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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 

ΤΕΥΧΟΣ 44 –ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 

 

Σε αυτό το τεύχος της «Οικονομικής Έρευνας» παρουσιάζονται αποτελέσματα από αναλύσεις που 

αφορούν διάφορες πτυχές της κυπριακής οικονομίας. Συνοπτικά: 

-Γίνεται συνοπτική παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος Survey of Health, Ageing and 

Retirement in Europe (SHARE) και των πρώτων αποτελεσμάτων του αντικτύπου της πανδημίας Covid-

19 στους τομείς υγείας, αγοράς εργασίας και την οικονομίας στην Κύπρο. 

-Εξετάζεται η υιοθέτηση ενός εθνικού ελάχιστου μισθού στην Κύπρο, οι πιθανές μορφές και τα επίπεδα 

που μπορεί να κινηθεί, τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την υιοθέτηση του, αλλά 

και οι εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα.  

-Παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της παραγωγικότητας των τομέων της κυπριακής 

οικονομίας. 
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• Το ερευνητικό πρόγραμμα Survey of Health, Ageing and Retirement in  

Europe (SHARE) 1 
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πρόσφατες εξελίξεις και ο δρόμος που απομένει  2 
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Η «Έρευνα για την Υγεία, τη Γήρανση και τη 

Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη (Survey of Health 

Ageing and Retirement in Europe - SHARE)» είναι μια 

πανευρωπαϊκή έρευνα που συλλέγει πληροφορίες για 

τον πληθυσμό ηλικίας 50 ετών και άνω. Μεταξύ άλλων 

η έρευνα συλλεγεί στοιχεία για την κατάσταση της 

υγείας, την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, τα 

οικογενειακά και κοινωνικά δίκτυα. Η έρευνα 

επαναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια στα ίδια άτομα και 

νοικοκυριά. Αυτό την καθιστά πολύ σημαντική για τη 

μελέτη της συμπεριφοράς των ατόμων όπως και για τη 

χάραξη πολιτικής. Η έρευνα SHARE ξεκίνησε το 2004 

με τη συμμετοχή 11 Ευρωπαϊκών χωρών, ενώ μέχρι 

σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 530.000 συνεντεύξεις 

σε 140.000 άτομα, από 28 ευρωπαϊκές χώρες και το 

Ισραήλ. Το 2016 το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών 

(ΚΟΕ) ανέλαβε τον συντονισμό της διεξαγωγής της 

έρευνας SHARE στην Κύπρο και ένα χρόνο αργότερα 

πραγματοποιήθηκε το έβδομο (το πρώτο για την Κύπρο) 

ερευνητικό κύμα συλλογής στοιχείων. Το 2019 ξεκίνησε 

το όγδοο (δεύτερο για την Κύπρο,  χρηματοδοτήθηκε 

από το Υπουργείο Οικονομικών) κύμα συλλογής 

στοιχείων.  

Αυτή τη στιγμή, εξελίσσεται το ένατο κύμα της 

συλλογής δεδομένων (τρίτο για τη Κύπρο, το οποίο 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή  Ένωση - DG 

EMPL). 

SHARE Corona Survey 

To 2020 ξεκίνησε η συλλογή δεδομένων σχετικά με τον 

COVID-19 με σκοπό τη μελέτη των κοινωνικών, 

οικονομικών και υγειονομικών συνεπειών και 

επιπτώσεων της πανδημίας, η οποία αποτελείται από δύο 

κύματα συλλογής στοιχείων.  

Το Ενημερωτικό Δελτίο SHARE (Νοέμβριος, 2021), 

διαθέσιμο ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο 

http://www.ucy.ac.cy/erc/el/publications/enimerotiko-

deltio-share, παρέχει πληροφορίες για τον αντίκτυπο της 

πανδημίας COVID-19 στην Κύπρο στους τομείς της 

υγείας, της αγοράς εργασίας και της οικονομίας, 

χρησιμοποιώντας στοιχεία από την πρώτη και τη 

δεύτερη έρευνα “SHARE Corona Survey”.  

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει: 

• Το 33,1% των ερωτηθέντων έμεινε άνεργο, απολύθηκε 

ή χρειάστηκε να κλείσει την επιχείρησή του λόγω της 

έξαρσης της πανδημίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό, μετά 

τη Γαλλία (37,6%) και την Ελλάδα (36,3%). 

 

• Το 5,7% των ερωτηθέντων εργάστηκε περισσότερες ώρες 

μετά την έναρξη της πανδημίας, ενώ το 15% δήλωσε μείωση 

των ωρών εργασίας του. 

• Το 54,4% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το νοικοκυριό του 

ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις με αρκετή 

ή με κάποια δυσκολία. 

• Το 5.7% των ερωτηθέντων έλαβε οικονομική βοήθεια 

εξαιτίας της έξαρσης του κορωνοϊού είτε από τον εργοδότη 

του, την κυβέρνηση, τους συγγενείς, τους φίλους ή/και από 

άλλους. Ο αντίστοιχος μέσος όρος της συνολικής μελέτης 

όλων των χωρών είναι 12,3%. 

• Το 10,6% των ερωτηθέντων δήλωσε πως η υγεία του 

χειροτέρευσε, ενώ μόλις το 1,4% δήλωσε βελτίωση της υγείας 

του μετά την έξαρση της πανδημίας. 

• Το 18% των ερωτηθέντων απάντησε ότι στους πρώτους έξι 

μήνες έξαρσης της πανδημίας έχει ταλαιπωρηθεί τουλάχιστον 

από μία ή περισσότερες παθήσεις εκ των: πτώσεις (πέσιμο), 

φόβος για πτώσεις (πέσιμο), ζάλη, λιποθυμίες ή σκοτοδίνη, 

εξάντληση. 

• Το 73% των ερωτηθέντων που νιώθει μελαγχολία, συνδέει 

το αίσθημα αυτό με την έξαρση της πανδημίας, τη στιγμή που 

ο αντίστοιχος μέσος όρος για το σύνολο των χωρών βρίσκεται 

στο 61.7%. 

• Το 48,4% των ερωτηθέντων που βιώνει μοναξιά, δήλωσε ότι 

αυτό οφείλεται στην έξαρση της πανδημίας, με τον αντίστοιχο 

ευρωπαϊκό μέσο όρο να βρίσκεται στο 39,2%. 

• Το 9% των ερωτηθέντων παρέλειψε ιατρική περίθαλψη 

λόγω φόβου πιθανής προσβολής από τον κορωνοϊό. Η μέση 

τιμή για όλες τις χώρες της μελέτης είναι 9,9%. 

