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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Εθνικό Δίκτυο ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου ιδρύθηκε το 2007, έχει 15 ενεργές 
οργανώσεις μέλη και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου, ΕΑΡΝ,  που εδρεύει στις 
Βρυξέλλες. 
 
Είναι ένα δίκτυο που αγωνίζεται για την καταπολέμηση της φτώχειας μέσω  της 
διεκδίκησης  πολιτικών και πρακτικών κατά της φτώχειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Η παρακολούθηση της πορείας της φτώχειας αποτελεί μέρος μιας  διαδικασίας 
με την οποία υποχρεώνονται οι κυβερνήσεις να λογοδοτούν, καθώς και η 
ευαισθητοποίηση του κοινού για τις πραγματικές επιτόπιες συνθήκες, προκειμένου να 
ασκηθεί πίεση για αλλαγή. 
 
Επί του παρόντος, το EAPN συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, προκειμένου να 
επιτύχει την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τη μείωση της 
φτώχειας, την αύξηση της απασχόληση και της εκπαίδευσης μέσω διαδικασιών 
διαλόγου. Αυτό συνεπάγεται την παρακολούθηση των προτάσεων πολιτικής από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη και την προσπάθεια να επηρεάσει τις συστάσεις 
πολιτικής, εφιστώντας την προσοχή στις τάσεις και την πραγματικότητα στην πράξη. 
Αυτό ήταν ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος εργασίας μας προς την Επιτροπή 
κατά την περίοδο αυτή. Ωστόσο, τα μέλη αυξάνουν όλο και περισσότερο τις ανησυχίες 
τους σχετικά με το μέγεθος της εργασίας που απαιτείται για αυτή τη διαδικασία 
εμπλοκής και παρακολούθησης και τον αντίκτυπο πολιτικής, ιδίως σε χώρες με αδύναμη 
δέσμευση για ουσιαστική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων. 
 
Σκοπός της Έκθεσης Παρακολούθηση της Φτώχειας του ΕΔΕΦ δεν είναι μια 
ολοκληρωμένη  έκθεση έρευνας για τη φτώχεια στην Κύπρο, αλλά μια εκτίμηση των 
μελών σχετικά με το τι συμβαίνει στη χώρα μας και στη βάση επίσημων στατιστικών 
στοιχείων, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει ως μέσο ευαισθητοποίησης και υποστήριξης 
σε εθνικό επίπεδο, καθώς και να αποτελέσει τη βάση για αποτελεσματικές πολιτικές στο 
επίπεδο της ΕΕ. Βασίζεται επίσης στην εμπειρία  και στις προτεραιότητες των ανθρώπων 
που βιώνουν τη φτώχεια με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Πάνω απ' όλα προσδοκούμε 
να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο επικοινωνίας, το οποίο στοχεύει στην 
επισήμανση των βασικών  τάσεων της φτώχειας, στην αξιολόγηση του ρόλου της ΕΕ και 
της Κυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο, στον εντοπισμό των βασικών ζητημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας, και στην 
πρόταση λύσεων που υποστηρίζονται από παραδείγματα και στοιχεία. Η έκθεση αυτή 
μπορεί να αξιοποιηθεί από ενδιαφερόμενα μέρη και στο ευρύ κοινό καθώς επίσης και 
από φορείς λήψης αποφάσεων. 
 



 

ΟΡΙΣΜΟΙ και ΕΝΝΟΙΕΣ 

Τι είναι φτώχεια;  

      «Υπάρχει φτώχεια και φτώχεια. Άλλη είναι μια γενική φτώχεια που οφείλεται σε 

ένα οδυνηρό γεγονός, για παράδειγμα σε πόλεμο, σε μια φυσική καταστροφή κλπ, 

και αφορά σχεδόν όλους τους πολίτες ή όταν είναι μια φτώχεια που φαίνεται να 

απομακρύνεται από έναν φωτεινό ορίζοντα ανάπτυξης και άλλη είναι μια φτώχεια 

που οφείλεται στις μεγάλες οικονομικές ανισότητες και στην επικράτηση ενός 

άδικου συστήματος  ή όταν δεν βλέπεις κανένα φως στον ορίζοντα και η φτώχεια 

φαντάζει σαν το μοναδικό μέλλον των ανθρώπων.» 

