του ψηλότερου μορφωτικού τους 
επιπέδου. Το 19,3% δήλωσαν την υποχρεωτική πρακτική άσκηση, το 3,4% δήλωσαν την 
προαιρετική πρακτική άσκηση ενώ το 71,4% δήλωσαν ότι εργάστηκαν εκτός προγράμματος 
σπουδών κατά τη διάρκεια του ψηλότερου μορφωτικού τους επιπέδου. 

 

Επιπρόσθετο επίπεδο κανονικής εκπαίδευσης μετά την ολοκλήρωση του ψηλότερου 
μορφωτικού επιπέδου 

Το 92,5% των ατόμων ηλικίας 15-34 δήλωσαν πως δεν ξεκίνησαν κανένα άλλο πρόγραμμα 
στην κανονική εκπαίδευση μετά την ολοκλήρωση του ψηλότερου μορφωτικού τους επιπέδου. 
Το 0,8% δήλωσαν  το δημοτικό, το 0,8% δήλωσαν το Γυμνάσιο 3 πρώτες τάξεις ή το σύστημα 
μαθητείας, το 1,0% δήλωσαν το λύκειο, τεχνική ή τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, το 1,5% 
δήλωσαν την τριτοβάθμια μικρής διάρκειας ή κολλέγιο 2–3 χρόνια, το 2,4% δήλωσαν το 
πανεπιστήμιο πτυχίο 3 – 4 χρόνια ή κολλέγιο 4 χρόνια ενώ το 1,0% δήλωσαν το 
μεταπτυχιακό (Master) ή πτυχίο 5 χρόνια και άνω ή διδακτορικό ως το επιπρόσθετο επίπεδο 
κανονικής εκπαίδευσης που ξεκίνησαν μετά την ολοκλήρωση του ψηλότερου μορφωτικού 
τους επιπέδου. 
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Κύριος λόγος μη ολοκλήρωσης του επιπρόσθετου επιπέδου  

Το 6,9% των ατόμων ηλικίας 15-34 δήλωσαν ότι ολοκλήρωσαν με επιτυχία το επιπρόσθετο 
πρόγραμμα κανονικής εκπαίδευσης μετά την ολοκλήρωση του ψηλότερου μορφωτικού τους 
επιπέδου. Το 21,9% δήλωσαν το επίπεδο δυσκολίας (απέτυχε στις εξετάσεις), το 7,9% 
δήλωσαν ότι το πρόγραμμα δεν ικανοποιούσε τις ανάγκες ή τα ενδιαφέροντα τους, το 15,4% 
δήλωσαν ότι το κόστος ήταν πολύ ψηλό, το 9,3% δήλωσαν ότι ήθελαν να δουλέψουν, το 
17,3% δήλωσαν οικογενειακούς λόγους, το 3,2% δήλωσαν λόγους υγείας ενώ το 18,1% 
δήλωσαν άλλους λόγους ως τον κύριο λόγο μη ολοκλήρωσης του επιπρόσθετου επιπέδου. 

 

Κύριος λόγος μη συνέχισης της κανονικής εκπαίδευσης κατά μορφωτικό επίπεδο 

Το 9,6% των ατόμων ηλικίας 15-34 με επίπεδο εκπαίδευσης κάτω του λυκείου δήλωσαν ότι η 
εκπαίδευση τους ήταν αρκετή ως τον κύριο λόγο μη συνέχισης της κανονικής τους 
εκπαίδευσης. Το 6,4% δήλωσαν το επίπεδο δυσκολίας (απέτυχε στις εξετάσεις), το 12,4% 
δήλωσαν ότι το πρόγραμμα δεν ικανοποιούσε τις ανάγκες ή τα ενδιαφέροντα τους, το 10,3% 
δήλωσαν ότι το κόστος ήταν πολύ ψηλό, το 30,0% δήλωσαν ότι ήθελαν να δουλέψουν, το 
16,6% δήλωσαν οικογενειακούς λόγους, το 3,1% δήλωσαν λόγους υγείας ενώ το 11,6% 
δήλωσαν άλλους λόγους ως τον κύριο λόγο μη συνέχισης της κανονικής τους εκπαίδευσης. 