• Το 11,1% των ερωτηθέντων δήλωσε πως ο γιατρός ή η 

ιατρική μονάδα αποφάσισε να αναβάλει τα 

προγραμματισμένα ιατρικά ραντεβού λόγω του κορωνοϊού. Ο 

μέσος όρος του συνολικού δείγματος είναι 18,5%. 

• Το 2,7% των ερωτηθέντων ζήτησε ραντεβού για ιατρική 

περίθαλψη και έλαβε αρνητική απάντηση. 

• Το 95,9% των ερωτηθέντων πολιτών που υποβλήθηκαν σε 

θεραπεία σε νοσοκομείο στην Κύπρο, δηλώνει κάπως έως 

πολύ ικανοποιημένο από τη θεραπεία. 

 

 

 

 

 

Το ερευνητικό πρόγραμμα Survey of Heath, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)  

 
                     Νίκος Θεοδωρόπουλος και Γεώργιος Βουχάρας  

http://www.ucy.ac.cy/erc/el/publications/enimerotiko-deltio-share
http://www.ucy.ac.cy/erc/el/publications/enimerotiko-deltio-share
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Στην παρούσα μελέτη *  εξετάζεται η επέκταση του 

θεσμού ελάχιστων μισθών (ΕΜ) στο ξενοδοχειακό 

τομέα, που επηρεάζει τον καθορισμό συστήματος 

εθνικών ΕΜ στην Κύπρο. Αναλύονται πιθανές μορφές 

του θεσμού και  επιπέδων των εθνικών ΕΜ και 

προβλήματα που θα προκύψουν. 

Σε τομείς όπου οι εργοδοτούμενοι δεν υπάγονται σε 

συντεχνίες, εφαρμόζεται υποχρεωτικό σύστημα 

μηνιαίων ΕΜ για τα επαγγέλματα του πωλητή, γραφέα, 

νοσηλευτικού βοηθού, βοηθού παιδοκόμου, βοηθού 

βρεφοκόμου, σχολικού βοηθού και φροντιστή. Με 

Υπουργικό Διάταγμα, ο μηνιαίος μισθός καθορίστηκε 

από το 2012 στα €870 και, μετά από 6μηνη συνεχή 

απασχόληση στον ίδιο εργοδότη, στα €924. Για 

φρουρούς ασφαλείας και καθαριστές ορίστηκε ωριαίος 

μισθός στα €4,90 και €4,55 αντίστοιχα, και μετά από 

6μηνη συνεχή απασχόληση στον ίδιο εργοδότη, στα 

€5,20 και €4,84 αντίστοιχα. Στους συντεχνιακούς τομείς 

οι συλλογικές συμβάσεις περιλαμβάνουν ‘ενδεικτικούς’ 

αρχικούς μισθούς για περίπου 180 επαγγέλματα.  

Με τη σύμφωνη γνώμη των συντεχνιών και εργοδοτών, 

Υπουργικό Διάταγμα του 2020 καθόρισε αρχικούς ΕΜ 

για 19 χαμηλά αμειβόμενα επαγγέλματα στον 

ξενοδοχειακό τομέα. Η συμφωνία διευκολύνει τη 

μετάβαση σε ένα σύστημα εθνικών ΕΜ καθορίζοντας 

αρχικούς μισθούς ίσους ή υψηλότερους των €870.  

Οι νέοι μισθοί υπερβαίνουν τις συμφωνηθείσες 

‘ενδεικτικές’ αμοιβές του 2019 στα 19 επαγγέλματα 

κατά 10% έως 30%. Δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις 

αναφορικά με τους παράγοντες που έχουν 

διαφοροποιηθεί και τεκμηριώνουν τις σημειωθείσες 

αυξήσεις το 2020, ενώ προβληματίζουν οι ουσιαστικές 

μισθολογικές διακρίσεις μεταξύ των 19 επαγγελμάτων. 

Το σύνολο των επαγγελμάτων με ΕΜ που το κράτος 

πρέπει να επιβλέπει έχει, με βάση τη νέα διευθέτηση,  

αλλάξει από τα 9 στα 28, αυξάνοντας το διοικητικό 

κόστος. Τουλάχιστον μία συντεχνία επιθυμεί επέκταση 

του ξενοδοχειακού μοντέλου για τους ΕΜ στην 

υπόλοιπη οικονομία. Ποιο θα είναι το σύστημα των 

εθνικών ΕΜ που θα προκύψει από το Εργατικό 

Συμβουλευτικό Σώμα, όπου συμμετέχει το κράτος, 3 

συντεχνίες και 2 εργοδοτικές οργανώσεις, χωρίς την 

ουσιαστική συμμετοχή ανεξάρτητων ειδικών;   

Το δοκίμιο διαπραγματεύεται πιθανές μορφές ενός 

συστήματος εθνικών ΕΜ καθώς και το επιθυμητό 

                                                           
*  Christofides L. N., “Edging towards a national minimum 

wage? Initial context, recent developments and the road 

ahead”, Economic Policy Paper 05-21, 2021.  

επίπεδο των υπό συζήτηση μισθών. Ως προς το πρώτο θέμα: 

Το επίπεδο και οι συσχετίσεις μεταξύ των επαγγελματικών 

μισθών διαφοροποιούνται συνεχώς και η παγιοποίηση τους 

στο ξενοδοχειακό μοντέλο δημιουργεί δυσκαμψίες και 

οικονομικό κόστος. Επιπλέον, η νομική κατοχύρωση 

μισθολογίων απαιτεί και την καθολική εφαρμογή τους, 

ανεξάρτητα των συνθηκών που ενδεχόμενα να επικρατούν. 

Με βάση την οικονομική θεώρηση και άριστες πρακτικές δεν 

προκρίνεται επέκταση του αριθμού των επαγγελματικών ΕΜ. 

Η αγορά εργασίας έχει προσαρμοστεί στο υφιστάμενο 

σύστημα του μη συντεχνιακού τομέα και συνεπώς θα 

μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για ένα γενικότερο 

σύστημα εθνικών ΕΜ.  

