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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Το γυναικείο δυναµικό αποτελεί σηµαντικό συντελεστή της επιτυχηµένης 
αναπτυξιακής πορείας της κυπριακής οικονοµίας. Οι προοπτικές για 
συνέχιση και επέκταση της συνεισφοράς του είναι δεδοµένες, λαµβάνοντας 
υπόψη την ανεκµετάλλευτη δυναµική που παρουσιάζει.  Αυτό θα συµβάλει 
στην περαιτέρω ανάπτυξη αλλά και στην επίτευξη των στόχων τόσο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Κύπρου, για κοινωνική συνοχή και 
ισότητα των φύλων σε όλες τις διαστάσεις της οικονοµικής και κοινωνικής 
ζωής. 
 
Η εκπαίδευση και η κατάρτιση του γυναικείου δυναµικού αποτελούν το 
καλύτερο εχέγγυο για τη συνεχή αναβάθµιση του. Εποµένως πληροφορίες 
για την εκπαίδευση και κατάρτιση του γυναικείου δυναµικού είναι 
σηµαντικές στη διαµόρφωση πολιτικής και στον καθορισµό στόχων για την 
όσο το δυνατό µεγαλύτερη συµµετοχή σε προγράµµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. 
 
Κύριος σκοπός της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη στοιχείων 
σχετικά µε τη συµµετοχή του γυναικείου δυναµικού σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης την περίοδο 2000-2003.  Η εξέταση αυτή 
αναµένεται να οδηγήσει σε συµπεράσµατα και εισηγήσεις για την αύξηση 
της συµµετοχής σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Είµαι 
βέβαιος ότι οι διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατα της µελέτης καθώς επίσης 
και οι σχετικές εισηγήσεις που διατυπώνονται θα αξιοποιηθούν στο µέγιστο 
δυνατό βαθµό από όλους τους ενδιαφερόµενους.  
 
Για την ολοκλήρωση της µελέτης καθοριστικής σηµασίας ήταν η 
συνεργασία µε τη Στατιστική Υπηρεσία η οποία διελάµβανε την παροχή σε 
ηλεκτρονική µορφή των στοιχείων της “Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού” 
που διεξάγεται πάνω σε ετήσια βάση. Η συνεισφορά τους αυτή ήταν 
πράγµατι ανεκτίµητη και η Αρχή τους εκφράζει δηµόσια τις ευχαριστίες της. 
 
Τα θερµά µου συγχαρητήρια και ευχαριστίες εκφράζω επίσης σε όλους τους 
συντελεστές της ∆ιεύθυνσης Έρευνας και Προγραµµατισµού για την 
επιτυχή διεξαγωγή της παρούσας µελέτης. 
 
 
 
Μιχάλης Λ. Φυσεντζίδης 
Αν. Γενικός ∆ιευθυντής 
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ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Η σηµασία του ανθρώπινου δυναµικού στην οικονοµική και 
κοινωνική ανάπτυξη των διαφόρων χωρών, ιδιαίτερα σε µια εποχή 
που χαρακτηρίζεται από την παγκοσµιοποίηση και την επικράτηση 
της γνώσης, έχει καταστεί πια πασιφανής.  Έκδηλα η κυπριακή 
οικονοµία βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στο ανθρώπινο δυναµικό 
της.   
 
Προϋπόθεση για να συνεχίσει το ανθρώπινο δυναµικό να 
διαδραµατίζει το σηµαντικό ρόλο του αποτελεί η σωστή αξιοποίηση 
του από την κυπριακή οικονοµία και ιδιαίτερα από τις επιχειρήσεις, 
αλλά και η παράλληλη συνεχής αναβάθµιση του.  Η συµµετοχή σε 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί τον καλύτερο 
και αποτελεσµατικότερο τρόπο για την αναβάθµιση και βελτίωση του 
ανθρώπινου δυναµικού. 
 
Το γυναικείο δυναµικό της Κύπρου έχει διαδραµατίσει το δικό του 
ρόλο και έχει συνεισφέρει θετικά στην οικονοµική και κοινωνική 
ανάπτυξη του τόπου. Η όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση του θα 
βελτιώσει τις προοπτικές προόδου, θα συµβάλει στην άντληση της 
ανεκµετάλλευτης δυναµικής του γυναικείου δυναµικού και θα 
προωθήσει τους στόχους της κοινωνικής συνοχής και της ισότητας 
των φύλων. Η συµµετοχή σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία προς αυτή 
την κατεύθυνση. 
 
 
Σκοπός της µελέτης 
 
Βασικός σκοπός της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη 
των διαχρονικών τάσεων συµµετοχής σε δραστηριότητες εκπαίδευσης 
και κατάρτισης την περίοδο 2000-2003 τόσο για το σύνολο του 
γυναικείου δυναµικού 15 χρόνων και άνω όσο και για τις 
συναποτελούσες οµάδες (απασχολούµενες, άνεργες και οικονοµικά 
αδρανές γυναικείο δυναµικό). 
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Μεθοδολογία 
 
Τα στοιχεία από τις τέσσερις ετήσιες Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 
2000-2003, διοχετεύθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία στην Αρχή 
σε ηλεκτρονική µορφή.  Η επεξεργασία και ανάλυση των πιο πάνω 
στοιχείων έγινε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή µε την αξιοποίηση του 
στατιστικού πακέτου SPSS. 
 
 
Βασικές διαπιστώσεις και συµπεράσµατα 
 
Οι πιο σηµαντικές διαπιστώσεις / συµπεράσµατα τα οποία έχουν 
προκύψει από τη µελέτη παρατίθενται στη συνέχεια: 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΤΟ 2000 ΚΑΙ ΤΟ 2003 

4,0%

18,8%

5,0%

5,7%

5,3%

3,2%

14,3%

12,1%

8,4%

19,4%

9,7%

13,7%

12,6%

8,5%

18,5%

15,6%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Άνεργες

Αδρανείς 

Αυτοεργοδοτούµενες 

Εργοδοτούµενες 

Απασχολούµενες

Γυναικείος πληθυσµός
25-64 

Γυναικείος πληθυσµός
15-64 

Γυναικείος πληθυσµός
15+

2000 2003
 



 vii

∆ιαπιστώσεις και συµπεράσµατα για τη συµµετοχή του γυναικείου 
δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και άνω σε εκπαίδευση και κατάρτιση 
 

i. Η συνολική συµµετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση για 
την περίοδο 2000-2002 παρέµεινε σταθερή γύρω στο 12% ενώ 
σηµαντικά ψηλότερο ποσοστό συµµετοχής παρουσιάστηκε το 
2003 όπου έφτασε το 15,6%.  Η συµµετοχή σε εκπαίδευση 
παρουσίασε ελαφρά πτωτική τάση και µειώθηκε από 10,1% το 
2000 σε 9,3% το 2003.  Η συµµετοχή σε κατάρτιση 
σηµείωσε ελαφρά ανοδική τάση µέσα στο 2000 και 2002 
(αύξηση από 2,0% σε 2,4%) ενώ πολλαπλασιάστηκε στο 
11,1% το 2003. 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΤΟ 2000 ΚΑΙ ΤΟ 2003 

4,7%

33,2%

2,5%

3,5%

3,3%

3,1%

13,3%

11,5%

9,1%

33,4%

4,9%

9,1%

7,8%

7,1%

17,1%

14,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Άνεργοι

Αδρανείς 

Αυτοεργοδοτούµενοι

Εργοδοτούµενοι 

Απασχολούµενοι

Ανδρικός πληθυσµός 25-64 

Ανδρικός πληθυσµός 15-64 

Ανδρικός πληθυσµός 15+

2000 2003  
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ii. ∆ιαπιστώνεται ότι τα ποσοστά συµµετοχής σε εκπαίδευση και 
κατάρτιση των δύο φύλων κυµαίνονταν στα ίδια περίπου 
επίπεδα την περίοδο 2000-2002.  Το 2003 όµως το ποσοστό 
συµµετοχής των γυναικών (15,6%) ήταν ψηλότερο από των 
ανδρών (14,7%). Η διαφορά οφειλόταν στην κατάρτιση 
(άνδρες: 9,2%, γυναίκες: 11,1%) παρά στην εκπαίδευση 
(άνδρες: 9,9%, γυναίκες: 9,3%). 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΟ 2000 ΚΑΙ ΤΟ 2003 

3,2%

18,5%

0,6%

1,4%

1,2%

0,6%

11,9%

10,1%

0,0%

18,0%

0,5%

2,2%

1,9%

0,9%

11,1%

9,3%

0% 6% 12% 18% 24%

Άνεργες

Αδρανείς 

Αυτοεργοδοτούµενες 

Εργοδοτούµενες 

Απασχολούµενες

Γυναικείος πληθυσµός
25-64 

Γυναικείος πληθυσµός
15-64 

Γυναικείος πληθυσµός
15+

2000 2003
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iii. Όσον αφορά το επίπεδο µόρφωσης, οι απόφοιτες Γυµνασίου 
είχαν το ψηλότερο ποσοστό συµµετοχής (γύρω στο 40%) 
πράγµα αναµενόµενο αφού περιλαµβάνονται οι νεαρές 
γυναίκες που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση τους στο 
γυµνάσιο και συνεχίζουν στην εκπαίδευση. 

 
iv. Παρατηρείται θετική συσχέτιση µεταξύ του επιπέδου 

µόρφωσης του γυναικείου δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και 
άνω και της συµµετοχής τους σε κατάρτιση.  Τα ψηλότερα 
ποσοστά συµµετοχής είχαν οι γυναίκες µε µόρφωση 
πανεπιστηµίου (πτυχίο ή µεταπτυχιακό ή δοκτοράτο) (21,4% 
το 2003) ενώ τα χαµηλότερα ποσοστά είχαν τα άτοµα µε 
µόρφωση µέχρι το δηµοτικό (1,6% το 2003). 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟ 2000 ΚΑΙ ΤΟ 2003 

0,8%

0,3%

4,4%

4,3%

4,1%

2,6%

2,4%

2,0%

8,4%

11,4%

9,2%

11,9%

11,0%

7,7%

13,1%

11,1%

0% 6% 12% 18%

Άνεργες

Αδρανείς 

Αυτοεργοδοτούµενες 

Εργοδοτούµενες 

Απασχολούµενες

Γυναικείος πληθυσµός 25-64 

Γυναικείος πληθυσµός 15-64 

Γυναικείος πληθυσµός 15+

2000 2003
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v. Υπάρχει αρνητική συσχέτιση µεταξύ της ηλικίας του 
γυναικείου δυναµικού 15 χρόνων και άνω και του 
ποσοστού συµµετοχής του σε δραστηριότητες εκπαίδευσης 
και κατάρτισης. Το ποσοστό συµµετοχής όπως είναι φυσικό 
ήταν ψηλότερο και τα τέσσερα χρόνια στην ηλικιακή οµάδα 
των 15-19 χρόνων (ποσοστά µεταξύ 84,7% και 89,3%). 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α
ΤΟ 2000 ΚΑΙ ΤΟ 2003 