Το 22,3% των ατόμων ηλικίας 15-34 με λυκειακή εκπαίδευση δήλωσαν ότι η εκπαίδευση τους 
ήταν αρκετή ως τον κύριο λόγο μη συνέχισης της κανονικής τους εκπαίδευσης. Το 1,4% 
δήλωσαν το επίπεδο δυσκολίας (απέτυχε στις εξετάσεις), το 10,1% δήλωσαν ότι το 
πρόγραμμα δεν ικανοποιούσε τις ανάγκες ή τα ενδιαφέροντα τους, το 19,2% δήλωσαν ότι το 
κόστος ήταν πολύ ψηλό, το 32,2% δήλωσαν ότι ήθελαν να δουλέψουν, το 6,8% δήλωσαν 
οικογενειακούς λόγους, το 1,4% δήλωσαν λόγους υγείας ενώ το 6,6% δήλωσαν άλλους 
λόγους ως τον κύριο λόγο μη συνέχισης της κανονικής τους εκπαίδευσης. 

Το 41,6% των ατόμων ηλικίας 15-34 με τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρής διάρκειας ή κολλέγιο 
2-3 χρόνια δήλωσαν ότι η εκπαίδευση τους ήταν αρκετή ως τον κύριο λόγο μη συνέχισης της 
κανονικής τους εκπαίδευσης. Το 16,2% δήλωσαν ότι το πρόγραμμα δεν ικανοποιούσε τις 
ανάγκες ή τα ενδιαφέροντα τους, το 11,3% δήλωσαν ότι το κόστος ήταν πολύ ψηλό, το 26,1% 
δήλωσαν ότι ήθελαν να δουλέψουν, το 2,0% δήλωσαν οικογενειακούς λόγους ενώ το 2,8% 
δήλωσαν άλλους λόγους ως τον κύριο λόγο μη συνέχισης της κανονικής τους εκπαίδευσης. 

 

Είδος πιο χρήσιμης βοήθειας που έλαβαν για να βρούν εργασία από το Επαρχιακό 
Γραφείο Εργασίας 

Το 88,6% των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας 15-34 δήλωσαν ότι δεν έλαβαν καμία 
βοήθεια από το Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας για να βρουν εργασία. Το 6,6% δήλωσαν ότι 
ενημερώθηκαν για κενές θέσεις εργασίας, το 4,5% δήλωσαν ότι τοποθετήθηκαν σε  
πρόγραμμα εργασίας (ΑΑΝΑΔ) ενώ το 0,3% δήλωσαν ότι έλαβαν κάποια άλλη βοήθεια. 

 

Το 83,7% των ανέργων ατόμων ηλικίας 15-34 δήλωσαν ότι δεν έλαβαν καμία βοήθεια από το 
Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας για να βρουν εργασία. Το 12,9% δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν 
για κενές θέσεις εργασίας, το 1,9% δήλωσαν ότι τοποθετήθηκαν σε πρόγραμμα εργασίας 
(ΑΑΝΑΔ) ενώ το 1,5% δήλωσαν ότι έλαβαν κάποια άλλη βοήθεια. 
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Το 99,1% των αδρανών ατόμων ηλικίας 15-34 δήλωσαν ότι δεν έλαβαν καμία βοήθεια από το 
Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας για να βρουν εργασία. Το 0,5% δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν για 
κενές θέσεις εργασίας ενώ το 0,4% δήλωσαν ότι τοποθετήθηκαν σε πρόγραμμα εργασίας 
(ΑΑΝΑΔ). 

 

Μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε από υπαλλήλους για εξεύρεση της τωρινής κύριας 
εργασίας τους 

Το 19,3% των υπαλλήλων ηλικίας 15-34 δήλωσαν τις αγγελίες στα μέσα ενημέρωσης, στο 
διαδίκτυο ή αλλού ως τη μέθοδο που χρησιμοποίησαν για εξεύρεση της τωρινής τους κύριας 
εργασίας. Το 43,2% δήλωσαν τους συγγενείς, φίλους ή άλλες γνωριμίες, το 2,8% δήλωσαν το 
Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας, το 6,1% δήλωσαν το ιδιωτικό γραφείο εργασίας, το 2,3% 
δήλωσαν τα ιδρύματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης (π.χ. κολλέγιο, πανεπιστήμιο, ΑΑΝΑΔ), το 
21,9% δήλωσαν την απευθείας αίτηση για πρόσληψη στον εργοδότη, το 0,7% δήλωσαν ότι ο 
εργοδότης επικοινώνησε απευθείας μαζί τους ενώ το 3,7% δήλωσαν άλλη μέθοδο (π.χ. 
κατάλογος διοριστέων) ως την μέθοδο που χρησιμοποιήσαν προς εξεύρεση της τωρινής 
κύριας εργασίας τους. 