Ως προς το δεύτερο θέμα: Πώς συνάδουν οι μισθοί των €870, 

και €924 με τα κυπριακά δεδομένα και τις διεθνείς πρακτικές; 

(α) Ο αρχικός ΕΜ των €870 υπερβαίνει το ελάχιστο 

εγγυημένο εισόδημα των €864 για μία οικογένεια με ένα παιδί 

κάτω των 14. (β) Η μείωση του ΕΜ σε πραγματικούς όρους, 

λόγω πληθωρισμού, και η αύξηση της παραγωγικότητας από 

το 2012 θα δικαιολογούσαν μία αύξηση του αρχικού ΕΜ της 

τάξης των €26. (γ) Στην ξενοδοχειακή συμφωνία, ο 

χαμηλότερος αρχικός μισθός είναι €870! (δ) Με βάση το 

Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO), το σύνηθες επίπεδο του ΕΜ 

είναι στο 55% του διάμεσου μηνιαίου μισθού.  Με αυτόν το 

δείκτη, πρόσφατα στοιχεία του 2019 υποδεικνύουν ένα 

αρχικό ΕΜ ίσο με €844. Τέλος, (ε) κατά το ILO, ο αρχικός 

ΕΜ στην Κύπρο είναι αισθητά χαμηλότερος μόνο από χώρες 

με πολύ ψηλό βιοτικό επίπεδο. Με αυτά τα δεδομένα, και 

προς αποφυγήν αρνητικών παρενεργειών στην αγορά 

εργασίας, το επίπεδο των εθνικών ΕΜ δεν πρέπει να ξεπερνά 

σημαντικά τα μηνιαία €870 και €924. 

Το δοκίμιο αναφέρεται στις επιπτώσεις των ΕΜ σε άλλους 

μισθούς, στις τιμές των προϊόντων, στην απασχόληση, στην 

αδήλωτη εργασία, κλπ. Τέτοια προβλήματα αμβλύνονται 

όταν το σύστημα  εθνικών ΕΜ και οι μετέπειτα προσαρμογές 

του  εφαρμόζονται προσεκτικά, βασίζονται σε ανάλυση από 

τεχνική επιστημονική επιτροπή, που με διαφάνεια προτείνει 

μέτρα στην εκάστοτε κυβέρνηση. Ένα σύστημα εθνικών ΕΜ 

πρέπει να υποβοηθάει την κοινωνική πολιτική του κράτους, 

να αμβλύνει την φτώχια των απασχολουμένων και την 

ανισότητα. Οι ευρύτεροι αυτοί στόχοι άπτονται των 

συλλογικών συμβάσεων αλλά αφορούν ολόκληρη την 

κοινωνία. Τα προβλήματα των εργοδοτών και εργαζομένων 

επιλύονται στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμβάσεις, 

δεδομένων των ευρύτερων πολιτικών του κράτους.  

Προς υιοθέτηση ενός εθνικού ελάχιστου μισθού; Η αρχική κατάσταση, πρόσφατες εξελίξεις και ο δρόμος που 

απομένει  
                                                              Λούης Ν. Χριστοφίδης  

 

 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 

https://www.ucy.ac.cy/erc/documents/%CE%94%CE%9F%CE%A0_2021/%CE%94%CE%9F%CE%A0_05-2021.pdf
https://www.ucy.ac.cy/erc/documents/%CE%94%CE%9F%CE%A0_2021/%CE%94%CE%9F%CE%A0_05-2021.pdf
https://www.ucy.ac.cy/erc/documents/%CE%94%CE%9F%CE%A0_2021/%CE%94%CE%9F%CE%A0_05-2021.pdf
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Το παρόν δελτίο *  εξετάζει τον ρυθμό μεταβολής της 

παραγωγικότητας στην Κύπρο χρησιμοποιώντας τον 

δείκτη ολικής παραγωγικότητας (Total Factor 

Productivity-TFP) και αξιολογεί την εξέλιξη των 

παραγωγικών συντελεστών καθώς και την επίδραση 

τους στην οικονομική ανάπτυξή (ρυθμός μεταβολής του 

ΑΕΠ) για την περίοδο μεταξύ των ετών 1996 και 2020. 

Σε αντίθεση με προηγούμενες εκδόσεις, η παρούσα 

ανάλυση συμπεριλαμβάνει και το ανθρώπινο κεφάλαιο 

καθώς και άλλες υποκατηγορίες Κεφαλαίου της 

οικονομίας. Συγκεκριμένα, το συνολικό κεφάλαιο 

κατανέμεται στις εξής επιμέρους κύριες επενδυτικές 

κατηγορίες: Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), 

Υποδομές και Άλλο φυσικό κεφάλαιο. Αυτό επιτρέπει 

την εκτίμηση της συμβολής του κάθε είδους κεφαλαίου 

στο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ. 

Όλες οι κεφαλαιουχικές εισροές αυξάνονταν μέχρι 

περίπου το έτος 2010. Μετά το 2010, οι Υποδομές, το 

Άλλο φυσικό κεφάλαιο και το Ανθρώπινο κεφάλαιο 

μειώθηκαν ελαφρώς, για να αρχίσουν να αυξάνονται 

ξανά το 2016 και τελικά να φτάσουν ή και να 

ξεπεράσουν τα προ της κρίσης επίπεδά τους μέχρι το 

τέλος του 2020. Το κεφάλαιο των ΤΠΕ παρουσιάζει 

διαφορετική εξέλιξη: αυξάνεται μέχρι το 2010 και στη 

συνέχεια σημειώνει πτώση που διαρκεί μέχρι το 2020. 

Φαίνεται ότι η επένδυση που έγινε μετά το 2010 δεν ήταν 

αρκετή για να αντικαταστήσει το μέρος της που είχε 

αποσβεσθεί. Από την άλλη πλευρά, το κεφάλαιο της 

Ε&Α συνέχισε να αυξάνεται εκθετικά καθ' όλη την 

περίοδο του δείγματος.  

Ο ρυθμός μεταβολής της παραγωγικότητας εκτιμάται 

χρησιμοποιώντας δύο μετρήσεις του κεφαλαίου: το 

συνολικό κεφαλαίο (για την επικαιροποίηση του ρυθμού 

μεταβολής της παραγωγικότητας στην Κύπρο) και τα 

επιμέρους κεφάλαια. Ο διαχωρισμός του κεφαλαίου στα 

επιμέρους κεφάλαια μειώνει τα «λάθη μέτρησης» και 

οδηγεί σε χαμηλότερες εκτιμήσεις του ρυθμού 

μεταβολής του TFP. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ενώ τα 

δύο TFP κινούνται μαζί καθ' όλη την περίοδο του 

δείγματος, ο ρυθμός μεταβολής του TFP με την χρήση 

του συνολικού κεφαλαίου είναι υψηλότερος από τον 

αντίστοιχο με την χρήση των επιμέρους κεφαλαίων. 