85,5%

22,8%

4,7%

2,6%

0,8%

0,0%

89,3%

31,4%

12,8%

6,7%

2,8%

0,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

15-19

20-24

25-39

40-54

55-64

65+

2000 2003
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vi. Από σύγκριση µε πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση που 
αφορούν τη συµµετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση 
γυναικών ηλικίας 25-64 χρόνων, προκύπτει ότι το ποσοστό 
συµµετοχής στην περίπτωση της Κύπρου για την περίοδο 
2000-2002 (γύρω στο 3,6%) είναι πολύ χαµηλότερο από το 
αντίστοιχο ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γύρω στο 
9,0%).  Σηµειώνεται όµως η µεγάλη αύξηση στο ποσοστό 
συµµετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο το 
2003, το οποίο ανήλθε στο 8,5%. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 25-64 ΧΡΟΝΩΝ ΣΕ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΤΟ 2002 

1,1%

3,0%

3,3%

4,7%

5,4%

5,5%

6,3%

6,4%

7,4%

8,8%

15,9%

20,7%

21,2%

21,4%

26,3%

8,5%*

9,2%

0% 10% 20% 30%

Ελλάδα

Γαλλία

Πορτογαλία

Ιταλία

Ισπανία

Γερµανία

Βέλγιο

Λουξεµβούργο

Αυστρία

Ιρλανδία

Ολλανδία

∆ανία

Σουηδία

Φινλανδία

Ηνωµένο Βασίλειο

ΕΕ - 15

Κύπρος

 
 
* Το ποσοστό συµµετοχής για την Κύπρο αφορά το 2003.  Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2002 ήταν 3,8%. 
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∆ιαπιστώσεις και συµπεράσµατα για τη συµµετοχή των 
απασχολούµενων γυναικών σε εκπαίδευση και κατάρτιση 
 

i. Η συνολική συµµετοχή για την περίοδο 2000-2002 παρέµεινε 
στα ίδια επίπεδα (γύρω στο 5,5%) ενώ υπερδιπλασιάστηκε στο 
12,6% το 2003. Η συµµετοχή σε εκπαίδευση παρουσίασε 
αυξοµειώσεις την περίοδο 2000-2003 (ποσοστά µεταξύ 1,2% 
το 2000 και 1,9% το 2003). Η συµµετοχή σε κατάρτιση για 
την περίοδο 2000-2002 παρέµεινε σταθερή γύρω στο 4,0% 
ενώ σχεδόν τριπλασιάστηκε µέσα στο 2003 όπου έφτασε το 
11,0%. 

 
ii. Η διαφορά που εντοπίζεται στα ποσοστά συµµετοχής σε 

εκπαίδευση και κατάρτιση των δύο φύλων δείχνει ότι οι 
απασχολούµενες γυναίκες (ποσοστά µεταξύ 5,2% και 12,6%) 
παρουσιάζουν γενικά περισσότερο ενδιαφέρον για 
προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης από τους άνδρες 
(ποσοστά µεταξύ 3,3% και 7,8%).  Η διαφορά οφειλόταν στην 
κατάρτιση (γυναίκες: 11,0%, άνδρες: 6,2%) παρά στην 
εκπαίδευση (γυναίκες: 1,9%, άνδρες: 1,7%). 

 
iii. ∆ιαπιστώνεται ότι µε την αύξηση της ηλικίας των 

απασχολούµενων γυναικών µειώνεται το ποσοστό 
συµµετοχής τους σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχε η 
ηλικιακή οµάδα των 15-19 χρόνων (36,9% το 2003). Πρέπει 
να αναφερθεί πως η µόνη κατηγορία  που σηµείωσε αυξητική 
τάση και τα τρία χρόνια ήταν η ηλικιακή οµάδα των 40-54 
χρόνων (από 3,8% το 2000 σε 8,9% το 2003). 

 
iv. Υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ του επιπέδου µόρφωσης 

των απασχολούµενων γυναικών και της συµµετοχής τους σε 
προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Οι 
απασχολούµενες απόφοιτες πανεπιστηµίου (26,4% το 2003) 
οι απασχολούµενες µε ανώτερη µόρφωση (18,9% το 2003) 
και οι απασχολούµενες µε µεταλυκειακή µόρφωση (14,2% 
το 2003) έχουν πολύ ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε 
σχέση µε αυτές που διαθέτουν χαµηλότερο µορφωτικό 
επίπεδο. 
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v. Οι επαγγελµατικές κατηγορίες των απασχολούµενων 
γυναικών που συµµετείχαν µε τα ψηλότερα ποσοστά  ήταν 
των Πτυχιούχων (ποσοστά µεταξύ 10,4% και 27,7%) και των 
∆ιευθυντών.  Από την ανάλυση φαίνεται ότι οι κατηγορίες 
που είχαν την µεγαλύτερη συµµετοχή (Πτυχιούχοι και 
∆ιευθυντές) είναι απόφοιτες Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ενώ 
σηµαντικό ποσοστό των απασχολούµενων γυναικών στις 
άλλες κατηγορίες είναι είτε απόφοιτες δηµοτικού ή δεν έχουν 
καθόλου µόρφωση. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΟ 2000 ΚΑΙ ΤΟ 2003 
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2000 2003  



 xiv

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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Υγεία και κοινωνική µέριµνα 
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Κατασκευές 

Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 
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vi. Οι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που έδειξαν 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον για εκπαίδευση και κατάρτιση 
εντάσσονται στον τριτογενή τοµέα και ήταν της Ακίνητης 
περιουσίας και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (24,9% 
το 2003), των Χρηµατοπιστωτικών οργανισµών (22,1% το 
2003) και της Εκπαίδευσης (21,1% το 2003).  Χαµηλά 
ποσοστά συµµετοχής εντοπίζονται στη Γεωργία (1,1% το 
2003), στη Μεταποίηση (5,2% το 2003), στα Ξενοδοχεία και 
εστιατόρια (6,1% το 2003) καθώς και στο Εµπόριο και 
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επιδιορθώσεις (7,2% το 2003).  Στη περίπτωση των 
απασχολούµενων ανδρών τα χαµηλότερα ποσοστά 
συµµετοχής εντοπίστηκαν στο δευτερογενή τοµέα και 
ιδιαίτερα στη Μεταποίηση (7,0% το 2003) και τις 
Κατασκευές (2,8% το 2003) καθώς και στη Γεωργία (1,2% 
το 2003). 

 
vii. Παρατηρείται συσχετισµός του µεγέθους της επιχείρησης µε 

το ποσοστό συµµετοχής των απασχολούµενων γυναικών σε 
εκπαίδευση και κατάρτιση. ∆ιαπιστώνεται χάσµα ανάµεσα 
στο ποσοστό συµµετοχής των απασχολούµενων γυναικών 
σε Μικροεπιχειρήσεις (απασχόληση µέχρι 10 άτοµα) και 
των υπολοίπων µεγεθών απασχόλησης. Τα ψηλότερα 
ποσοστά συµµετοχής παρουσίασαν οι απασχολούµενες σε 
επιχειρήσεις άνω των 50 ατόµων (18,0% το 2003) και 20-49 
ατόµων (18,5% το 2003).  

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΟ 2000 ΚΑΙ ΤΟ 2003 
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0% 5% 10% 15% 20% 25%

20-49

50+

10-19

<10

2000 2003
 



 xvi

∆ιαπιστώσεις και συµπεράσµατα για τη συµµετοχή των ανέργων 
γυναικών σε εκπαίδευση και κατάρτιση 
 

i. Η συνολική συµµετοχή των ανέργων γυναικών σε 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης σηµείωσε 
διαδοχικές αυξοµειώσεις την περίοδο 2000-2003 (κυµάνθηκε 
µεταξύ 4,0% και 8,4%).  Η συµµετοχή σε εκπαίδευση 
παρουσίασε αυξοµείωση από 3,2% το 2000 σε 5,3% το 2001 
και σε 2,0% το 2002 ενώ το 2003 δεν συµµετείχαν σε τέτοια 
προγράµµατα.  Η συµµετοχή σε κατάρτιση παρουσίασε 
επίσης αυξοµειώσεις την περίοδο 2000-2002 αλλά 
πολλαπλασιάστηκε στο 8,4% το 2003. 

 
ii. Η συµµετοχή των ανέργων γυναικών (ποσοστά µεταξύ 4,0% 

και 8,6%) σε προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης ήταν 
ψηλότερη από την αντίστοιχη των ανδρών (ποσοστά µεταξύ 
0,0% και 4,7%). 

 
iii. Υπάρχει αρνητική συσχέτιση µεταξύ του ποσοστού 

συµµετοχής και της ηλικίας των ανέργων γυναικών.  Αυτό 
σηµαίνει πως µε την αύξηση της ηλικίας των ανέργων 
γυναικών µειώνεται η συµµετοχή τους σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Τη µεγαλύτερη συµµετοχή 
είχαν οι άνεργες ηλικίας 15-19 χρόνων (ποσοστά µεταξύ 0,0% 
και 36,5%) και ηλικίας 20-24 χρόνων (ποσοστά µεταξύ 4,8% 
και 19,0%), ενώ τα χαµηλότερα ποσοστά είχε η ηλικιακή 
οµάδα των 40-54 χρόνων (7,9% το 2003). 

 
iv. Φαίνεται πως δεν υπάρχει σχέση µεταξύ του ποσοστού 

συµµετοχής σε προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
και του επιπέδου µόρφωσης των ανέργων γυναικών.  Τα 
ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι άνεργες απόφοιτες 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (13,1% το 2003) καθώς και οι 
απόφοιτες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (6,7% το 2003).   
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∆ιαπιστώσεις και συµπεράσµατα για τη συµµετοχή του αδρανούς 
γυναικείου δυναµικού σε εκπαίδευση και κατάρτιση 
 

i. Το συνολικό ποσοστό συµµετοχής του αδρανούς γυναικείου 
δυναµικού σε προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης την 
περίοδο 2000-2003 κυµάνθηκε στα ίδια επίπεδα γύρω στο 
19,0%.  Η συµµετοχή σε εκπαίδευση διατηρήθηκε στα ίδια 
επίπεδα κατά την τετραετία και το 2003 ήταν 18,0%.  Η 
συµµετοχή σε κατάρτιση ήταν γύρω στο 0,6% την περίοδο 
2000-2002 αλλά πολλαπλασιάστηκε στο 11,4% το 2003. 

 
ii. Φαίνεται ότι το ενδιαφέρον του αδρανούς ανδρικού 

δυναµικού για παρακολούθηση προγραµµάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης είναι µεγαλύτερο και τα τέσσερα χρόνια από 
το αντίστοιχο του αδρανούς γυναικείου δυναµικού 
εξαιρουµένου του 2001. Η διαφορά οφειλόταν περισσότερο 
στην εκπαίδευση (άνδρες: 32,4%, γυναίκες: 18,0%) παρά στην 
κατάρτιση (άνδρες: 17,6%, γυναίκες: 11,4%) 

 
iii. Με την αύξηση της ηλικίας του αδρανούς γυναικείου 

δυναµικού µειώνεται δραστικά η συµµετοχή τους σε 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Αυτό είναι 
αναµενόµενο αφού στο αδρανές γυναικείο δυναµικό 
βρίσκονται και οι γυναίκες νεαρής ηλικίας, που παραµένουν 
στο εκπαιδευτικό σύστηµα.  Τα ψηλότερα ποσοστά 
συµµετοχής είχε το αδρανές γυναικείο δυναµικό ηλικίας 15-
19 χρόνων (γύρω στο 95%) και το αδρανές γυναικείο 
δυναµικό ηλικίας 20-24 χρόνων (58,6% το 2003). 

 
iv. Όσον αφορά το επίπεδο µόρφωσης τα ψηλότερα ποσοστά 

συµµετοχής σε προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
τα τέσσερα χρόνια κατείχαν οι απόφοιτες γυµνασίου µε 
ποσοστά που κυµαίνονται µεταξύ 59,4% και 62,0%.     

