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Λευκωσία, 07 Ιουλίου 2020 
 
Προς: Όλες τις Βιομηχανίες 
 
Θέμα: Αποτελέσματα της Έρευνας Βιομηχανίας 2018 
  
Κυρία/ε, 
 
Η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Έρευνας Βιομηχανίας για 
το 2018. 
 
Η Έρευνα Βιομηχανίας καλύπτει δειγματοληπτικά 1.460 περίπου επιχειρήσεις των οποίων η 
κύρια δραστηριότητα τους εμπίπτει στους τομείς Β,Γ,Δ και Ε του συστήματος ταξινόμησης 
οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
 
Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα της Έρευνας, η απασχόληση στον ευρύτερο βιομηχανικό 
τομέα αυξήθηκε το 2018 κατά 7,0% στις 38,2 χιλιάδες σε σύγκριση με 35,7 χιλιάδες το 
2017. Στη μεταποίηση απασχολούνταν 33,8 χιλιάδες, στα ορυχεία και λατομεία 0,5 χιλιάδες, 
στην παροχή ηλεκτρισμού 2,1 χιλιάδες και στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και 
διαχείριση αποβλήτων 1,8 χιλιάδες άτομα. 
 

 
 

Στο σύνολο του βιομηχανικού τομέα, η αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε κατά 
11,4% στα €4.638,6 εκατομμύρια το 2018 σε σύγκριση με €4.165,5 εκατομμύρια το 2017. 
Στη μεταποίηση, η αξία παραγωγής αυξήθηκε κατά 10,4% στα €3.393,1 εκατομμύρια, στα 
ορυχεία και λατομεία κατά 2,0% στα €78,8 εκατομμύρια, στην παροχή ηλεκτρισμού κατά 
17,9% στα €828,5 εκατομμύρια και στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και 
διαχείριση αποβλήτων κατά 8,5% στα €338,2 εκατομμύρια. 
 
Η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε κατά 7,8% στο σύνολο της βιομηχανίας 
και ανήλθε στα €1.676,4 εκατομμύρια το 2018 από €1.554,8 εκατομμύρια το 2017. Στη 
μεταποίηση, η προστιθέμενη αξία αυξήθηκε κατά 11,3% στα €1.226,5 εκατομμύρια, στα 
ορυχεία και λατομεία κατά 36,7% στα €25,9 εκατομμύρια και στην παροχή νερού, 
επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων κατά 0,5% στα €150,8 εκατομμύρια. 
Αντίθετα, στην παροχή ηλεκτρισμού η προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 3,9% στα €273,2 
εκατομμύρια. 
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο 
της Στατιστικής Υπηρεσίας στο υπόθεμα Βιομηχανία πατώντας εδώ ή να επικοινωνήσουν με 
τον κ. Χαράλαμπο Αλκιβιάδους: τηλ:+35722602189, ηλ. 
ταχ.: calkiviadous@cystat.mof.gov.cy  
    
Με εκτίμηση, 
 
Μιχάλης Κούλλουρος 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας 
Για Γενικό Γραμματέα. 
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