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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΜΔΣΔΣ ΜΗΝΙΑΙΔΣ ΑΠΟΛΑΒΔΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: 1Ο ΣΡΙΜΗΝΟ 2020
Εηήζια Μεηαβολή 3,3%
Σύκθσλα κε πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία, νη κέζεο αθαζάξηζηεο κεληαίεο απνιαβέο ησλ ππαιιήισλ θαηά ην
πξώην ηξίκελν ηνπ 2020, εθηηκνύληαη ζηα €1.956 ζε ζύγθξηζε κε €1.894 ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2019,
δειαδή παξαηεξείηαη αύμεζε 3,3%.
Οη κέζεο αθαζάξηζηεο απνιαβέο δηνξζσκέλεο σο πξνο ηηο επνρηθέο δηαθπκάλζεηο, ην πξώην ηξίκελν ηνπ
2020 εθηηκνύληαη ζηα €2.019 θαη ζε ζύγθξηζε κε ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2019 παξαηεξείηαη αύμεζε
1,0%.

Μέζες Μηνιαίες Απολαβές Τπαλλήλφν
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Σεκείσζε: Τα ζηνηρεία από ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2019 είλαη πξνθαηαξθηηθά.

Διεύθςνση: Μισαήλ Καπαολή, 1444 Λεςκωσία, Κύππορ
Τηλ.: 22 602129, Απ. Φαξ: 22 661313, E-mail: enquiries@cystat.mof.gov.cy
Web site: http://www.cystat.gov.cy

Οη κέζεο αθαζάξηζηεο κεληαίεο απνιαβέο ησλ αλδξώλ θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2020, εθηηκνύληαη ζηα
€2.101 θαη ησλ γπλαηθώλ ζηα €1.780. Σε ζύγθξηζε κε ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2019, νη κέζεο κεληαίεο
απνιαβέο ησλ αλδξώλ απμήζεθαλ θαηά 3,6% θαη ησλ γπλαηθώλ απμήζεθαλ θαηά 2,8%.
Πίνακας
Μέζες μηνιαίες απολαβές (€)

Μεηαβολή (%)

Φσξίο δηόξζσζε

Δπνρηθά
δηνξζσκέλεο

Με ην αληίζηνηρν
ηξίκελν ηνπ
πξνεγνύκελνπ
έηνπο
(απνιαβέο ρσξίο
δηόξζσζε)

1ν Τξίκελν 2020

1.956

2.019

3,3

1,0

4ν Τξίκελν 2019

2.254

2.000

2,2

0,6

1ν Τξίκελν 2019

1.894

1.957

1,9

0,5

1ν Τξίκελν 2020

2.101

2.164

3,6

1,1

4ν Τξίκελν 2019

2.392

2.140

1,9

0,6

2.028

2.094

1,5

0,3

1.780

1.843

2,8

0,8

4 Τξίκελν 2019

2.086

1.829

2,5

0,7

1ν Τξίκελν 2019

1.732

1.791

2,5

0,8

Φύλο

Με ην
πξνεγνύκελν
ηξίκελν
(επνρηθά
δηνξζσκέλεο
απνιαβέο)