 
Πορίσµατα 
 

i. Η συνολική συµµετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση του 
γυναικείου δυναµικού της Κύπρου ανήλθε στο 15,6% το 
2003. Οι οµάδες που το συναποτελούν είχαν διαφορετικά 
ποσοστά συµµετοχής. Το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής 
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είχε το αδρανές δυναµικό (19,4% το 2003), πράγµα 
φυσιολογικό αφού σε αυτό περιλαµβάνονται οι µαθήτριες και 
οι φοιτήτριες. Οι απασχολούµενες είχαν ποσοστό συµµετοχής 
12,6% το 2003, το οποίο όµως κρύβει σηµαντικές διαφορές 
αφού στην περίπτωση των εργοδοτούµενων γυναικών ήταν 
13,7% ενώ στην περίπτωση των αυτοεργοδοτούµενων 
γυναικών ήταν 9,7%.  Το ποσοστό συµµετοχής των ανέργων 
γυναικών ήταν σε ψηλά επίπεδα αφού ανερχόταν στο 8,4% το 
2003.  

ii. Η συνολική συµµετοχή σε εκπαίδευση του γυναικείου 
δυναµικού της Κύπρου ανήλθε στο 9,3% το 2003. Το 
µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής είχαν οι εργοδοτούµενες 
γυναίκες (2,2% το 2003) και ακολουθούν οι απασχολούµενες 
γυναίκες (1,9%) και µετά οι αυτοεργοδοτούµενες και 
άνεργες γυναίκες µε ποσοστό συµµετοχής 0,5% το 2003. 

iii. Η συνολική συµµετοχή σε κατάρτιση του γυναικείου 
δυναµικού της Κύπρου ανήλθε στο 11,1% το 2003. Το 
µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής είχαν οι εργοδοτούµενες 
γυναίκες µε ποσοστό 11,9% το 2003 παρόλο που την περίοδο 
2000-2002 το ποσοστό βρισκόταν σε χαµηλότερο επίπεδο 
(γύρω στο 4,0%). Οι απασχολούµενες είχαν ποσοστό 
συµµετοχής 11,0% το 2003 το οποίο όµως κρύβει σηµαντικές 
διαφορές αφού στην περίπτωση των εργοδοτούµενων 
γυναικών ήταν 11,9% ενώ στην περίπτωση των 
αυτοεργοδοτουµένων γυναικών ήταν 9,2%. Το ποσοστό 
συµµετοχής των ανέργων γυναικών ανήλθε στο 8,4% το 
2003. 

iv. Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής των ανδρών 
παρουσιάστηκαν στο αδρανές δυναµικό (33,4% το 2003). Οι 
άνεργοι άνδρες είχαν ποσοστό συµµετοχής 9,1% το 2003, οι 
απασχολούµενοι άνδρες 7,8% και οι αυτοεργοδοτούµενοι 
άνδρες 4,9%.  

v. Οι εργοδοτούµενες, που παρουσίασαν το µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον για συµµετοχή σε προγράµµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης την περίοδο 2000-2003 ανήκαν στις 
επαγγελµατικές κατηγορίες των Πτυχιούχων και των 
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∆ιευθυντών ενώ στην περίπτωση των αυτοεργοδοτούµενων 
γυναικών ανήκαν στις επαγγελµατικές κατηγορίες των 
Πτυχιούχων και των Τεχνικών βοηθών και ειδικών 
γραφέων. 

 
vi. Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής των απασχολούµενων 

γυναικών σε εκπαίδευση και κατάρτιση κατά τοµέα 
οικονοµικής δραστηριότητας φαίνεται να παρουσιάζονται σε 
τοµείς των Υπηρεσιών. Στην περίπτωση των 
εργοδοτούµενων γυναικών τα ψηλότερα ποσοστά 
παρατηρούνται στην Ακίνητη περιουσία και επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες (27,4% το 2003) και στους 
Χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς (23,2% το 2003) ενώ στις 
αυτοεργοδοτούµενες γυναίκες παρατηρούνται στην Υγεία 
και κοινωνική µέριµνα (43,1% το 2003) και στις Άλλες 
δραστηριότητες υπηρεσιών (13,1% το 2003). 

 
vii. ∆ιαπιστώνεται χάσµα ανάµεσα στο ποσοστό συµµετοχής 

των εργοδοτουµένων γυναικών σε Μικροεπιχειρήσεις 
(απασχόληση µέχρι 10 άτοµα) και των υπολοίπων µεγεθών 
απασχόλησης την περίοδο 2000-2003. Τα ψηλότερα 
ποσοστά συµµετοχής σε προγράµµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης είχαν οι εργοδοτούµενες γυναίκες σε επιχειρήσεις 
µεγέθους 50 ατόµων και άνω (7,9% το 2003) και 20-49 
ατόµων (7,0% το 2003) σε αντίθεση µε τους εργοδοτούµενους 
άνδρες που τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής 
παρουσιάστηκαν στις επιχειρήσεις µεγέθους 10-19 ατόµων 
(11,4%). 

 
Εισηγήσεις 
 
Στη συνέχεια διατυπώνονται εισηγήσεις βασισµένες στις διαπιστώσεις 
και συµπεράσµατα της µελέτης που στοχεύουν στην αύξηση του 
βαθµού συµµετοχής και του γυναικείου δυναµικού της Κύπρου σε 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επισηµαίνεται ότι οι 
εισηγήσεις επικεντρώνονται σε θέµατα της αρµοδιότητας της ΑνΑ∆ ή 
σε θέµατα που η ΑνΑ∆ είναι δυνατό να προωθήσει σε συνεργασία µε 
άλλους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες. 
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Εντατικοποίηση της προσπάθειας για ενηµέρωση των επιχειρήσεων 
για τις δραστηριότητες κατάρτισης και τη σηµασία της ανάγκης για 
συνεχή κατάρτιση 
 
Από τα στοιχεία της µελέτης και ειδικά τη σύγκριση που έγινε µε τις 
άλλες χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φάνηκε ότι η συµµετοχή 
του γυναικείου δυναµικού ηλικίας 25-64 χρονών σε εκπαίδευση 
και κατάρτιση είναι σε χαµηλά επίπεδα. Συγκεκριµένα, το 2002, το 
ποσοστό συµµετοχής για την Κύπρο ήταν 3,8% ενώ για τις 15 χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 9,2%. Στις ηλικίες αυτές δεν 
περιλαµβάνονται οι νεαρές γυναίκες που βρίσκονται σε σχολές 
δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και έτσι είναι αυτονόητο 
ότι η συµµετοχή αφορά κατά κύριο λόγο δραστηριότητες κατάρτισης. 
 
Υπενθυµίζεται επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης 
στοχεύει σε µέσο επίπεδο συµµετοχής στη δια βίου µάθηση ως το 
2010 τουλάχιστο 12,5% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, ηλικίας 
25-64 χρονών. 
 
Με βάση τα πιο πάνω θα πρέπει να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια για 
ενηµέρωση του κοινού αλλά και ειδικότερα των επιχειρήσεων για 
τη σηµασία της κατάρτισης και ανάπτυξης του προσωπικού τους, 
τόσο γυναικών όσο και ανδρών, καθώς και για τις δραστηριότητες και 
τα σχέδια της ΑνΑ∆. 
 
Με στόχο τη συνειδητοποίηση της σηµασίας της κατάρτισης και της 
συνεισφοράς της δια βίου µάθησης στην προσαρµογή των γνώσεων 
και δεξιοτήτων του γυναικείου αλλά και του ανδρικού δυναµικού στις 
ανάγκες των επιχειρήσεων, προτείνεται η ανάληψη από την ΑνΑ∆ 
οργανωµένης εκστρατείας. Η αποτελεσµατικότητα της εκστρατείας 
αυτής έγκειται στην συνεργασία µε άλλους φορείς όπως τα 
Επαρχιακά Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια, οι Τοπικές 
Εργοδοτικές Οργανώσεις, οι Συντεχνίες και τα Επαρχιακά Γραφεία 
Εργασίας. 
 
Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής, προτείνεται η οργάνωση 
διαλέξεων, ηµερίδων και εργαστηρίων, τα οποία να είναι 
εξειδικευµένα και να απευθύνονται σε ευρύτερες αλλά και σε 
εξειδικευµένες κατηγορίες οµάδων στόχων.  Στις εκδηλώσεις αυτές 



 xxi

πρέπει να αναλύεται η σηµασία της κατάρτισης τόσο για τις γυναίκες 
όσο και τους άνδρες αλλά και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις και να 
δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
κατάρτισης, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
Εισηγήσεις για αύξηση της συµµετοχής των εργοδοτούµενων 
γυναικών σε δραστηριότητες κατάρτισης 
 
Πάνω από τα ¾ των απασχολούµενων γυναικών είναι εργοδοτούµενες 
επιχειρήσεων. Έτσι για να βελτιωθούν τα ποσοστά συµµετοχής σε 
εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην 
οµάδα των εργοδοτούµενων γυναικών. Τα συγκεκριµένα µέτρα που 
προτείνονται είναι τα ακόλουθα: 
 
i. Ενδυνάµωση της συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων και ιδρυµάτων 

κατάρτισης 
 
Η βελτίωση και ενδυνάµωση της συνεργασίας µεταξύ των 
επιχειρήσεων και των ιδρυµάτων κατάρτισης θα συµβάλει στην 
αναβάθµιση των σχέσεων και στη δηµιουργία εποικοδοµητικού 
κλίµατος.  Αυτό θα έχει ως τελικό αποτέλεσµα τη βελτίωση της 
ποιοτικής και ποσοτικής προσφοράς προγραµµάτων κατάρτισης 
και τη συνεπαγόµενη αύξηση του ποσοστού συµµετοχής και των 
εργοδοτούµενων γυναικών σε δραστηριότητες κατάρτισης. 
 