 

Βαθμός στον οποίο το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων αντιστοιχεί στα 
καθήκοντα της τωρινής κύριας εργασίας τους 

Το 41,8% των εργαζομένων ατόμων ηλικίας 15-34 δήλωσαν ότι το μορφωτικό τους επίπεδο 
αντιστοιχεί στα καθήκοντα της τωρινής κύριας εργασίας τους σε μεγάλο βαθμό. Το 22,0% 
δήλωσαν σε κάποιο βαθμό, το 14,1% δήλωσαν πολύ λίγο ενώ το 22,1% δήλωσαν ότι το 
μορφωτικό τους επίπεδο δεν αντιστοιχεί καθόλου στα καθήκοντα της τωρινής κύριας 
εργασίας τους.  

 

Προθυμία μετακόμισης για χάριν της εργασίας 

Το 2,4% των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας 15-34 δήλωσαν ότι έχουν μετακομίσει εντός 
Κύπρου για χάριν της τωρινής κύριας εργασίας τους. Το 4,4% δήλωσαν ότι έχουν μετακομίσει 
σε άλλη χώρα της ΕΕ, το 5,8% δήλωσαν ότι έχουν μετακομίσει σε άλλη χώρα εκτός της ΕΕ 
ενώ το 87,4% δήλωσαν ότι δεν έχουν μετακομίσει για χάριν της τωρινής κύριας εργασίας 
τους. 

Το 15,5% των ανέργων ατόμων ηλικίας 15-34 δήλωσαν ότι θα ήταν πρόθυμοι να 
μετακομίσουν εντός Κύπρου για να βρουν εργασία. Το 13,4% δήλωσαν ότι θα ήταν πρόθυμοι 
να μετακομίσουν σε άλλη χώρα της ΕΕ για να βρουν εργασία, το 2,2% δήλωσαν ότι θα ήταν 
πρόθυμοι να μετακομίσουν σε άλλη χώρα εκτός της ΕΕ για να βρουν εργασία ενώ το 68,9% 
δήλωσαν ότι δεν θα ήταν πρόθυμοι να μετακομίσουν για χάριν της εργασίας. 

Το 6,4% των αδρανών ατόμων ηλικίας 15-34 δήλωσαν ότι θα ήταν πρόθυμοι να 
μετακομίσουν  εντός Κύπρου για να βρουν εργασία. Το 10,6% δήλωσαν ότι θα ήταν πρόθυμοι 
να μετακομίσουν σε άλλη χώρα της ΕΕ για να βρουν εργασία, το 2,7% δήλωσαν ότι θα ήταν 
πρόθυμοι να μετακομίσουν σε άλλη χώρα εκτός της ΕΕ για να βρουν εργασία ενώ το 80,3% 
δήλωσαν ότι δεν θα ήταν πρόθυμοι να μετακομίσουν για χάριν της εργασίας. 
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Προθυμία μετακίνησης για χάριν της εργασίας 

Το 3,0% των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας 15-34 δήλωσαν ότι ταξιδεύουν με διαδρομές 
από το σπίτι προς την εργασία για περισσότερο από μία ώρα ενώ το 97,0% δήλωσαν πως 
δεν ταξιδεύουν από το σπίτι προς την εργασία για περισσότερο από μία ώρα. 

 

Το 40,5% των ανέργων ατόμων ηλικίας 15-34 δήλωσαν ότι θα ήταν διατεθειμένοι να 
αποδεχθούν εργασία που να περιλαμβάνει διαδρομή από το σπίτι προς την εργασία για 
περισσότερο από μία ώρα ενώ το 59,5% δήλωσαν πως δεν θα ήταν διατεθειμένοι να 
αποδεχθούν εργασία που να περιλαμβάνει διαδρομή από το σπίτι προς την εργασία για 
περισσότερο από μία ώρα. 

Το 23,5% των αδρανών ατόμων ηλικίας 15-34 δήλωσαν ότι θα ήταν διατεθειμένοι να 
αποδεχθούν εργασία που περιλαμβάνει διαδρομή από το σπίτι προς την εργασία για 
περισσότερο από μία ώρα ενώ το 76,5% δήλωσαν πως δεν θα ήταν διατεθειμένοι να 
αποδεχθούν εργασία που περιλαμβάνει διαδρομή από το σπίτι προς την εργασία για 
περισσότερο από μία ώρα. 

 