Η ανάλυση δείχνει ότι η κυπριακή οικονομία 

επιβραδύνθηκε κατά 5.6 ποσοστιαίες μονάδες, μεταξύ 

των περιόδων 1996-2009 και 2010-2014: ο μέσος 

                                                           
* Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην 

ιστοσελίδα:https://www.ucy.ac.cy/erc/en/publications/produc

tivity-analysis, Issue 21/1-December 2021. 

ρυθμός ανάπτυξης μειώθηκε από 3,67% σε -1,95% (Γράφημα 

1). Αυτό οφείλεται κυρίως στην μείωση της συνεισφοράς της 

Εργασίας, του TFP και του κεφαλαίου ΤΠΕ. Kατά την 

περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο (2010 – 2014), 

το κεφάλαιο Ε&Α, το Ανθρώπινο κεφάλαιο και το κεφάλαιο 

Υποδομών ήταν οι μοναδικοί παράγοντες που συνείσφεραν 

θετικά στην οικονομική ανάπτυξη. Μετά το 2015 η οικονομία 

παρουσίασε αξιοσημείωτη βελτίωση: επιταχύνθηκε κατά 5,4 

ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την περίοδο 2010-2014 

(φτάνοντας σχεδόν τα προ του 2010 επίπεδα ανάπτυξης, με 

μέσο ρυθμό ανάπτυξης 3,41%). Κατά τη διάρκεια αυτών των 

τελευταίων 5 ετών, όλοι οι παράγοντες, εκτός από το 

κεφάλαιο ΤΠΕ, συνέβαλαν θετικά στην ανάπτυξη, με το TFP, 

την Εργασία, και το κεφάλαιο Ε&Α να παρουσιάζουν την 

σημαντικότερη συνεισφορά - συνεισφέροντας περίπου 36%, 

35% και 29% στον ρυθμό ανάπτυξης, αντίστοιχα. Για όλες τις 

περιόδους, εκτός από την περίοδο πριν από το 2010, η 

αποεπένδυση στις ΤΠΕ είχε αρνητική συμβολή στον ρυθμό 

ανάπτυξης. 

Η διεθνής βιβλιογραφία αναδεικνύει τις επενδύσεις στην 

Ε&Α και στις ΤΠΕ ως κρίσιμους μοχλούς της οικονομικής 

ανάπτυξης. Η ανάλυση σε αυτό το δελτίο δείχνει ότι αν και 

στην Κύπρο οι επενδύσεις στην Ε&Α αυξάνονται συνεχώς 

την τελευταία δεκαετία, οι δαπάνες στην Ε&Α ως ποσοστό 

του ΑΕΠ, είναι οι χαμηλότερες μεταξύ των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η ανάγκη για επενδύσεις 

στην ψηφιοποίηση, ένα σημαντικό μέρος των ΤΠΕ, δεν 

αντιμετωπίστηκε επαρκώς για μεγάλο χρονικό διάστημα και 

αυτό αποτελεί τροχοπέδη στην αναπτυξιακή προοπτική της 

Κύπρου. Επί του παρόντος, στα πλαίσια του Σχεδίου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), η Κύπρος προσπαθεί 

να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα εφαρμόζοντας μέτρα που 

θα αυξήσουν τις επενδύσεις στις ΤΠΕ καθώς και στα 

υπόλοιπα κεφάλαια. Μαζί με τις απαραίτητες 

μεταρρυθμίσεις, το ΣΑΑ θα διευκολύνει την πορεία προς τη 

βελτίωση της παραγωγικότητας και θα επηρεάσει σημαντικά 

τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. 

 Γράφημα 1: Ανάλυση παραγόντων της οικονομικής ανάπτυξης. 

 % Συνεισφορά (μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή) 

 -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

TFP

Άλλο φυσικό κεφάλαιο

Κεφαλαιο Υποδομών

Κεφαλαιο Ε&Α

Κεφαλαιο ΤΠΕ

Ανθρώπινο κεφάλαιο

Εργασία
Α. 1996-2009: 
Ρυθμός 
ανάπτυξης  3.67%

Β. 2010-2014: 
Ρυθμός 
ανάπτυξης  -1.95%

Γ. 2015-2020: 
Ρυθμός 
ανάπτυξης  3.41%

Παραγωγικότητα των τομέων της κυπριακής οικονομίας  
        

                      Νεοφύτα Έμπορα και Θεοφάνης Μαμουνέας   

 

 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 

https://www.ucy.ac.cy/erc/en/publications/productivity-analysis
https://www.ucy.ac.cy/erc/en/publications/productivity-analysis
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Περιοδικό Cyprus Economic Policy Review 

Περιεχόμενα του Τεύχους 15, Νο.2 (Δεκέμβριος 2021) 

Edging towards a national minimum wage? Initial 

context, recent developments and the road ahead  

Louis N. Christofides  

Electricity consumption and economic activity in Cyprus 

using an asymmetric cointegration technique  

Nektarios A. Michael and Christos S. Savva   

The link between secondary technical / vocational 

education and the labour market in Cyprus  

Maria Eliophotou and Elias Margadjis  

Peace Creation and Peace Diversion updated  

Costas Hadjiyiannis and Iraklis Pattas 

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη έκδοση στον πιο κάτω 

σύνδεσμο:  

https://www.ucy.ac.cy/erc/el/publications/cyprus-

economic-policy-review 

 

Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής/Ανάλυσης 

07-21 Anaxagorou C. and N. Pashourtidou, “Forecasting 

economic activity using preselected predictors: the case 

of Cyprus” 

06-21 Giannakis E. and Th. P. Mamuneas, “Sectoral 

demand-driven and supply—driven input-output 

multipliers in Cyprus”  

05-21 Christofides L. N., “Edging towards a national 

minimum wage? Initial context, recent developments, 

and the road ahead” 

Πλήρης κατάλογος των ΔΟΠ/ΔΟΑ βρίσκεται στην 

ιστοσελίδα:  

https://www.ucy.ac.cy/erc/el/publications/economic-

policy-analysis-papers 

 

Προσλήψεις Προσωπικού 

Πρόσφατα το ΚΟΕ διεύρυνε την ομάδα των Ειδικών 

Επιστημόνων Έρευνας με την προσθήκη δύο νέων 

συνεργάτιδων, την Αναστασία Αλλαγιώτη, PhD in 

Finance and Econometrics, University of Warwick και 

την Αναστασία Δημισκή, PhD in Economics, University 

of Guelph.  Επιπλέον,  στην ομάδα των Ακαδημαϊκών 

Συμβούλων συμμετέχει ο Ηλίας Γιαννάκης, PhD in 

Rural Economics and Development, Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

Νέα Ερευνητικά Προγράμματα  

ERA Chair in Science and Innovation Policy and Studies 

Το ΚΟΕ και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, έχοντας 

εξασφαλίσει τα ερευνητικά προγράμματα ERA Chairs από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, προχώρησε στη δημιουργία 

ερευνητικής ομάδας αριστείας. Έχοντας αρωγό την Υπηρεσία 

Υποστήριξης Έρευνας (ΥΥΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου 

για την πλήρωση της Έδρας ERA στην ‘Πολιτική Επιστήμης 

και Καινοτομίας’ του Τμήματος Οικονομικών και του 

Κέντρου Οικονομικών Ερευνών προχώρησε στην πρόσληψη 

του Καθηγητή Ζαχαρία Μανιαδή. 