ύνολο

Άνδρες

ν

1 Τξίκελν 2019
Γσναίκες
1ν Τξίκελν 2020
ν

Λόγσ ζηξνγγπινπνίεζεο ησλ απνιαβώλ ν ππνινγηζκόο ηεο κεηαβνιήο ελδερνκέλσο λα δηαθέξεη από
ηελ πνζνζηηαία αιιαγή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
Οριζμοί
Οη Μέζες Μηνιαίες Απολαβές ησλ ππαιιήισλ πεξηιακβάλνπλ ην βαζηθό κηζζό, ην ηηκαξηζκηθό
επίδνκα, απνιαβέο ππεξσξηώλ, ην Τακείν Αδεηώλ, νπνηαδήπνηε επηδόκαηα έιαβαλ νη ππάιιεινη θαηά ηελ
πεξίνδν αλαθνξάο, θαζώο επίζεο θαη αλαδξνκηθέο πιεξσκέο. Ο κέζνο όξνο ησλ απνιαβώλ ππνινγίδεηαη
δηαηξώληαο ην ζύλνιν ησλ αθαζάξηζησλ απνιαβώλ πξνηνύ αθαηξεζνύλ νπνηεζδήπνηε ζπλεηζθνξέο ζηα
ππνρξεσηηθά ηακεία ησλ Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, κε ην ζύλνιν ησλ ππαιιήισλ πνπ έιαβαλ ηηο
απνιαβέο απηέο.
Oη έθηαθηεο εηζθνξέο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα (2012-2016) θαη ησλ αμησκαηνύρσλ θαη
εξγνδνηνπκέλσλ ηεο θξαηηθήο ππεξεζίαο θαη ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα (1/9/2011-31/12/2016)
θαη νη κεηώζεηο ησλ απνιαβώλ ησλ αμησκαηνύρσλ θαη εξγνδνηνπκέλσλ ηεο θξαηηθήο ππεξεζίαο θαη ηνπ
επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα (από 01/12/2012), δελ επεξεάδνπλ ηνλ αθαζάξηζην κηζζό αιιά ην δηαζέζηκν
εηζόδεκα ησλ ππαιιήισλ. Δπνκέλσο, δελ αληηθαηνπηξίδνληαη ζηα πην πάλσ ζηνηρεία.
Οη Μέζες Μηνιαίες Απολαβές, διορθφμένες φς προς ηις εποτικές διακσμάνζεις, είλαη νη κέζεο
κεληαίεο απνιαβέο ησλ ππαιιήισλ, έρνληαο αθαηξέζεη ηελ επίδξαζε ηνπ επνρηθνύ παξάγνληα από ηα
ζηνηρεία. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ επνρηθά δηνξζσκέλσλ ζηνηρείσλ, ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθέο ζηαηηζηηθέο
κέζνδνη. Δπνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζύγθξηζε ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλεο
ρξνληθήο πεξηόδνπ κε άιιεο πεξηόδνπο, όπσο γηα παξάδεηγκα, ηελ ακέζσο πξνεγνύκελε ηξηκελία, εθεί,
δειαδή, όπνπ ν παξάγνληαο ηεο επνρηθόηεηαο επεξεάδεη ηα ζηνηρεία.
Η Ποζοζηιαία Μεηαβολή - ύγκριζη με ηο ανηίζηοιτο ηρίμηνο ηοσ προηγούμενοσ έηοσς, είλαη ε
πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ κέζσλ κεληαίσλ απνιαβώλ, ζπγθξίλνληαο ηα ζηνηρεία ζπγθεθξηκέλνπ
ηξηκήλνπ, κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. Λόγσ ηνπ όηη ε ζύγθξηζε γίλεηαη κεηαμύ
αληίζηνηρσλ πεξηόδσλ δηαθνξεηηθώλ εηώλ, δε ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επνρηθά δηνξζσκέλα
ζηνηρεία ζηε ζύγθξηζε, αθνύ ν επνρηθόο παξάγνληαο είλαη ν ίδηνο γηα ηηο πεξηόδνπο πνπ ζπγθξίλνληαη.
Η Ποζοζηιαία Μεηαβολή - ύγκριζη με ηο προηγούμενο ηρίμηνο (Απολαβές διορθφμένες φς
προς ηις εποτικές διακσμάνζεις) είλαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ κέζσλ κεληαίσλ απνιαβώλ,
ζπγθξίλνληαο ηα ζηνηρεία ζπγθεθξηκέλνπ ηξηκήλνπ, κε ην ακέζσο πξνεγνύκελν ηξίκελν. Λόγσ ηνπ όηη ν
επνρηθόο παξάγνληαο είλαη δηαθνξεηηθόο κεηαμύ δύν ζπλερόκελσλ ηξηκήλσλ, είλαη αλαγθαίν λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα επνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία ησλ κέζσλ κεληαίσλ απνιαβώλ ζηνλ ππνινγηζκό ηεο
πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο.
Κάλσυη ζηοιτείφν
Κάιπςε Υπαιιήισλ
Τα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ κέζσλ κεληαίσλ απνιαβώλ, πεξηιακβάλνπλ
ζηνηρεία γηα όινπο ηνπο ππάιιεινπο γηα ηνπο νπνίνπο ν εξγνδόηεο θαηέβαιε εηζθνξέο ζην Τακείν
Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ.
Δμαηξέζεηο ζηελ θάιπςε:

Άηνκα πνπ εξγνδνηνύληαη ζε ηδησηηθά λνηθνθπξηά, δειαδή νη νηθηαθέο βνεζνί, δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηα ζηνηρεία.

Δμαηξνύληαη, επίζεο, άηνκα κε απνιαβέο ιηγόηεξεο από ην θαηώηαην επηηξεπηό όξην, ην νπνίν
όξηζε ε Σηαηηζηηθή Υπεξεζία σο έλδεημε γηα ηα άηνκα πνπ δελ είραλ θαλνληθή απαζρόιεζε θαηά ηελ
πεξίνδν αλαθνξάο (π.ρ. άηνκα πνπ έιαβαλ κόλν θάπνηα αλαδξνκηθή πιεξσκή, άηνκα πνπ
εξγάζηεθαλ πνιύ ιίγεο ώξεο, θηι.). Τν θαηώηαην επηηξεπηό όξην απνιαβώλ, αλαζεσξείηαη θάζε
έηνο, αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ ζύκθσλα κε ην Πεξί Καηώηαησλ Μηζζώλ
Γηάηαγκα.
Κάιπςε Οηθνλνκηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ
Τα ζηνηρεία θαιύπηνπλ όινπο ηνπο ηνκείο ηεο Κππξηαθήο Οηθνλνκίαο, εμαηξνπκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ησλ ηδησηηθώλ λνηθνθπξηώλ.
σλλογή ζηοιτείφν

Πηγή των ςτοιχείων είναι το αρχείο των Υπηρεςιών Κοινωνικών Αςφαλίςεων. Τα απνηειέζκαηα
δεκνζηεύνληαη ζε ηξηκεληαία βάζε. Ο ππνινγηζκόο ησλ κέζσλ κεληαίσλ απνιαβώλ γηα ην ηξίκελν
αλαθνξάο, βαζίδεηαη ζηνπο πξώηνπο δύν κήλεο ηνπ ηξηκήλνπ.
Για περισσότερες πληρουορίες:
Ιζηόηνπνο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο, ππόζεκα Δξγαηηθό Κόζηνο θαη Απνιαβέο
Επικοινωνία
Φάλε Λαγνύ: Τει:+35722602115, Ηι. Ταρ.: plagou@cystat.mof.gov.cy
Διέλε Φξηζηνδνπιίδνπ: Τει:+35722602142, Ηι. Ταρ.: echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy
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