     « Μία είναι η φτώχεια. Είναι εκείνη η κατάσταση που εξαθλιώνει τον άνθρωπο 

και του αφαιρεί κάθε δυνατότητα ανέλιξης, που του στερεί την ικανοποίηση των 

πιο βασικών αναγκών και τον οδηγεί σε κατάσταση ζώου, που τον ταπεινώνει και 

του αφαιρεί κάθε ίχνος ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τον γονατίζει έτσι ώστε να 

μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι, να υποταχθεί σε ένα «πεπρωμένο» που του έχουν 

ετοιμάσει άλλοι για να είναι ένα παντοτινό υποχείριό τους».  

 

Σύμφωνα με το ΕΑΡΝ η φτώχεια μπορεί να είναι τόσο απόλυτη όσο και σχετική έννοια. 

• Η απόλυτη ή ακραία φτώχεια είναι όταν οι άνθρωποι στερούνται τις βασικές 
ανάγκες για επιβίωση. Για παράδειγμα, μπορεί να λιμοκτονούν, να έχουν 
έλλειψη καθαρού νερού, σωστή στέγαση, επαρκή ρούχα ή φάρμακα και να 
αγωνίζονται να παραμείνουν ζωντανοί. Τα Ηνωμένα Έθνη τείνουν να εστιάζουν 
τις προσπάθειές τους στην εξάλειψη της απόλυτης ή ακραίας φτώχειας. Ο 
πρώτος στόχος των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών 
ήταν η εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας. 

• Σχετική φτώχεια.  Η διαδικασία κοινωνικής ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
χρησιμοποιεί έναν σχετικό ορισμό της φτώχειας. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, 
η φτώχεια είναι όπου ο τρόπος ζωής και το εισόδημα κάποιων ανθρώπων είναι 
τόσο χειρότερος από το γενικό βιοτικό επίπεδο στη χώρα ή στην περιοχή στην 
οποία ζουν ότι αγωνίζονται να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή και να 
συμμετάσχουν σε απλές οικονομικές, και πολιτιστικές δραστηριότητες. 

 
 
 
 
 



Πώς μετριέται η φτώχεια; 

Μέχρι το 2010, η σχετική φτώχεια ήταν το κύριο βάρος κατά την παρακολούθηση της 
φτώχειας σε επίπεδο ΕΕ. Το 2010, η ΕΕ ενέκρινε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία 
έχει ως στόχο να κατευθύνει την ΕΕ προς μια έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομία. Μεταξύ των πέντε πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής αυτής, υιοθετήθηκε 
για πρώτη φορά ο στόχος της φτώχειας για τη μείωση κατά 20 εκατομμύρια του αριθμού 
των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE).  

Τι είναι Δείκτης AROPE;  

Ορίζεται ως το μερίδιο του πληθυσμού σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες τρεις 
συνθήκες: 

• Ο κίνδυνος φτώχειας (AROPΕ), δηλαδή κάτω από το σχετικό νομισματικό όριο 
φτώχειας (60% του μέσου ισοδύναμου εισοδήματος των νοικοκυριών). 

• Σε κατάσταση σοβαρής υλικής στέρησης (SMD). 

• Ζώντας σε ένα νοικοκυριό με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας 
 
Ο σύνθετος δείκτης AROPE καταγράφει μόνο ένα μέρος της εικόνας και δεν περιγράφει 
πλήρως την πολυπλοκότητα της φτώχειας. Είναι σημαντικό τα τρία στοιχεία να 
παρακολουθούνται χωριστά. Είναι επίσης σημαντικό να μετρήσουμε άλλα στοιχεία που 
αποτυπώνουν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της φτώχειας: οι επίσημοι δείκτες θα 
πρέπει να συμπληρώνονται με ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες που συλλέγονται 
από τις ΜΚΟ που εργάζονται επί τόπου. 

Ποιο είναι το όριο της φτώχειας; 

Το όριο της φτώχειας υπολογίζεται στο 60% του εθνικού διάμεσου μισθού ο οποίος το 
2015 ήταν 1509 ευρώ. Δηλαδή το όριο της φτώχειας  στην Κύπρο το 2015 ήταν 10,860  
ευρώ ετησίως. 