Γίνεται εισήγηση όπως η ΑνΑ∆ προωθήσει την οργάνωση και 
υλοποίηση δραστηριοτήτων µε τη µορφή συναντήσεων / 
συνεδρίων που να απευθύνονται τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και 
προς τα ιδρύµατα κατάρτισης, µε στόχο την ενδυνάµωση της µεταξύ 
τους συνεργασίας. 
 
Κρίνονται ιδιαίτερα χρήσιµες οι δραστηριότητες της ΑνΑ∆ που 
εφαρµόστηκαν και αφορούσαν την οργάνωση ειδικών προγραµµάτων 
κατάρτισης για τους υπεύθυνους κατάρτισης και τους εκπαιδευτές.  Οι 
δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν και να επεκταθούν.  
Η όσο το δυνατό καλύτερη επαγγελµατική κατάρτιση των 
υπευθύνων κατάρτισης των επιχειρήσεων καθώς και των 
διευθυντών ιδρυµάτων κατάρτισης και των εκπαιδευτών, είναι 



 xxii

απαραίτητο συστατικό της βελτίωσης των δραστηριοτήτων 
κατάρτισης και της αυξηµένης συµµετοχής εργοδοτουµένων. 
 
ii. Επαύξηση της προσφοράς προγραµµάτων κατάρτισης σε διάφορες 

επαγγελµατικές κατηγορίες 
 
Από τα στοιχεία της συµµετοχής των εργοδοτουµένων γυναικών σε 
κατάρτιση φάνηκε να υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης 
του ποσοστού συµµετοχής σε διάφορες επαγγελµατικές 
κατηγορίες. Η βελτίωση αυτή θα πηγάσει µέσα από την ενίσχυση, 
αριθµητική και ποιοτική, της προσφοράς προγραµµάτων κατάρτισης 
αλλά και µέσα από τη διαφώτιση των επιχειρήσεων και των ιδίων των 
εργοδοτούµενων, τόσο γυναικών όσο και ανδρών, για την 
αναγκαιότητα της κατάρτισης και για τις παρεχόµενες υπηρεσίες στον 
τοµέα αυτό. 
 
Η περαιτέρω προώθηση των Μονοεπιχειρησιακών 
Προγραµµάτων κατάρτισης αναµένεται να βοηθήσει στην αύξηση 
της προσφοράς προγραµµάτων κατάρτισης, ιδιαίτερα για το µη 
διευθυντικό προσωπικό. Αυτή η µορφή κατάρτισης συµβάλλει στην 
αντιµετώπιση του σοβαρού προβλήµατος που έχουν οι επιχειρήσεις 
για να αποδεσµεύσουν το γυναικείο αλλά και το ανδρικό προσωπικό 
τους από την εργασία για να παρακολουθήσει προγράµµατα 
κατάρτισης. 
 
Πρόσθετα θα πρέπει να διαµορφωθεί ένα πλαίσιο παροχής πρόσθετων 
κινήτρων µε στόχο τη βελτίωση του ενδιαφέροντος των 
εργοδοτούµενων γυναικών και ανδρών για κατάρτιση. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα στις επαγγελµατικές κατηγορίες όπου το ποσοστό 
συµµετοχής είναι ιδιαίτερα χαµηλό όπως είναι οι Υπάλληλοι 
υπηρεσιών και πωλητές, οι Τεχνίτες και οι Χειριστές µηχανηµάτων 
και συναρµολογητές. 
 
Τέλος σηµειώνεται ότι η εφαρµογή του Συστήµατος 
Επαγγελµατικών Προσόντων στα επαγγέλµατα της κυπριακής 
αγοράς εργασίας αναµένεται να προσελκύσει αυξηµένη συµµετοχή σε 
προγράµµατα κατάρτισης εργοδοτούµενων γυναικών αλλά και 
ανδρών. Η αναµενόµενη σύνδεση της συµµετοχής των 
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επαγγελµατιών, τόσο γυναικών όσο και ανδρών, σε προγράµµατα 
κατάρτισης µε στόχο την εξέταση και πιστοποίηση τους, που θα είναι 
απαραίτητα για την επαγγελµατική τους ανέλιξη, αναµένεται ότι θα 
επενεργήσει θετικά στη συµµετοχή τους σε δραστηριότητες 
κατάρτισης. 
 
 
iii. Προώθηση νέου Σχεδίου Συµβουλευτικών Υπηρεσιών και 

Κατάρτισης για Μικροεπιχειρήσεις µε απασχόληση 1-4 άτοµα 
 
Από την ανάλυση που έγινε στη µελέτη διαπιστώθηκε η ύπαρξη 
χάσµατος ανάµεσα στο ποσοστό συµµετοχής των εργοδοτούµενων 
γυναικών σε Μικροεπιχειρήσεις (απασχόληση µέχρι 10 άτοµα) και 
των υπόλοιπων µεγεθών επιχειρήσεων.  Πρόσθετα, οι 
Μικροεπιχειρήσεις µε απασχόληση 1-4 άτοµα αποτελούν το 88% 
περίπου του συνόλου των επιχειρήσεων στην Κύπρο.  Με βάση αυτά, 
διαπιστώνεται ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια για αύξηση της 
συµµετοχής των εργοδοτούµενων γυναικών και ανδρών σε 
Μικροεπιχειρήσεις σε προγράµµατα κατάρτισης. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη την επιτυχία του Σχεδίου Συµβουλευτικών 
Υπηρεσιών για επιχειρήσεις µε 5 µέχρι 249 άτοµα της ΑνΑ∆, 
επιβεβαιώνεται η ανάγκη για εισαγωγή ενός νέου Σχεδίου παροχής 
συµβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης για τις 
Μικροεπιχειρήσεις µε απασχόληση 1-4 άτοµα.  Μέσα από το Σχέδιο 
αυτό αναµένεται να προκύψουν βελτιώσεις στη λειτουργία και 
αποδοτικότητα των Μικροεπιχειρήσεων ενώ θα βοηθήσει θετικά στην 
αύξηση του ποσοστού συµµετοχής στην κατάρτιση των ιδιοκτητών / 
διευθυντών και των εργοδοτούµενων τους, τόσο γυναικών όσο και 
ανδρών. 
 
Επισηµαίνεται ότι η ΑνΑ∆ έχει ήδη τροχοδροµήσει την εισαγωγή 
Σχεδίου για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης 
για τις Μικροεπιχειρήσεις µε απασχόληση 1-4 άτοµα.  Το Σχέδιο αυτό 
θα συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 
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iv. Εξέταση της δυνατότητας δηµιουργίας νέας ή ενίσχυσης της 
υφιστάµενης υποδοµής κατάρτισης 

 
Η ύπαρξη της αναγκαίας υποδοµής κατάρτισης επενεργεί θετικά για 
τη δηµιουργία πρόσθετης προσφοράς για δραστηριότητες κατάρτισης. 
Η πρόσθετη προσφορά θα τονώσει το ενδιαφέρον για την 
παρακολούθηση προγραµµάτων κατάρτισης αφού θα υπάρχει 
ποσοτική επάρκεια αλλά και ποιοτική αναβάθµιση σε συνδυασµό µε 
αύξηση της ποικιλίας των παρεχόµενων προγραµµάτων κατάρτισης. 
Εποµένως, θεωρείται απαραίτητη η δηµιουργία νέας υποδοµής 
κατάρτισης ή η ενίσχυση της υφιστάµενης ως µέτρο για αύξηση 
της συµµετοχής των εργοδοτούµενων, τόσο γυναικών όσο και 
ανδρών, σε δραστηριότητες κατάρτισης. 
 
Η ενδυνάµωση της υποδοµής κατάρτισης πρέπει να είναι επιλεκτική 
κατά περίπτωση, αφού ληφθούν υπόψη διάφορες παράµετροι σε 
σχέση µε τον προσανατολισµό της υποδοµής όπως είναι οι 
επαγγελµατικές κατηγορίες, οι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, οι 
θεµατικοί τοµείς καθώς και τα διάφορα χαρακτηριστικά της 
επιχείρησης όπως είναι το µέγεθος. 
 
Η µεγαλύτερη αξιοποίηση του Σχεδίου Ενίσχυσης Υποδοµής 
Κατάρτισης της ΑνΑ∆ από τις επιχειρήσεις και τα ιδρύµατα / 
οργανισµούς παροχής κατάρτισης θα συµβάλει καταλυτικά προς την 
κατεύθυνση αυτή. 
 
v. Αξιοποίηση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών 

πληροφορικής στα θέµατα ανάπτυξης γυναικείου δυναµικού 
 
Η όσο το δυνατό µεγαλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 
διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών πληροφορικής είναι 
απαραίτητη για την οικοδόµηση της ευρωπαϊκής κοινωνίας της 
γνώσης µέλος της οποίας είναι και η Κύπρος.  Η χρησιµοποίηση της 
νέας τεχνολογίας αναµένεται να συµβάλει στην ποιοτική και ποσοτική 
αναβάθµιση της παροχής κατάρτισης. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
της νέας τεχνολογίας θα συνεισφέρει στην πληρέστερη και συνεχή 
ροή πληροφοριών προς όλους τους εµπλεκόµενους παράγοντες στα 
θέµατα της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού.  
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα τη διεύρυνση του θεµατολογίου 
κατάρτισης, στην αποτελεσµατική σύνδεση προσφοράς και ζήτησης 
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κατάρτισης και στην αύξηση της συµµετοχής γυναικών και ανδρών σε 
δραστηριότητες κατάρτισης. Οι νέες τεχνολογίες θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν για: 
 

• ∆ηµιουργία τράπεζας πληροφοριών ιδρυµάτων και 
οργανισµών κατάρτισης. 

• Συνέχιση και ποιοτική αναβάθµιση της καταχώρισης των 
µελετών της ΑνΑ∆ στην ιστοσελίδα της. 

• Συνέχιση και εµπλουτισµό της καταχώρισης στην ιστοσελίδα 
της ΑνΑ∆ των εγκεκριµένων προγραµµάτων κατάρτισης 
καθώς και του θεµατολογίου προτεραιοτήτων κατάρτισης. 

• Εξέταση της δυνατότητας για ηλεκτρονική ενηµέρωση, 
υποβολή και έγκριση προγραµµάτων. 

Πρόσθετα οι νέες τεχνολογίες δηµιουργούν το αναγκαίο υπόβαθρο για 
την ανάπτυξη καινοτόµων πρακτικών που θα υποβοηθήσουν την 
πρόσβαση σε δραστηριότητες τόσο εκπαίδευσης όσο και 
κατάρτισης. Οι πρακτικές αυτές είναι: 
 

• Ηλεκτρονική κατάρτιση (e-training) 

• Ηλεκτρονική µάθηση (e-learning) και  

• Εξ αποστάσεως µάθηση (distance learning). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Ευρώπη η πρωτοβουλία eLearning η 
οποία αποτελεί µέρος της ευρύτερης eEurope πρωτοβουλίας επιδιώκει 
να προωθήσει µια ψηφιακή κουλτούρα και ευρύτερη χρήση των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 
εκπαίδευση και κατάρτιση.  Επιπρόσθετα η χρήση της τεχνολογίας 
πληροφοριών και επικοινωνιών παρέχει µεγάλες δυνατότητες 
προσέγγισης διασκορπισµένων και αποµονωµένων πληθυσµών χωρίς 
µεγάλο κόστος. 
 