Ο Καθηγητής Ζαχ. Μανιαδής, το 2008 ολοκλήρωσε τις 

διδακτορικές σπουδές του (PhD in Economics) στο 

Πανεπιστήμιο UCLA και στη συνέχεια εργάστηκε ως 

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Τμήμα Επιστημών 

Αποφάσεων του Πανεπιστημίου Bocconi (Decision Sciences 

Department, Bocconi University) στην Ιταλία και ως 

Συνεργάτης στο Ερευνητικό Κέντρο ‘Dondera Center’ της 

Ιταλίας. Από το 2015, κατέχει  τη θέση του Αναπληρωτή 

Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Southampton του 

Ηνωμένου Βασιλείου.  

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Καθηγητή Ζαχ. Μανιαδή 

περιλαμβάνουν τα Οικονομικά της Επιστήμης, τα 

Οικονομικά της Συμπεριφοράς και την Πολιτική Οικονομία. 

Η επιστημονική του προσέγγιση είναι διεπιστημονική και έχει 

δημοσιεύσει σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους όπως τα 

Οικονομικά, Έρευνα και Καινοτομία, Πολιτικές Επιστήμες, 

Ψυχολογία και Βιολογία. Υποστηρίζει τη διασταυρωμένη 

γονιμοποίηση μεταξύ διαφόρων κλάδων: από κλάδους της 

Βιοϊατρικής  και της μετα-έρευνας προς τις Κοινωνικές 

Επιστήμες, αλλά και από τις Κοινωνικές Επιστήμες προς 

άλλους κλάδους. Έχει μεγάλη εμπειρία συμμετοχής σε 

διάφορες διεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες, ενώ τακτική 

είναι και η αλληλεπίδραση του με ερευνητικά κέντρα που 

εστιάζουν στην αναπαραγωγιμότητα και την επεκτασιμότητα. 

Το 2015 υπήρξε συνδιοργανωτής του Πρώτου Συνεδρίου με 

θέμα την αναπαραγωγιμότητα με επίκεντρο τα οικονομικά. 

Τα κύρια ενδιαφέροντα του αφορούν τη χρήση οικονομικών 

εργαλείων για την αξιολόγηση πιθανών μεταρρυθμίσεων 

στην επιστήμη και την απόκτηση γνώσεων μέσω της μετά-

έρευνας για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών στα 

οικονομικά και σε άλλους τομείς της κοινωνικής επιστήμης. 

Εστιάζει στη μελέτη της λειτουργίας του ακαδημαϊκού 

χώρου, χρησιμοποιώντας την εφαρμοσμένη οικονομική 

θεωρία και τα πειράματα ως κύρια ερευνητικά του εργαλεία, 

ενώ το επιστημονικό του ενδιαφέρον στρέφεται και στην 

μελέτη της αντίληψης του  κοινού για τους ειδικούς.     

  

Νέα του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών και του Τμήματος Οικονομικών  

https://www.ucy.ac.cy/erc/el/publications/cyprus-economic-policy-review
https://www.ucy.ac.cy/erc/el/publications/cyprus-economic-policy-review
https://www.ucy.ac.cy/erc/documents/%CE%94%CE%9F%CE%A0_2021/%CE%94%CE%9F%CE%A0_07-2021.pdf
https://www.ucy.ac.cy/erc/documents/%CE%94%CE%9F%CE%A0_2021/%CE%94%CE%9F%CE%A0_07-2021.pdf
https://www.ucy.ac.cy/erc/documents/%CE%94%CE%9F%CE%A0_2021/%CE%94%CE%9F%CE%A0_07-2021.pdf
https://www.ucy.ac.cy/erc/documents/%CE%94%CE%9F%CE%A0_2021/%CE%94%CE%9F%CE%A0_06-2021.pdf
https://www.ucy.ac.cy/erc/documents/%CE%94%CE%9F%CE%A0_2021/%CE%94%CE%9F%CE%A0_06-2021.pdf
https://www.ucy.ac.cy/erc/documents/%CE%94%CE%9F%CE%A0_2021/%CE%94%CE%9F%CE%A0_06-2021.pdf
https://www.ucy.ac.cy/erc/documents/%CE%94%CE%9F%CE%A0_2021/%CE%94%CE%9F%CE%A0_05-2021.pdf
https://www.ucy.ac.cy/erc/documents/%CE%94%CE%9F%CE%A0_2021/%CE%94%CE%9F%CE%A0_05-2021.pdf
https://www.ucy.ac.cy/erc/documents/%CE%94%CE%9F%CE%A0_2021/%CE%94%CE%9F%CE%A0_05-2021.pdf
https://www.ucy.ac.cy/erc/documents/%CE%94%CE%9F%CE%A0_2021/%CE%94%CE%9F%CE%A0_05-2021.pdf
https://www.ucy.ac.cy/erc/el/publications/economic-policy-analysis-papers
https://www.ucy.ac.cy/erc/el/publications/economic-policy-analysis-papers
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Ο Καθηγητής Ζαχ. Μανιαδής έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή 

περιοδικά όπως το American Economic Review, Economic 

Journal, Research Policy, PLOS Biology, Behavioral and 

Brain Sciences, American Economic Journal: Micro. Έχει 

επίσης υπηρετήσει ως Αναπληρωτής Συντάκτης στο 

Research in Economics και ως προσκεκλημένος συντάκτης 

στο Economic Journal.  