Τι είναι Πληθυσμός σε κίνδυνο  φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού;  

Είναι ο πληθυσμός που είναι κάτω από  το όριο της φτώχειας ή ζει σε νοικοκυριά με πολύ 
χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας ή ζει σε νοικοκυριά που έχουν σοβαρή υλική στέρηση.  

Ποια είναι τα νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας;  

Είναι  τα νοικοκυριά του οποίου τα ενήλικα άτομα εργάζονται λιγότερο από το 20% της 
συνολικής εργασίας που θα μπορούσαν να είχαν εργαστεί  τον προηγούμενο χρόνο. 

 

 

 

Τι είναι σοβαρή υλική στέρηση;  

Με τον όρο αυτό εννοούμε τον πληθυσμό  που στερείται λόγω οικονομικών δυσκολιών 
τουλάχιστο τέσσερα από τα ακόλουθα αγαθά και υπηρεσίες: 



1. Καθυστέρηση στην αποπληρωμή πάγιων λογαριασμών(ρεύμα, νερό,  κ.λ.π.), 
ενοίκιο ή δόσεις δανείων κύριας κατοικίας ή δόσεις άλλων δανείων 

2. Οικονομική αδυναμία για πληρωμή μιας εβδομάδας διακοπών 
3. Οικονομική αδυναμία στην αντιμετώπιση έκτακτων αλλά αναγκαίων δαπανών 
4. Οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική θέρμανση 
5. Οικονομική αδυναμία για διατροφή που να περιλαμβάνει κάθε δεύτερη μέρα ένα 

γεύμα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι(ή ισοδύναμο χορτοφαγικό γεύμα) 
6. Οικονομική αδυναμία να διαθέτουν αυτοκίνητο 
7. Οικονομική αδυναμία να διαθέτουν τηλέφωνο 
8. Οικονομική αδυναμία να διαθέτουν έγχρωμη τηλεόραση 
9. Οικονομική αδυναμία να διαθέτουν πλυντήριο ρούχων 

 

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 2014-2015 

 

 

 

 
 

Τι συμβαίνει με τη φτώχεια στην Κύπρο; Ποιες είναι οι ομάδες που 

επηρεάζονται περισσότερο στην Κύπρο; 
  2012 2013 2014 2015 2016 

Ποσοστό κινδύνου φτώχειας  
ή κοινωνικού αποκλεισμού 

Σύνολο 27,1 27,8 27,4 28,9 27,7 

  Άντρες 25,1 26,8 26,0 28,1 26,6 



 Γυναίκες 29,0 28,8 28,8 29,8 28,7 
 

 
      

Ποσοστό πληθυσμού που ζει σε 
νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη 
έντασης εργασίας  

Σύνολο 6,5 7,9 9,7 10,9 10,6 

 Άντρες 5,8 7,6 8,9 10,3 9,9 
 Γυναίκες 7,1 8,2 10,5 11,4 11,2 
 

 
      

Ποσοστό πληθυσμού που στερείται 
τουλάχιστο 4 είδη και υπηρεσίες 
από τις διαστάσεις  υλικής στέρησης 

Σύνολο 15,0 16,1 15,3 15,4 13,6 

 Άντρες 15,1 16,6 15,6 15,9 14,0 
 Γυναίκες 14,9 15,6 15,1 15,0 13,3 
 
 

      

Ποσοστό κινδύνου φτώχειας κατά 
κύρια δραστηριότητα 

Εργαζόμενοι 
18+ 

7,9 8,9 7,8 9,1 8,2 

 Μη 
εργαζόμενοι 

24,3 23,0 22,7 23,4 23,7 

 Άνεργοι 31,5 33,6 32,6 42,0 37,2 
 Συνταξιούχοι 29,0 19,7 21,3 16,5 19,8 
 Μη ενεργοί 17,6 20,9 17,9 18,7 19,4 
 
 

      

Ποσοστό κινδύνου φτώχειας κατά 
τύπο νοικοκυριού 

Χωρίς 
εξαρτώμενα 

18,8 16,7 18,5 17,8 16,6 

 Μεεξαρτώμεν 11,7 14,3 11,5 15,1 15,7 
 Μονογονεικά 17,3 23,2 27,9 25,2 27,5 
 
 

      