Γίνεται εισήγηση όπως η ΑνΑ∆ αναζητήσει πρόσφορους τρόπους 
προώθησης των νέων µεθόδων και τεχνολογιών κατάρτισης µέσα 
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από πρόνοιες στην πολιτική χρηµατοδότησης της σε συνδυασµό µε 
την προώθηση καταλλήλων προγραµµάτων κατάρτισης. 
 
 
Εισηγήσεις για αύξηση της συµµετοχής των αυτοεργοδοτούµενων 
γυναικών σε δραστηριότητες κατάρτισης 
 
Το ποσοστό συµµετοχής των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών σε 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης βρίσκεται σε πολύ 
χαµηλά επίπεδα. Αυτό δυνατό να οφείλεται και στο γεγονός ότι οι 
αυτοεργοδοτούµενοι, τόσο γυναίκες όσο και άνδρες, δεν 
συνεισφέρουν στο Ταµείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού της 
ΑνΑ∆ και γι’αυτό δε δικαιούνται επιχορήγηση για τη συµµετοχή σε 
δραστηριότητες κατάρτισης, η οποία αποτελεί σηµαντικό κίνητρο για 
αύξηση της συµµετοχής. Τα συγκεκριµένα µέτρα που προτείνονται για 
αύξηση της συµµετοχής των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών αλλά και 
ανδρών είναι τα ακόλουθα: 
 
i. Ένταξη των αυτοεργοδοτούµενων στη σφαίρα αρµοδιοτήτων της 

ΑνΑ∆ 
 
Επιβεβαιώνεται η σηµασία που ενέχει η συµπερίληψη των 
αυτοεργοδοτούµενων στη σφαίρα αρµοδιοτήτων της ΑνΑ∆. Με 
αυτό τον τρόπο θα τους δίνονται κίνητρα για συµµετοχή σε 
προγράµµατα κατάρτισης αφού θα επιχορηγείται η συµµετοχή τους σε 
εγκριµένες από την ΑνΑ∆ δραστηριότητες.  Για να καταστεί αυτό 
δυνατό θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στη 
νοµοθεσία έτσι που οι αυτοεργοδοτούµενοι να υποχρεώνονται να 
καταβάλλουν το τέλος ανάπτυξης γυναικείου δυναµικού. 
 
ii. Εισαγωγή ειδικού σχεδίου για την κατάρτιση και  

αυτοεργοδοτούµενων γυναικών 
 
Με την ένταξη των αυτοεργοδοτούµενων στο σύστηµα ανάπτυξης 
ανθρώπινου δυναµικού της ΑνΑ∆ θα µπορούσε να εξεταστεί η 
δυνατότητα για εισαγωγή ειδικού σχεδίου για την κατάρτιση τους.  
Στα πλαίσια του σχεδίου αυτού θα καταβληθεί προσπάθεια για την 
εισαγωγή νέων θεµατικών τοµέων που να απευθύνονται στις 
αυτοεργοδοτούµενες για την ικανοποίηση των συγκεκριµένων 
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αναγκών τους. Στην προσπάθεια αυτή θα αξιοποιηθούν άµεσα τα 
υφιστάµενα ιδρύµατα και οργανισµοί κατάρτισης. 
 
 
Εισηγήσεις για αύξηση της συµµετοχής των ανέργων γυναικών σε 
δραστηριότητες κατάρτισης 
 
Το ποσοστό συµµετοχής των ανέργων γυναικών σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης βρίσκεται σε χαµηλό επίπεδο σε 
σύγκριση µε το αντίστοιχο ποσοστό για τις εργοδοτούµενες.  
Πρόσθετα, η αναβάθµιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους θα 
βοηθήσει στην ενίσχυση της απασχολησιµότητας τους και στην 
προσπάθεια τους για εξασφάλιση θέσεων εργασίας. Τα µέτρα που 
προτείνονται είναι τα ακόλουθα: 
 
i. Ενίσχυση της συνεργασίας µε τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας και 

αναβάθµιση τους 
 
Τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας είναι ο βασικός συντελεστής για 
την εξεύρεση ανέργων για συµµετοχή στις δραστηριότητες Αρχικής 
Κατάρτισης της ΑνΑ∆.  Μέσα από τα προγράµµατα αυτά 
ικανοποιούνται οι ανάγκες της οικονοµίας σε πρόσθετο εργατικό 
δυναµικό µέσα από την κατάρτιση νεοεισερχοµένων στην αγορά 
εργασίας και ανέργων σε ειδικότητες όπου εντοπίζονται ελλείψεις.  
Τα τελευταία χρόνια αριθµός προγραµµάτων αρχικής κατάρτισης δεν 
υλοποιούνται εξαιτίας της µη εξεύρεσης ικανοποιητικού αριθµού 
ενδιαφεροµένων. Η καλύτερη συµβολή των Επαρχιακών Γραφείων 
Εργασίας καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας µε την ΑνΑ∆ 
αναµένεται να βοηθήσουν στη συµµετοχή περισσότερων ανέργων 
γυναικών αλλά και ανδρών στα προγράµµατα αυτά. 
 
Οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης αποτελούν το βασικό 
µηχανισµό µέσα από τον οποίο θα προωθηθούν τα διάφορα 
ενεργητικά µέτρα για τους άνεργους, τόσο γυναίκες όσο και άνδρες, 
αλλά πρόσθετα είναι η προµετωπίδα στην επαφή που έχουν οι άνεργοι 
µε το κράτος. Η ανάληψη νέων ευθυνών από τις ∆ΥΑ απαιτεί 
σηµαντικές αλλαγές στην οργάνωση και στον τρόπο λειτουργίας 
τους, όπως έχουν κατά καιρούς επισηµανθεί µε αναφορές σε διάφορα 
έγγραφα τόσο της Κύπρου όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ii. Νέα µέτρα για βελτίωση της απασχολησιµότητας των 
νεοεισερχοµένων και ανέργων γυναικών 

 
Χρειάζεται να καταβληθεί περαιτέρω προσπάθεια για προσαρµογή 
των γνώσεων και δεξιοτήτων των νεοεισερχοµένων και ανέργων 
γυναικών στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Στόχος είναι η 
βελτίωση της απασχολησιµότητας τόσο των νεοεισερχοµένων 
γυναικών (αποφοίτων γυναικών και γυναικών που διακόπτουν τη 
µόρφωση τους στις διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης) όσο και των 
ανέργων γυναικών, µέσα από την παροχή ατοµικής καθοδήγησης, 
συµβουλών και στήριξης.  Οι συγκεκριµένες ενέργειες δυνατό να 
διαλαµβάνουν: 

• Ενηµέρωση και καθοδήγηση των νεοεισερχοµένων γυναικών 
και των ανέργων γυναικών µε την έκδοση και προώθηση 
κατάλληλου ενηµερωτικού υλικού. 

• Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης για παροχή 
βασικών και επαγγελµατικών δεξιοτήτων. 

• Τοποθέτηση σε επιχειρήσεις για σκοπούς πρακτικής 
εξάσκησης µε στόχο την προσαρµογή των γνώσεων και 
δεξιοτήτων τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, 
λαµβάνοντας όµως υπόψη τις δυνατότητες, κλίσεις και 
ενδιαφέροντα τους. 

Επισηµαίνεται ότι η ΑνΑ∆ έχει ήδη τροχοδροµήσει την εισαγωγή 
δύο νέων Σχεδίων για την προώθηση της κατάρτισης και 
απασχολησιµότητας των ανέργων, τόσο γυναικών όσο και ανδρών, 
καθώς και των αποφοίτων, γυναικών και ανδρών, δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης.  Τα Σχέδια αυτά έχουν εγκριθεί για να 
συγχρηµατοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 
 
iii. Σύνδεση του ανεργιακού επιδόµατος µε την παρακολούθηση 

δραστηριοτήτων κατάρτισης 
 
Η σύνδεση του ανεργιακού επιδόµατος µε την παρακολούθηση 
προγραµµάτων κατάρτισης τα οποία θα βοηθήσουν τους άνεργους να 
επανακτήσουν την απασχολησιµότητα τους και να τους 
προετοιµάσουν για εργασία θα βοηθήσει στην αύξηση του ποσοστού 
συµµετοχής, τόσο γυναικών όσο και ανδρών. Τα προγράµµατα αυτά 
θα είναι ειδικά προσανατολισµένα µε βάση τις ατοµικές ανάγκες του 
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κάθε ανέργου, αλλά και µε βάση τις ανάγκες της οικονοµίας. Γι΄αυτό 
γίνεται εισήγηση για εξέταση του ενδεχοµένου για σύνδεση του 
ανεργιακού επιδόµατος σε άνεργα άτοµα µε την παρακολούθηση 
δραστηριοτήτων κατάρτισης.  
 
 
Εισηγήσεις για αύξηση της συµµετοχής του αδρανούς γυναικείου 
δυναµικού σε δραστηριότητες κατάρτισης 
 
Η προσφορά ευκαιριών επαγγελµατικής κατάρτισης και απόκτησης 
εργασιακής πείρας στο αδρανές γυναικείο δυναµικό αναµένεται να 
βελτιώσει τις δυνατότητες αλλά και την επιθυµία για ένταξη / 
επανένταξη στην αγορά εργασίας. Ως συγκεκριµένα µέτρα 
προτείνονται τα ακόλουθα: 
 

• Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης µέσα από τα 
οποία οι αδρανείς γυναίκες θα αποκτούν τις αναγκαίες γνώσεις 
και δεξιότητες για να απασχοληθούν σε συγκεκριµένα 
επαγγέλµατα. Πρόσθετα θα αποκτούν βασικές δεξιότητες που 
θα ενισχύουν τη απασχολησιµότητα τους. 

 
• Προγράµµατα απόκτησης εργασιακής πείρας σε 

επιχειρήσεις για προσαρµογή των γνώσεων και δεξιοτήτων 
των αδρανών γυναικών στις συγκεκριµένες πρακτικές ανάγκες 
των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας. 

• Υποστηρικτικές ενέργειες όπως είναι η ενηµέρωση των 
αδρανών γυναικών και η ευαισθητοποίηση των αρµοδίων 
φορέων και επιχειρήσεων. 

Αναπόσπαστο στοιχείο για την επιτυχή και ολοκληρωµένη υλοποίηση 
της προσπάθειας αυτής θεωρείται η εφαρµογή της εξατοµικευµένης 
προσέγγισης.  Εκτός από τη λεπτοµερή ενηµέρωση του αδρανούς 
γυναικείου δυναµικού για τις ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης 
θα καταγράφονται οι ικανότητες, κλίσεις και ενδιαφέροντα της κάθε 
γυναίκας στη βάση των οποίων θα ετοιµάζεται µαζί µε την ίδια 
ατοµικό δελτίο ανάπτυξης της. 
 