Ως κάτοχος της ερευνητικής έδρας ERA θα είναι 

υπεύθυνος για τη δημιουργία μιας καινούριας ερευνητικής 

μονάδας με έμφαση στις Πολιτικές Επιστήμης και 

Καινοτομίας. Η Μονάδα αυτή θα ενισχυθεί με νέους 

ερευνητές από το παγκόσμιο ερευνητικό περιβάλλον και 

φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για την Κύπρο σε 

θέματα αξιολόγησης ερευνητικών πρακτικών. 

 

Παρεμβάσεις του Δρ. Γιώργου Συρίχα  

Η ακρίβεια και οι ανησυχίες για στασιμοπληθωρισμό, 

Τηλεοπτική Συζήτηση στην εκπομπή Μέρα Μεσημέρι του, 

Sigma TV, 15 Οκτωβρίου 2021.   

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=aq4kV

ew4coU&fbclid=IwAR0rOWMUMKeuxf72xaJxunYcAI

PE9JcZxQmQtSf8-_z0NzSQc0Of2375gwo 

Πληθωρισμός -Κόστος διαβίωσης,  Παρέμβαση στο 

Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Sigma TV, 25 Οκτωβρίου 

2021.  

https://www.sigmatv.com/shows/tomes-sta-

gegonota/episodes/24203?autoplay=1 

Καταποντίστηκε το Κρυπτονόμισμα SQUID, Τηλεοπτική 

Συζήτηση  στο Digital News, 2 Νοεμβρίου 2021.  

https://www.youtube.com/watch?v=MSf2KHCZEzY 

Κατρακύλα της Τουρκικής λίρας και κατεχόμενα, 

Τηλεοπτική Συζήτηση στο  Digital TV, 18 Νοεμβρίου, 

2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=mUguHPoGp64 

Ρεκόρ πτώσης Τουρκικής Λίρας, Κατεχόμενα, 

Πανδημία,  Συζήτηση στην εκπομπή Πρωινό Δρομολόγιο, 

Τρίτο Πρόγραμμα ΡΙΚ,  27 Νοεμβρίου 2011.  

Πρωινό Δρομολόγιο 27/11/21 - Ραδιοφωνικό Ίδρυμα 

Κύπρου (cybc.com.cy) 

Οικονομική κατάσταση στα κατεχόμενα, Τηλεοπτική 

Συζήτηση στην Εκπομπή ΑΙΧΜΕΣ, OMEGA, 6 

Δεκεμβρίου 2021.  

http://www.omegatv.com.cy/cgibin/hweb?-

A=176825&-V=megatvvodvideos 

Φέρνει αύξηση επιτοκίων ο πληθωρισμός;Τηλεοπτική 

Συζήτηση στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι, Sigma TV, 

7 Ιανουαρίου 2022. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=W

TnM2S2t5mg  

Τι δείχνει για την κυπριακή οικονομία η Έρευνα του ΚΟΕ 

για την παραγωγικότητα; Συζήτηση στο  πρόγραμμα 

Business  Hours, Digital TV, 24 Ιανουαρίου 2022.  

https://www.youtube.com/watch?v=eg_FGgh0OHI 

Πολιτική Αντιμετώπισης των πληθωριστικών πιέσεων και 

τι θα γίνει με τα επιτόκια, Τηλεοπτική Συζήτηση στην 

εκπομπή Alpha Ενημέρωση,  Alpha TV, 25 Ιανουαρίου 

2022.  

https://www.youtube.com/watch?v=XLttv5xDrNg&t

=836s 

Ανασκόπηση των Προοπτικών της Διεθνούς κ Κυπριακής 

Οικονομίας, Ετήσια Οικονομική Συζήτηση της Εταιρίας 

Οικονομικών Μελετών της Κύπρου, 3 Φεβρουαρίου 2022.  

https://cypruseconomicsociety.org/ 
 

Ετήσια Διάλεξη Σερ Πισσαρίδη Χρ.  στη Σχολή 

Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, 3 Μαρτίου 2022 

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια διάλεξη της Σχολής 

Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου με κύριο ομιλητή τον Σερ 

Πισσαρίδη Χριστόφορο και θέμα «Η παγκόσμια και 

Κυπριακή οικονομία μετά τον κορονοϊό: που βρισκόμαστε 

και που πάμε;». Έχοντας σημείο αναφοράς την εμφάνιση 

του Covid-19, η παρουσίαση επικεντρώθηκε στις αλλαγές 

που επέφερε στην οικονομία η πανδημία καλύπτοντας ένα 

ευρύ φάσμα θεμάτων. Ειδικότερα, αναφορά έγινε στις 

αλλαγές που παρατηρήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας στις 

εφοδιαστικές αλυσίδες και στον τρόπο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων, καθώς και στην αγορά εργασίας, η οποία 

επηρεάζεται, μεταξύ άλλων, και από την γήρανση του 

πληθυσμού. Επιπλέον, αναφορά έγινε στην επίδραση που 

είχε η πανδημία τόσο στην πορεία του πληθωρισμού, όσο 

και στον τρόπο διαμόρφωσης των μακροοικονομικών 

πολιτικών, αλλά και στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. 

 

 

 

 

Νέα του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών και του Τμήματος Οικονομικών  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=aq4kVew4coU&fbclid=IwAR0rOWMUMKeuxf72xaJxunYcAIPE9JcZxQmQtSf8-_z0NzSQc0Of2375gwo
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=aq4kVew4coU&fbclid=IwAR0rOWMUMKeuxf72xaJxunYcAIPE9JcZxQmQtSf8-_z0NzSQc0Of2375gwo
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=aq4kVew4coU&fbclid=IwAR0rOWMUMKeuxf72xaJxunYcAIPE9JcZxQmQtSf8-_z0NzSQc0Of2375gwo
https://www.sigmatv.com/shows/tomes-sta-gegonota/episodes/24203?autoplay=1
https://www.sigmatv.com/shows/tomes-sta-gegonota/episodes/24203?autoplay=1
https://www.youtube.com/watch?v=MSf2KHCZEzY
https://www.youtube.com/watch?v=mUguHPoGp64
http://cybc.com.cy/audio-on-demand/%cf%84%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%bf/%cf%80%cf%81%cf%89%ce%b9%ce%bd%cf%8c-%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%bf/episodes/%cf%80%cf%81%cf%89%ce%b9%ce%bd%cf%8c-%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%bf-27-11-21/
http://cybc.com.cy/audio-on-demand/%cf%84%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%bf/%cf%80%cf%81%cf%89%ce%b9%ce%bd%cf%8c-%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%bf/episodes/%cf%80%cf%81%cf%89%ce%b9%ce%bd%cf%8c-%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%bf-27-11-21/
http://www.omegatv.com.cy/cgibin/hweb?-A=176825&-V=megatvvodvideos
http://www.omegatv.com.cy/cgibin/hweb?-A=176825&-V=megatvvodvideos
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WTnM2S2t5mg
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WTnM2S2t5mg
https://www.youtube.com/watch?v=eg_FGgh0OHI
https://www.youtube.com/watch?v=XLttv5xDrNg&t=836s
https://www.youtube.com/watch?v=XLttv5xDrNg&t=836s
https://cypruseconomicsociety.org/
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Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 