Ποσοστό κινδύνου φτώχειας κατά 
χώρα γεννήσεως 

Κύπρος 24,7 25,3 26,4 26,4 25,0 

 Χώρα ΕΕ28 29,8 34,4 29,3 33,0 29,5 

 Χώρα εκτός ΕΕ28 43,7 43,4 42,2 46,1 44,4 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Δείκτες κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού, 2008-2016 

 

Στην Κύπρο με βάση τους δείκτες της Στατιστικής Υπηρεσίας 2016 το ποσοστό των 
ατόμων που βρίσκονται στο κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ήταν 
27.7%  και το ποσοστό των ατόμων που βιώνει σοβαρή  στέρηση βασικών αγαθών ήταν 
13,6. Η λιγοστή μείωση που παρατηρήθηκε από το 2015 δεν οφείλεται στην μείωση της 
πραγματικής φτώχειας αλλά στην μείωση του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος πάνω στο 



οποίο υπολογίζεται το όριο της φτώχειας. Δηλαδή το 2014 ήταν 18, 418 ευρώ ετησίως 
και το 2016 μειώθηκε στα 16,943 ευρώ.   
 
Με βάση το πιο πάνω πίνακα οι ομάδες του πληθυσμού που είναι με το πιο ψηλό 

ποσοστό  κινδύνου της φτώχειας είναι οι άνεργοι ιδιαίτερα οι μακροχρόνια με ποσοστό 

37.2%, οι συνταξιούχοι ιδιαίτερα οι γυναίκες συνταξιούχες των οποίων οι συντάξεις 

έχουν χάσμα 40% με αυτές των αντρών, τα μονογονεικά νοικοκυριά και οι μετανάστες 

ιδιαίτερα οι μετανάστες από τρίτες χώρες με ποσοστό 44.4%. 

Με βάση την Στρατηγική Ευρώπη 2020 έχουν τεθεί  οι πιο κάτω στόχοι  

 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΟΧΟΣ 
 ΕΕ2020 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΚΥΠΡΟΥ 

ΚΥΠΡΟΣ 
2014 

ΚΥΠΡΟΣ   
2015 

ΚΥΠΡΟΣ 
2016 

ΕΕ28 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
(20-64 ΧΡΟΝΩΝ)                
 

75% 75-77%  67.6% 67.9%  68.7% 69.2% 

ΜΕΙΩΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ             
 
 

20ΕΚ. 19.3% ή 
27,000 

27.4% 28.9% 27.7% 24.5% 

ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΩΡΗΣ  
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ 

10% 10% 6.8% 5.4% 7.6% 11.2% 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ   
 

40% 46% 52.5%            54.2% 53.4% 37.9% 

 
 
 
 

Ποιος είναι ο ρόλος  της ΕΕ και της κυβέρνησης; 

Ως ΕΔΕΦ υποστηρίζουμε ότι ενώ υπάρχει αυξημένη ανάγκη για κοινωνική προστασία, οι 
πολιτικές και  οι κρατικές δαπάνες για ανάπτυξη,  για κοινωνικές παροχές και άλλες 
υπηρεσίες δεν είναι επαρκής για να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά την φτώχεια και 
την ανισότητα που έχει αυξηθεί  με την οικονομική κρίση και τις πολιτικές λιτότητας.  
 
 
Η προσήλωση της κυβέρνησης σε αντιαναπτυξιακές πολιτικές και η εμμονή για συνέχιση 
της λιτότητας ακόμα και μετά από την έξοδο από το μηχανισμό στήριξης, δεν δείχνει ότι 
προσανατολίζεται σε αναπτυξιακή πολιτική που θα φέρει νέες, αξιοπρεπείς δουλειές για 
να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι  οι οποίοι έχουν δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα.  
 



Για την εξάλειψη της φτώχειας απαιτείται ριζική ανακατανομή του πλούτου μέσα από 
ένα δίκαιο κοινωνικό κράτος πρόνοιας που να στηρίζει τις ευάλωτες ομάδες, 
δημιουργώντας ευκαιρίες ανάπτυξης και ευημερίας προς όφελος των όλων των 
ανθρώπων και όχι μόνο των λίγων.  
 