Με βάση το ατοµικό δελτίο ανάπτυξης θα παρέχεται καθοδήγηση 
στην κάθε ενδιαφερόµενη για συµµετοχή σε κατάλληλες 
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δραστηριότητες κατάρτισης, για την οργάνωση των οποίων θα 
φροντίσει έγκαιρα η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού. 
 
Επισηµαίνεται ότι η Αρχή έχει ήδη τροχοδροµήσει την εισαγωγή 
Σχεδίου για την προώθηση της κατάρτισης και απασχολησιµότητας 
του αδρανούς γυναικείου δυναµικού. Το Σχέδιο αυτό θα 
συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η σηµασία του γυναικείου δυναµικού της Κύπρου στην πετυχηµένη 
αναπτυξιακή πορεία της Κυπριακής οικονοµίας είναι 
αδιαµφισβήτητη. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο 
διαρκώς εντεινόµενος διεθνής ανταγωνισµός προδιαγράφουν ότι το 
γυναικείο δυναµικό θα συνεχίσει να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 
για την περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής οικονοµίας. 
 
Η εκπαίδευση και κατάρτιση του γυναικείου δυναµικού αποτελούν 
εχέγγυο για τη συνεχή αναβάθµιση του και οδηγούν στην καλύτερη 
αξιοποίηση του.  Η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών 
τάσεων της συµµετοχής του γυναικείου δυναµικού σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης θα δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες.  
Τα στοιχεία αυτά οδηγούν στη διατύπωση σχετικών εισηγήσεων 
αναφορικά µε την επέκταση της συµµετοχής του γυναικείου 
δυναµικού σε εκπαίδευση και κατάρτιση και στη διασφάλιση της 
συνεισφοράς του στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του 
τόπου. 
 
 
1.1. Σκοπός της µελέτης 
 
Βασικός σκοπός της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη 
των διαχρονικών τάσεων συµµετοχής του γυναικείου δυναµικού σε 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης την περίοδο 2000-
2003. Αυτό γίνεται τόσο για το σύνολο του γυναικείου πληθυσµού 
όσο και για τις συναποτελούσες οµάδες (απασχολούµενες, άνεργες 
και οικονοµικά αδρανείς γυναίκες). 
 
Οι αναλυτικοί στόχοι της µελέτης είναι οι ακόλουθοι: 
 

• Η ανάλυση και παρουσίαση στοιχείων για τον αριθµό των 
γυναικών που συµµετείχαν σε δραστηριότητες εκπαίδευσης 
και κατάρτισης την περίοδο 2000-2003 τόσο για το συνολικό 
γυναικείο πληθυσµό όσο και για τις συναποτελούσες οµάδες 
(απασχολούµενες, άνεργες και οικονοµικά αδρανείς γυναίκες). 
Η ανάλυση παρουσιάζεται σε σχέση µε διάφορες παραµέτρους 
όπως ηλικία, επίπεδο µόρφωσης, επαγγελµατική κατηγορία 
και τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας. 
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• Ο υπολογισµός του ποσοστού συµµετοχής σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σχέση µε τις πιο πάνω 
παραµέτρους.  Με αυτό τον τρόπο µπορεί να εντοπιστεί το 
ενδιαφέρον για παρακολούθηση προγραµµάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και να γίνουν εποµένως συγκρίσεις µεταξύ 
διαφόρων κατηγοριών.  

 
• Η σύγκριση µε ανάλογα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπου αυτό είναι δυνατό. 
 

• Ο εντοπισµός των σηµαντικότερων συµπερασµάτων και 
πορισµάτων καθώς και η διατύπωση εισηγήσεων που να 
συµβάλλουν στη βελτίωση της συµµετοχής του γυναικείου 
δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και άνω σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 
 
1.2. Έκταση της µελέτης 
 
Η µελέτη αξιοποιεί στατιστικές πληροφορίες για το γυναικείο 
δυναµικό της Κύπρου που συγκεντρώθηκαν από τη Στατιστική 
Υπηρεσία στα πλαίσια της “Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού”1 για τα 
χρόνια 2000 µέχρι 2003.   
 
Η συγκέντρωση των στοιχείων έγινε µε τη συµπλήρωση ειδικά 
σχεδιασµένου ερωτηµατολογίου κατά τη διάρκεια επισκέψεων σε 
στατιστικά αντιπροσωπευτικό δείγµα νοικοκυριών.  Ειδικότερα, 
λήφθηκαν πληροφορίες από 10.300 άτοµα το 2000, από 10.600 άτοµα 
το 2001, από 10.700 άτοµα το 2002 και 10.800 άτοµα το 2003.  Οι 
πληροφορίες που χρησιµοποιήθηκαν από το ερωτηµατολόγιο 
αφορούσαν τη συµµετοχή του γυναικείου δυναµικού σε 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης την περίοδο 2000-
2003.   
                                                 
1 Η “Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού” είναι ετήσια έρευνα που διεξάγεται από τη 
Στατιστική Υπηρεσία στα πλαίσια εναρµόνισης µε το Κοινοτικό Κεκτηµένο και 
στόχος της είναι η συλλογή χρήσιµων στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής σε 
εργατικά θέµατα.  Η ΕΕ∆ καλύπτει δειγµατοληπτικά 3.500 περίπου νοικοκυριά σε 
όλες τις επαρχίες και κατά την περίοδο 2000-2003 διενεργήθηκε το δεύτερο τρίµηνο 
(Απρίλιος-Ιούνιος) του κάθε χρόνου. 
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Πρέπει να αναφερθεί ότι ειδικά οι πληροφορίες για την κατάρτιση 
αφορούν τη συµµετοχή σε προγράµµατα κατάρτισης µόνο κατά τη 
διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων εβδοµάδων από το χρόνο 
διεξαγωγής της συνέντευξης.  Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν 
την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου κάθε χρόνου που εξετάζεται.   
 
Σηµειώνεται ότι εξειδικευµένο έντυπο για θέµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης χρησιµοποιήθηκε στο ερωτηµατολόγιο της Έρευνας 
Εργατικού ∆υναµικού του 2003.  Συγκεκριµένα οι ερωτήσεις της 
χρονιάς αυτής είναι διαφορετικές από τα προηγούµενα 3 χρόνια.  
Λόγω του ότι η συµµετοχή σε κατάρτιση το 2003 καλύπτει 
µεγαλύτερο φάσµα προγραµµάτων αυτό παρουσιάζει τα στοιχεία του 
2003 πολύ ψηλότερα και παρόλο που θεωρούνται ως περισσότερο 
αντιπροσωπευτικά εντούτοις δεν είναι απολύτως συγκρίσιµα µε 
τα χρόνια 2000-2002. Οι µεγαλύτερες διαφορές αφορούν τη 
συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού σε δραστηριότητες κατάρτισης 
επειδή άτοµα που βρίσκονταν σε τακτική εκπαίδευση είχαν τη 
δυνατότητα το 2003 να σηµειώσουν συµµετοχή σε κατάρτιση 
(περιλαµβανοµένων και ιδιαιτέρων µαθηµάτων) σε αντίθεση µε τα 
προηγούµενα χρόνια. 
 
Σηµειώνεται, ότι και στις τέσσερις έρευνες έγινε αναγωγή των 
πληροφοριών για το σύνολο του πληθυσµού.  Έτσι, τα στοιχεία των 
“Ερευνών Εργατικού ∆υναµικού”, που αναλύονται στα πλαίσια της 
µελέτης αυτής, αναφέρονται στο σύνολο του γυναικείου δυναµικού 
της Κύπρου και όχι στο δείγµα. 
 
 
1.3. Μεθοδολογία 
 
Τα στοιχεία από τις τέσσερις ετήσιες Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 
2000-2003, διοχετεύθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία στην 
Αρχή σε ηλεκτρονική µορφή.  Η επεξεργασία και ανάλυση των πιο 
πάνω στοιχείων έγινε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή µε την 
αξιοποίηση του στατιστικού πακέτου SPSS. 
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Η συµµετοχή σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης στη 
παρούσα µελέτη εξετάστηκε τόσο για το σύνολο του γυναικείου 
δυναµικού όσο και για τις διάφορες οµάδες του (απασχολούµενες, 
άνεργες και οικονοµικά αδρανές γυναικείο δυναµικό). 
 
 
1.4. Περίγραµµα της µελέτης 
 
Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται ο σκοπός της µελέτης, η έκταση 
της µελέτης και η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη 
συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων και 
πληροφοριών. 
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πολιτικές εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κύπρο.  
 
Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται πληροφορίες σχετικά µε τη 
συµµετοχή του γυναικείου δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και άνω σε 
προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Οι πληροφορίες αυτές 
αναφέρονται τόσο στον αριθµό όσο και στο ποσοστό συµµετοχής και 
η ανάλυση γίνεται σε σχέση µε την ηλικία και το επίπεδο µόρφωσης.  
Τέλος συγκρίνεται η συµµετοχή των γυναικών ηλικίας 25-64 χρόνων 
σε εκπαίδευση και κατάρτιση µε τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
Στο τέταρτο, πέµπτο και έκτο κεφάλαιο αναλύονται στοιχεία σε 
σχέση µε το ποσοστό συµµετοχής σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης των απασχολουµένων γυναικών, των εργοδοτουµένων 
γυναικών και των αυτοεργοδοτουµένων γυναικών αντίστοιχα.  Η 
ανάλυση γίνεται τόσο για το σύνολο όσο και σε σχέση µε τα γενικά 
χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά κύριας εργασίας και τις µορφές 
απασχόλησης κύριας εργασίας.   
 
Στο έβδοµο κεφάλαιο παρουσιάζονται πληροφορίες για τη 
συµµετοχή των ανέργων γυναικών σε προγράµµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Οι πληροφορίες αυτές αναλύονται σε σχέση µε την 
ηλικία και το επίπεδο µόρφωσης. 
 
Το όγδοο κεφάλαιο ασχολείται µε την εξέταση πληροφοριών σχετικά 
µε το ποσοστό συµµετοχής σε προγράµµατα εκπαίδευσης και 
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κατάρτισης του οικονοµικά αδρανούς γυναικείου δυναµικού τόσο στο 
σύνολο όσο και σε συσχετισµό µε τα γενικά χαρακτηριστικά (ηλικία 
και επίπεδο µόρφωσης) και τους λόγους αδράνειας. 
 