για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022/2023 

Ενενήντα πέντε (95) θέσεις στα μεταπτυχιακά 

προγράμματα του Τμήματος Οικονομικών που οδηγούν 

στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος, ως 

ακολούθως:  

• 14 θέσεις για Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση (στα 

Αγγλικά)  

• 30 θέσεις για Μάστερ στα Νομισματικά και 

Χρηματοοικονομικά (στα Αγγλικά)  

• 20 θέσεις για Μάστερ στα Συμπεριφορικά Οικονομικά 

(στα Αγγλικά, σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας)  

Τα δίδακτρα των τριών αυτών προγραμμάτων ανέρχονται 

στις €5.125. 

• 25 θέσεις για το Διαπανεπιστημιακό Μάστερ - Master in 

Business Economics (στα Αγγλικά)   

Τα δίδακτρα ανέρχονται στις €10,000. Σε όλους τους 

επιλεγέντες υποψηφίους θα παραχωρηθεί υποτροφία 

ύψους €4.000. 

• 6 θέσεις για Διδακτορικό στα Οικονομικά.  

Το Τμήμα Οικονομικών καλύπτει τα δίδακτρα των 

νεοεισερχόμενων φοιτητών πλήρους φοίτησης του 

Διδακτορικού προγράμματος. Επιπλέον, οι περισσότεροι 

φοιτητές λαμβάνουν οικονομική στήριξη με τη μορφή 

υποτροφιών ή μέσω εργοδότησης σε θέσεις βοηθών 

διδασκαλίας.  

Η αξιολόγηση των αιτήσεων για τα μεταπτυχιακά 

προγράμματα θα ξεκινήσει στις αρχές Απριλίου. Η 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τα 

μεταπτυχιακά προγράμματα είναι η 30/06/2022. Οι 

ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να υποβάλλουν τις αιτήσεις 

τους έγκαιρα, καθώς η αξιολόγηση των αιτήσεων θα 

γίνεται σταδιακά μέχρι την πλήρωση των διαθέσιμων 

θέσεων. 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος 

Οικονομικών. 

Το Τμήμα Οικονομικών προσφέρει μεταπτυχιακά 

προγράμματα επιπέδου μάστερ τόσο ερευνητικής όσο και 

επαγγελματικής κατεύθυνσης, καθώς και διδακτορικό 

πρόγραμμα. Η γλώσσα διδασκαλίας όλων των 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος 

Οικονομικών είναι η Αγγλική.  

Μάστερ στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά 

Παρέχει το αναγκαίο υπόβαθρο στην οικονομική θεωρία 

και προσφέρει μαθήματα εξειδίκευσης στα νομισματικά 

και χρηματοοικονομικά. Απευθύνεται σε φοιτητές που 

ενδιαφέρονται για απασχόληση στον χρηματοπιστωτικό 

τομέα, όπως τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες, κ.λπ. Η 

γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Αγγλική.  

Μάστερ στα Συμπεριφορικά Οικονομικά 

Το Μάστερ στα Συμπεριφορικά Οικονομικά προσφέρεται 

από κοινού από το Τμήμα Οικονομικών και το Τμήμα 

Ψυχολογίας. Το πρόγραμμα στοχεύει φοιτητές με 

υπόβαθρο σε οικονομικά, ψυχολογία, μηχανική και άλλες 

κοινωνικές, φυσικές και εφαρμοσμένες επιστήμες, που 

επιθυμούν να εξερευνήσουν ζητήματα στα όρια μεταξύ 

οικονομικών και ψυχολογίας.  Έχει σχεδιαστεί με σκοπό να 

ετοιμάσει τους φοιτητές για σταδιοδρομίες που απαιτούν 

την ανάλυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς (σχεδιασμός 

προϊόντων/υπηρεσιών, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, 

δημόσια πολιτική, κτλ.). Το πρόγραμμα παρέχει μια γενική 

βάση στις συμπεριφορικές και πειραματικές προσεγγίσεις 

στις κοινωνικές επιστήμες, καθώς και γνώσεις και τεχνικές 

που είναι απαραίτητες για την οικονομική ανάλυση της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς και την εφαρμογή των 

συμπεριφορικών επιστημών στην επίλυση σύγχρονων 

κοινωνικών προκλήσεων. Η γλώσσα διδασκαλίας του 

προγράμματος είναι η Αγγλική. 

Μάστερ στην  Επιχειρηματική Οικονομική – 

Τεχνολογία, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα (TIME-

MBE) 

Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα που προσφέρεται σε 

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το 

Wageningen University της Ολλανδίας. Είναι πρόγραμμα 

επαγγελματικής κατεύθυνσης με γλώσσα διδασκαλίας τα 

Αγγλικά και έμφαση στην Τεχνολογία, Διαχείριση 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα (ΤΙΜΕ = 

Technology, Innovation Management & 

Entrepreneurship). Το πρόγραμμα συνδυάζει στοχευμένη 

διδασκαλία με πρακτική εξάσκηση παρέχοντας όλες τις 

επιχειρηματικές δεξιότητες και τη γνώση που χρειάζονται 

οι καινοτόμοι οργανισμοί σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 

οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα μαθήματα 

διδάσκονται από καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

του Wageningen University, και άλλων πανεπιστημίων. 

Περιλαμβάνει υποχρεωτική πρακτική εξάσκηση με 

δυνατότητα πραγματοποίησής της στην Ολλανδία υπό την 

εποπτεία του Wageningen University. Η γλώσσα 

διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Αγγλική. 

Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση 

Το Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Ανάλυση προσφέρει 

εμβάθυνση στη βασική οικονομική θεωρία και 

οικονομετρία και τις αναγκαίες δεξιότητες για την 

διεξαγωγή έρευνας σε όλους τους κλάδους των 

οικονομικών. Απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται 

Νέα του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών και του Τμήματος Οικονομικών  
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να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση στα οικονομικά 

ούτως ώστε να μπορούν είτε να συνεχίσουν τις σπουδές 

τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, είτε να 

εργαστούν ως οικονομικοί αναλυτές σε οργανισμούς που 

παράγουν οικονομική πολιτική ή σε μεγάλους ιδιωτικούς 

οργανισμούς με ερευνητικά τμήματα. Το Μεταπτυχιακό 

στην Οικονομική Ανάλυση είναι το φυσικό σημείο 

εκκίνησης για φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν 

Διδακτορικό στα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

ή σε άλλο πανεπιστήμιο του εξωτερικού και δεν κατέχουν 

ήδη μεταπτυχιακό τίτλο με ερευνητικό προσανατολισμό. Η 

γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Αγγλική. 

Διδακτορικό Πρόγραμμα (Ph.D.) στα Οικονομικά 

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά 

Πανεπιστημίου Κύπρου αποσκοπεί στην εκπαίδευση και 

την επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου. 

Στόχος του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι του να είναι 

σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις σε Πανεπιστήμια του 

εξωτερικού και της Κύπρου, σε διεθνείς οργανισμούς 

διαμόρφωσης πολιτικής, καθώς και σε αξιόλογες εταιρείες 

του ιδιωτικού τομέα. Απευθύνεται σε φοιτητές υποψηφίους 

με ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες, υπόβαθρο στις 

ποσοτικές μεθόδους (όχι απαραίτητα στα Οικονομικά) και 

πάθος για έρευνα. Φοιτητές που προέρχονται απευθείας 

από προπτυχιακές σπουδές, ή χωρίς μεταπτυχιακές 

σπουδές στα Οικονομικά, συνήθως εγγράφονται πρώτα 

στο Μάστερ στη Οικονομική Ανάλυση. Το Τμήμα 

Οικονομικών καλύπτει τα δίδακτρα των νεοεισερχόμενων 

φοιτητών πλήρους φοίτησης του Διδακτορικού 

προγράμματος. Επιπλέον, οι περισσότεροι φοιτητές 

λαμβάνουν οικονομική στήριξη με τη μορφή υποτροφιών 

ή μέσω εργοδότησης σε θέσεις βοηθών διδασκαλίας. 

Φοιτητές που εγγράφονται αρχικά στο Μάστερ στην 

Οικονομική Ανάλυση είναι επίσης επιλέξιμοι για 

χρηματοδότηση. Η γλώσσα διδασκαλίας του 

προγράμματος είναι η Αγγλική. 

Διδακτορικό (PhD) και Μεταδιδακτορικό (Postdoc)  

στην Μελέτη και Πολιτική του Χώρου της Επιστήμης 

και Καινοτομίας 

Η νεοσυσταθείσα Έδρα ERA στην Μελέτη και Πολιτική 

του Χώρου της Επιστήμης και Καινοτομίας με έδρα το 

Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, στοχεύει στην σταδιακή 

ανάπτυξη της σε Κέντρο Αριστείας, συστήνοντας 

μια  διεπιστημονική Ερευνητική Μονάδα 

(https://newdev.ucy.ac.cy/sinnopsis/).   

Σε αυτό το πλαίσιο, προκηρύσσονται 3 θέσεις 

Μεταδιδακτορικών Ερευνητών (Postdoctoral Researchers) 

και 3 πλήρως χρηματοδοτούμενες θέσεις Διδακτορικού 

(fully funded PhD positions) στην Εφαρμοσμένη 

Οικονομική Θεωρία, στα Πειραματικά Οικονομικά, στην 

Τεχνική Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) και Ανάλυση 

Δεδομένων, στην Μετα-Ανάλυση (Meta-Analysis) 

Δεδομένων και την Επιστήμη της Συμπεριφοράς.   

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις 

προκηρυχθείσες θέσεις είναι η 15/04/2022. 

 

Πληροφορίες για τις παραπάνω θέσεις και για την υποβολή 

αίτησης μπορείτε να βρείτε στους 

συνδέσμους: https://lnkd.in/dEwc4pRH,  https://lnkd.in/d

K2xjNbd.   

 

Κενή Θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας  

Το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου 

δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μέχρι τριών (3) θέσεων 

Ειδικού Επιστήμονα με πλήρη ή μερική απασχόληση, για 

εργοδότηση στο εξωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα 

IMVASSIM και στο εξωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα 

LASCAREM, που χρηματοδοτούνται από το ΙΔΕΚ. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις 

τους μέχρι τις 15/06/2022.  

Πληροφορίες για τις παραπάνω θέσεις μπορείτε να δείτε 

στον παρακάτω  σύνδεσμο:  

Νέες θέσεις: Ειδικός Επιστήμονας (έρευνα) - Department 

of Economics (ucy.ac.cy) 

 

 

Νέα του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών και του Τμήματος Οικονομικών  

https://newdev.ucy.ac.cy/sinnopsis/
https://lnkd.in/dEwc4pRH
https://lnkd.in/dK2xjNbd
https://lnkd.in/dK2xjNbd
https://newdev.ucy.ac.cy/econ/%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%82-%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85/?lang=el
https://newdev.ucy.ac.cy/econ/%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%82-%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85/?lang=el
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Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός με στόχο την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στα οικονομικά, κυρίως σε θέματα που ενδιαφέρουν 

την Κύπρο.  

Στην πυραμίδα της διοικητικής ιεραρχίας του ΚΟΕ είναι το Συμβούλιο και το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο: 

• Το Συμβούλιο απαρτίζεται από μέλη τα οποία προέρχονται τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και εκτός αυτής. 

Το Συμβούλιο έχει συμβουλευτικό ρόλο και στηρίζει το έργο του ΚΟΕ εντός και εκτός του Πανεπιστημίου. 

• Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους υπεύθυνους των ερευνητικών προγραμμάτων και μεριμνά για 

τη διεξαγωγή της έρευνας. 
 

Οι απόψεις που εκφράζονται στα άρθρα του ενημερωτικού δελτίου είναι των συγγραφέων μόνο και δεν 

αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά το ΚΟΕ. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση, από 

οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο, όλου ή μέρους του ενημερωτικού δελτίου, με αναφορά στο παρόν δελτίο και 

τους συγγραφείς του άρθρου.  

Η ‘Οικονομική Έρευνα’ κυκλοφορεί δύο φορές ετησίως και είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα 

του ΚΟΕ http://www.ucy.ac.cy/erc/en/publications/newsletter 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
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