Οι εκθέσεις της κάθε χώρας και οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι 
βοηθητικές αλλά από την στιγμή που δεν είναι δεσμευτικές και εναπόκειται στην 
φιλοσοφία της κάθε κυβέρνησης τι και πόσο κοινωνικό κράτος θα αναπτύξει είναι 
βέβαιο,  και αυτό φαίνεται ήδη από τα 7 χρόνια υλοποίησης της στρατηγικής Ε2020, ότι 
ο στόχος της μείωσης της φτώχειας όχι μόνο θα επιτευχθεί αλλά αντίθετα θα αυξηθεί η 
φτώχεια και θα οξυνθούν ακόμη περισσότερο οι κοινωνικές ανισότητες.  
 
Το πλέον πιο ανησυχητικό από αυτή την εξέλιξη είναι η αμφισβήτηση και η απαξίωση 
των ιδεών και θεσμών της ίδιας της Ε.Ε αλλά και των εθνικών κυβερνήσεων, θα 
αυξάνεται  ο κοινωνικός κανιβαλισμός, θα εκκολάπτονται ρατσιστικές και φασιστικές 
συμπεριφορές οι οποίες θα ομαδοποιούνται και θα εξελίσσονται σε ισχυρή πολιτική 
δύναμη μέσα στους διάφορους δημοκρατικούς θεσμούς.  Αντί να καταπολεμούνται οι 
αιτίες που δημιουργούν τη φτώχεια και την ανισότητα θα κυνηγιούνται τα θύματα των 
πολιτικών αυτών όπως οι φτωχοί και οι μετανάστες ως σαν να είναι αυτοί οι υπεύθυνοι. 

Τι κάνει το EΔΕΦ Κύπρου; 

Το ΕΔΕΦ Κύπρου είναι ένα δίκτυο με εθελοντική συμμετοχή οργανώσεων που έχουν στο 
πεδίο δράσης τους και το ζήτημα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
Συμμετέχει στη δράση και τον καθορισμό πολιτικής του ΕΑΡΝ και εξειδικεύει τη δράση 
του σε εθνικό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κύπρου. 

• Προωθεί θέσεις και προτάσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από την συμμετοχή του σε διάφορους φορείς 
και θεσμούς 

• Ενημερώνει και διαφωτίζει επιδιώκοντας την συμμετοχή των ίδιων των ατόμων 
που βιώνουν την φτώχεια 

• Συμβάλει στην ετοιμασία των εγγράφων του ΕΑΡΝ προς την Ευρωπαική 
Επιτροπή καταθέτοντας τα δεδομένα της Κύπρου 

• Διοργανώνει δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του κοινού.  του και Μέσα 
από τη Επισημάνετε τι κάνει το δίκτυο ή ο οργανισμός σας για την 
καταπολέμηση της φτώχειας - θετικά παραδείγματα άσκησης πίεσης και 
υπεράσπισης, υπηρεσίες που παρέχετε, έργα ή εκστρατείες. 

 

Βασικές συστάσεις 

• Να καθοριστούν ελάχιστοι κοινωνικοί δείκτες σε επίπεδο Ε.Ε. και να  
διασφαλίζεται η εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο  

• Να ληφθούν πολιτικές που να καταπολεμούν τις ανισότητες εντός και μεταξύ των 
κρατών μελών της Ε.Ε. 



• ‘Άμεσα μέτρα για τις κατηγορίες ατόμων με τα ψηλότερα ποσοστά κινδύνου της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

• Δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και διασφάλιση της πρόσβασης σε 
αυτές. 

• Ποιοτικές, προσβάσιμες κρατικές υπηρεσίες που να καλύπτουν βασικές ανάγκες 
όπως την εκπαίδευση, την υγεία, την φροντίδα κ.α. 

 
 
 
 

« ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΦΤΩΧΕΙΑ! ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ 

ΦΤΩΧΕΙΑ. Ο ΑΓΩΝΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΑΣ  ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» 
 
 
 
 
 
 
 

Αναφορές και Βιβλιογραφία 

• Ministry of Finance  Stability Programme 2017-2020  
http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201704/279/docs/stability_pro
gramme_2017_2020_final_26042017.pdf 
 

• EUROPE 2020 CYPRUS NATIONAL REFORM PROGRAMME 2017 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-national-
reform-programme-cyprus-en.pdf 

 

• Δείκτες κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, 2008-2016 
http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/FC36371E3D9CE0B4C2
257893002FF33A/$file/EUSILC-POVERTY-A2008_16-EL-
061017.xls?OpenElement 
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