Τέλος, στο ένατο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες 
διαπιστώσεις και συµπεράσµατα καθώς και τα σχετικά πορίσµατα που 
απορρέουν από την ανάλυση των στοιχείων της µελέτης.  Επίσης 
διατυπώνονται εισηγήσεις που αποσκοπούν στην αναβάθµιση του 
γυναικείου δυναµικού µέσω της αύξησης του βαθµού συµµετοχής 
τους σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 
 

ΠΑΝΟΡΑΜ Α  ΤΗΣΠΑΝΟΡΑΜ Α  ΤΗΣΠΑΝΟΡΑΜ Α  ΤΗΣΠΑΝΟΡΑΜ Α  ΤΗΣ
ΕΚΠΑ Ι∆Ε ΥΣΗΣ  ΕΚΠΑ Ι∆Ε ΥΣΗΣ  ΕΚΠΑ Ι∆Ε ΥΣΗΣ  ΕΚΠΑ Ι∆Ε ΥΣΗΣ  

ΚΑ Ι  ΚΑΤΑΡΤ ΙΣ ΗΣ  ΤΟ Υ  ΚΑ Ι  ΚΑΤΑΡΤ ΙΣ ΗΣ  ΤΟ Υ  ΚΑ Ι  ΚΑΤΑΡΤ ΙΣ ΗΣ  ΤΟ Υ  ΚΑ Ι  ΚΑΤΑΡΤ ΙΣ ΗΣ  ΤΟ Υ  
ΓΥΝ Α ΙΚ Ε ΙΟ Υ  ∆ΥΝΑΜ ΙΚ ΟΥΓΥΝ Α ΙΚ Ε ΙΟ Υ  ∆ΥΝΑΜ ΙΚ ΟΥΓΥΝ Α ΙΚ Ε ΙΟ Υ  ∆ΥΝΑΜ ΙΚ ΟΥΓΥΝ Α ΙΚ Ε ΙΟ Υ  ∆ΥΝΑΜ ΙΚ ΟΥ

ΤΗΣ  ΚΥΠ ΡΟΥ  ΤΗΣ  ΚΥΠ ΡΟΥ  ΤΗΣ  ΚΥΠ ΡΟΥ  ΤΗΣ  ΚΥΠ ΡΟΥ  
2 00 02 00 02 00 02 00 0 ---- 2 00 32 00 32 00 32 00 3

1
Ε ισαγω γή

2
Η  σηµα σ ία  τη ς  συµ µ ετ οχή ς  

σ ε  εκπ α ίδ ευ ση  κα ι κα τά ρ τ ιση  στην  
ΕΕ  κα ι την  Κ ύπ ρο

3
Σ υµ µ ετ οχή  του  Γ υνα ικ ε ίου  δυ να µ ικ ού

ηλ ικ ία ς  15+  σ ε  εκπ α ίδ ευση  κ α ι  
κα τάρ τ ιση

4
Σ υµ µ ετ οχή  τω ν  Απ ασχολ ούµ ενω ν

γυνα ικώ ν  σ ε  εκπ α ίδευ ση  
κα ι κα τά ρτ ιση

5
Σ υµ µ ετ οχή  τω ν  Ε ργοδοτού µ ενω ν

γυνα ικώ ν  σ ε  εκπ α ίδευ ση  
κα ι κα τά ρτ ιση

6
Σ υµ µ ετ οχή  τω ν  Α υτοεργοδοτού µ ενω ν

γυνα ικώ ν  σ ε  εκπ α ίδευ ση  
κα ι κα τά ρτ ιση

7
Σ υµ µ ετ οχή  τω ν  Α νέργω ν  γ υνα ικώ ν

σ ε  εκπ α ίδ ευ ση  κα ι κα τά ρ τ ιση

9
Σ υµπ ερά σµα τα  κ α ι  Ε ισηγήσ ε ις

8
Σ υµ µ ετ οχή  του  Α δρα νού ς  

γυνα ικ ε ίου  δυ ναµ ικ ού
σ ε  εκπ α ίδ ευ ση  κα ι κα τά ρ τ ιση
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2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι πολιτικές εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κύπρο µε 
επικέντρωση στη δια βίου µάθηση.  Στόχος είναι να εκτιµηθεί η 
σηµασία που αποδίδουν τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα 
οποία περιλαµβάνεται και η Κύπρος από την 1η Μαϊου 2004, στο 
θέµα της αύξησης της συµµετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση, 
στην αποτελεσµατικότητα των θεσµών και στην προώθηση της 
νοοτροπίας της δια βίου µάθησης.  Ιδιαίτερη έµφαση από την ΕΕ 
δίνεται στην αύξηση της απασχόλησης ιδίως για τις γυναίκες ούτως 
ώστε να επιτύχουν ουσιαστική µείωση των διαφορών µεταξύ των 
φύλων ως προς τα ποσοστά απασχόλησης, ανεργίας και τις αµοιβές 
µέχρι το 2010.  Η δια βίου µάθηση καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση2 ως “κάθε µαθησιακή δραστηριότητα η οποία αναλαµβάνεται 
καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής µε σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, 
των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, στο πλαίσιο µιας προσωπικής, 
κοινωνικής οπτικής και /ή µιας οπτικής που σχετίζεται µε την 
απασχόληση”.   
 
 
2.1. Πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Οι διάφορες αποφάσεις, οδηγίες και ψηφίσµατα των αρµοδίων 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν πλαίσιο αναφοράς στη 
διαµόρφωση πολιτικής στον τοµέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης 
από τα κράτη µέλη σε εθνικό επίπεδο. 
 
Το θέµα της “παιδείας, επαγγελµατικής εκπαίδευσης και νεολαίας” 
αναφέρεται στα άρθρα 149 και 150 της Συνθήκης περί ιδρύσεως 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  Το άρθρο 149 αναφέρει ότι “η 
Κοινότητα συµβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, 
ενθαρρύνοντας τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών ...”.  Το άρθρο 

                                                 
2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή “H Πραγµάτωση µιας Ευρωπαϊκής Περιοχής δια Βίου 
Μάθησης”, 2001. 
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150, που σχετίζεται µε την εφαρµογή της πολιτικής της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, στοχεύει κυρίως στα εξής: 
 

• Βελτίωση της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και τη 
συνεχή κατάρτιση για να διευκολύνεται η επαγγελµατική 
ένταξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας. 

 
• ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην επαγγελµατική εκπαίδευση. 

 
• Ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών για τα κοινά 

προβλήµατα των συστηµάτων κατάρτισης των κρατών µελών. 
 
Το θέµα της δια βίου µάθησης περιλαµβάνεται έµµεσα και στο άρθρο 
125 της απασχόλησης όπου “Τα κράτη µέλη και η Κοινότητα 
εργάζονται για την ανάπτυξη συντονισµένης  στρατηγικής για την 
απασχόληση, και δη για να προάγουν τη δηµιουργία εξειδικευµένου, 
εκπαιδευµένου και ευπροσάρµοστου εργατικού δυναµικού, και 
αγοράς εργασίας ανταποκρινόµενης στις εξελίξεις της οικονοµίας”. 
 
Στην έκτακτη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την 
απασχόληση στο Λουξεµβούργο το 1997 και στο Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο του Κάρντιφ το 1998 επισηµάνθηκε η ανάγκη αύξησης 
της απασχολησιµότητας στην ΕΕ δίνοντας έµφαση στη συνεχή 
επιµόρφωση και κατάρτιση. 
 
Η σηµασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση φαίνεται από το γεγονός ότι το 1996 ανακηρύχθηκε 
“Ευρωπαϊκό Έτος της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης”. 
 
Την πρωτοβουλία e-Europe ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 
∆εκέµβριο του 1999 και ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 
Λισσαβόνας (Μάρτιο του 2000). Η ανακοίνωση που εκδόθηκε τότε 
φέρει τον τίτλο “e-Europe – Κοινωνία των πληροφοριών για 
όλους” και εντάσσεται στο πλαίσιο της λεγόµενης “στρατηγικής της 
Λισσαβόνας”. Οι βασικοί στόχοι της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι οι 
ακόλουθοι: 
 

• Η είσοδος όλων των πολιτών, νοικοκυριών, επιχειρήσεων, 
σχολείων και δηµοσίων υπηρεσιών στην ψηφιακή εποχή και η 
απόκτηση πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες δικτύου. 
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• Η καλλιέργεια ψηφιακού πνεύµατος, υποστηριζόµενου από 
επιχειρηµατικό πνεύµα ανοικτό στις τεχνολογίες 
πληροφοριών.  

• Η τοποθέτηση της κοινωνίας της πληροφορίας στην υπηρεσία 
της κοινωνικής ένταξης. 

Για να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι το Μάϊο του 2000 η Επιτροπή 
ενέκρινε το σχέδιο δράσης e-Europe 2002 το οποίο εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέϊρα (Ιούνιο του 2000).  Οι βασικές 
δράσεις αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη φθηνότερου, ταχύτερου και 
ασφαλούς διαδικτύου, στην προώθηση των επενδύσεων κεφαλαίων 
και ανθρώπινου δυναµικού και στην τόνωση της χρήσης του 
διαδικτύου.  Το σχέδιο δράσης eEurope συµπληρώθηκε τον Ιούνιο 
του 2001 µε το σχέδιο δράσης eEurope+ στις υποψήφιες προς ένταξη 
χώρες.  Τον Ιούνιο του 2002, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης 
ενέκρινε το σχέδιο δράσης eEurope 2005, διάδοχο του eEurope 2002.  
Η πρωτοβουλία eLearning αποτελεί µέρος του σχεδίου δράσης 
eEurope και επιδιώκει να προωθήσει µια ψηφιακή κουλτούρα και 
ευρύτερη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας που έγινε στις 23 και 
24 Μαρτίου του 2000 αποτέλεσε καθοριστικό σταθµό στη µετέπειτα 
κατεύθυνση της πολιτικής και της δράσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας 
επιβεβαίωσαν ότι η εκπαίδευση καθόλη τη διάρκεια της ζωής 
συνοδεύει µια επιτυχή µετάβαση προς την οικονοµία και την κοινωνία 
της γνώσης.   
 
Συγκεκριµένα η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω των αλλαγών που 
προέκυψαν από την παγκοσµιοποίηση και την οικονοµία της γνώσης, 
καθόρισε έναν νέο στρατηγικό στόχο για την επόµενη δεκαετία “να 
γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης 
ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε 
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη 
κοινωνική συνοχή”.  Για το σκοπό αυτό, το Συµβούλιο συµφώνησε 
τους πιο κάτω συνολικούς στόχους για την απασχόληση: 
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• Συνολικό ποσοστό απασχόλησης 67% το 2005 και 70% το 
2010. 

• Ποσοστό απασχόλησης των γυναικών 57% το 2005 και 
60% το 2010. 

• Ποσοστό απασχόλησης 50% για τους εργαζόµενους 
µεγαλύτερης ηλικίας (55-64) το 2010. 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σάντα Μαρία ντα Φέιρα στις 19-20 
Ιουνίου 2000 κάλεσε τους κοινωνικούς εταίρους να δώσουν 
περισσότερη έµφαση στον εκσυγχρονισµό της οργάνωσης της 
εργασίας, στη δια βίου µάθηση και στην αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης ιδιαίτερα για τις γυναίκες.  Σε συνέχεια του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Φέϊρα τα κράτη µέλη συµφώνησαν να 
“καθορίσουν και να εφαρµόσουν συνεκτικές και ολοκληρωµένες 
εθνικές στρατηγικές για τη δια βίου µάθηση”. 
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Στοκχόλµη το Μάρτιο του 2001 
ενέκρινε την πρόθεση της Επιτροπής να δηµιουργήσει µια οµάδα 
έργου υψηλού επιπέδου για τις δεξιότητες και την κινητικότητα, µε 
στόχο να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης στο ανοιξιάτικο Συµβούλιο 
στη Βαρκελώνη το Μάρτιο του 2002.  Το σχέδιο δράσης για τις 
δεξιότητες και την κινητικότητα θα φροντίσει να εξασφαλίσει ότι οι 
ευρωπαϊκές αγορές εργασίας θα είναι ανοικτές και προσβάσιµες σε 
όλους ως το 2005.   
 
Η ΕΕ και οι υπουργοί αρµόδιοι για την εκπαίδευση και κατάρτιση 
στις χώρες της ΕΕ συναντήθηκαν στις 14 Φεβρουαρίου 2002 και 
όρισαν 3 στρατηγικούς στόχους οι οποίοι χωρίστηκαν σε 13 στόχους 
και σε 42 βασικά θέµατα.  Αυτοί οι στόχοι όπως φαίνονται πιο κάτω 
καλύπτουν τους τοµείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
αναµένεται να επιτευχθούν µέχρι το 2010: 
 

Στρατηγικός στόχος 1: Βελτίωση της ποιότητας και 
αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στην ΕΕ. 

• Βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 
διδακτικό προσωπικό. 
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• Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κοινωνία της γνώσης. 

• Εξασφάλιση πρόσβασης όλων στις τεχνολογίες πληροφοριών 
και επικοινωνιών (ΤΠΕ) µέσω της παροχής επαρκούς 
εξοπλισµού και εκπαιδευτικού λογισµικού για να 
εφαρµοστούν οι ΤΠΕ και η ηλεκτρονική µάθηση στις 
πρακτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

• Αύξηση των συµµετοχών σε επιστηµονικές και τεχνολογικές 
σπουδές είτε µέσω στρατηγικών ενθάρρυνσης των µαθητών να 
µελετήσουν τέτοια θέµατα είτε µε την εισαγωγή 
επιστηµονικών και τεχνικών µαθηµάτων στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. 

• Βελτιοποίηση της χρήσης των πόρων µε την αύξηση των κατά 
κεφαλήν επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναµικό. 

 

Στρατηγικός στόχος 2: ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης όλων στη διά 
βίου εκπαίδευση και κατάρτιση. 
 

• Ανοικτό περιβάλλον µάθησης. 

• Ελκυστικότερη µάθηση µε τη παροχή κινήτρων όπως για 
παράδειγµα ενθάρρυνση των νεαρών να παραµείνουν στην 
εκπαίδευση ή την κατάρτιση αφού συµπληρώσουν την 
υποχρεωτική εκπαίδευση. 

• Προώθηση της ενεργότερης συµµετοχής του πολίτη, της 
ισότητας των ευκαιριών και της κοινωνικής συνοχής. 

 
Στρατηγικός στόχος 3: ∆ιαµόρφωση συστηµάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης ανοικτών στον ευρύτερο κόσµο. 
 

• Ενίσχυση των δεσµών µε τον κόσµο της εργασίας, την έρευνα 
και την ευρύτερη κοινωνία. 

• Ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος. 
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• Βελτίωση της εκµάθησης ξένων γλωσσών µε την ενθάρρυνση 
της µάθησης δύο ή περισσοτέρων γλωσσών εκτός από τη 
µητρική γλώσσα. 

• Αύξηση της κινητικότητας και των ανταλλαγών.  

• Ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας µέσω της ανάπτυξης 
κοινών πτυχίων και προσόντων από τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ούτως ώστε να 
καθοριστούν διεθνώς αναγνωρισµένα κοινά µαθήµατα και 
τίτλοι σπουδών στην Ευρώπη. 

Οι πιο πάνω στρατηγικοί στόχοι έχουν χωριστεί σε περαιτέρω 
στόχους και θέµατα ούτως ώστε να γίνει πιο εύκολη η επίτευξη τους.  
Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης στις 15-16 Μαρτίου 
2002 επισηµάνθηκε ότι σε σχέση µε την αναθεωρηµένη Στρατηγική 
για την Απασχόληση απαιτείται να δοθεί προτεραιότητα στο στόχο 
της δια βίου µάθησης, της ποιότητας στην εργασία και της ισότητας 
των φύλων.  Όσον αφορά την ισότητα των φύλων στον τοµέα της 
απασχόλησης αναµένεται από τα κράτη µέλη να βρουν τρόπους για 
εξάλειψη των αντικινήτρων στη συµµετοχή των γυναικών στην 
εργασία µέσω της παροχής της βρεφονηπιακής µέριµνας  
Επιπρόσθετα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απεύθυνε έκκληση για 
περαιτέρω δράση στον τοµέα της εκπαίδευσης προσβλέποντας στα 
πιο κάτω: 
 

• Καθιέρωση εργαλείων µε σκοπό τη διαφάνεια στα διπλώµατα 
και τα επαγγελµατικά προσόντα. 

 
• Βελτίωση της εκµάθησης των βασικών δεξιοτήτων.  

 
• Εντόπιση δυνατοτήτων υποβοήθησης των σχολείων της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για εγκαινίαση ή ενίσχυση της 
διαδικτυακής σύνδεσης µε αδελφά σχολεία της Ευρώπης. 

• Προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση και 
ένταξη της στις βασικές δεξιότητες των µαθητών ως το 2004. 

 
Η απόφαση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
Βρυξέλλες τον Ιούλιο του 2003 σχετικά µε τις πολιτικές των κρατών 
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µελών για την απασχόληση καθόρισε τρεις γενικούς στόχους καθώς 
και 10 ειδικές κατευθυντήριες γραµµές. Στις ειδικές κατευθυντήριες 
γραµµές περιλαµβάνονται τα ακόλουθα εξειδικευµένα µέτρα που 
έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε το θέµα της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. 
 

• Σε κάθε άνεργο προσφέρεται η δυνατότητα νέας αρχής πριν 
από την πάροδο 6 µηνών ανεργίας, αν πρόκειται για νέους, και 
12 µηνών ανεργίας, αν πρόκειται για ενηλίκους, µε τη µορφή 
κατάρτισης, επανεκπαίδευσης, εξάσκησης στην αγορά, θέσης 
εργασίας ή άλλων µέτρων απασχόλησης, σε συνδυασµό µε την 
κατάλληλη βοήθεια για αναζήτηση εργασίας. 

•  Ως το 2010, το 25% των µακροχρόνια ανέργων να 
συµµετέχουν σε κάποιο ενεργητικό µέτρο υπό µορφή 
κατάρτισης, επανεκπαίδευσης, εξάσκησης στην εργασία ή 
άλλων µέτρων απασχόλησης, µε στόχο την επίτευξη του 
µέσου όρου των τριών περισσότερο προηγµένων κρατών 
µελών.  

• Τουλάχιστον 85% των ατόµων ηλικίας 22 ετών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ως το 2010 να έχουν 
ολοκληρώσει την ανώτερη βαθµίδα δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. 

• Το µέσο επίπεδο συµµετοχής στη δια βίου µάθηση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ως το 2010 να είναι τουλάχιστον 
12,5% του ενεργού ενήλικου πληθυσµού (ηλικιακή οµάδα 25-
64). 

• Αύξηση κατά 5 έτη, ως το 2010, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, της πραγµατικής µέσης ηλικίας εξόδου από την 
αγορά εργασίας ( η ηλικία αυτή εκτιµάται ότι είναι το 59,9 το 
2001). 

• Προώθηση της ένταξης και καταπολέµηση των διακρίσεων 
έναντι των ατόµων σε µειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας 
αποβλέποντας να επιτύχουν ως το 2010 µέσο ποσοστό 
ανθρώπων που εγκαταλείπουν το σχολείο στην ΕΕ το οποίο 
να µην υπερβαίνει το 10%. 
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• Σηµαντική αύξηση στην επένδυση των επιχειρήσεων για την 
κατάρτιση των ενηλίκων, µε σκοπό την προώθηση της 
παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της παράτασης 
του επαγγελµατικού βίου. 

• Προώθηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης για δεξιότητες 
σχετικές µε τη διοίκηση επιχειρήσεων και στην παροχή 
στήριξης, και µέσω της κατάρτισης, για να έχουν όλοι τη 
δυνατότητα να σταδιοδροµήσουν επιχειρηµατικά. 

• Ενθάρρυνση της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά 
εργασίας για ουσιαστική µείωση των διαφορών µεταξύ των 
φύλων ως προς τα ποσοστά απασχόλησης, ανεργίας και τις 
αµοιβές µέχρι το 2010.  Η απάλειψη αντικινήτρων στη 
συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό θα 
προωθηθεί από τα κράτη µέλη µε τη απαίτηση για υπηρεσίες 
φροντίδας των παιδιών και σύµφωνα µε τα εθνικά δεδοµένα 
φροντίδας των παιδιών, να προσφέρουν µέχρι το 2010 
υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών σε τουλάχιστον 90% των 
παιδιών ηλικίας από 3 ετών ως και την ηλικία υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης και τουλάχιστον 33% των παιδιών κάτω των 3 
ετών.  

• Προώθηση της πρόσβασης των εργαζοµένων, ιδίως των 
εργαζοµένων µε χαµηλό επίπεδο ειδίκευσης, στην 
κατάρτιση. 

• Υλοποίηση του σχεδίου δράσης για τις δεξιότητες και την 
κινητικότητα, τη βελτίωση της αναγνώρισης και της 
διαφάνειας των τίτλων σπουδών και των προσόντων. 

• Ενίσχυση της καλύτερης αντιστοίχησης προσφοράς και 
ζήτησης εργατικού δυναµικού µε τη διαφάνεια της 
απασχόλησης και των ευκαιριών κατάρτισης σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

• Αύξηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας 
το δυναµικό όλων των οµάδων του πληθυσµού, µέσω µιας 
ολοκληρωµένης προσέγγισης που θα περιλαµβάνει ανάµεσα 
σε άλλα την αύξηση των δεξιοτήτων. 
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• Προώθηση της παράτασης του επαγγελµατικού βίου, ιδίως µε 
τη διαµόρφωση εργασιακών συνθηκών που θα ευνοούν τη 
συγκράτηση θέσεων εργασίας όπως τη συνεχή κατάρτιση, 
καινοτόµες και ευέλικτες µορφές οργάνωσης εργασίας, κ.α. 

• Αντιµετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων στην 
απασχόληση µέσω επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναµικό και σε 
γνώσεις, καθώς και στη δέουσα υποδοµή. 

Στη συνάντηση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
Βρυξέλλες το Σεπτέµβριο του 2003 αναφορικά µε τα συµπεράσµατα 
σχετικά µε την “Ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου για την 
κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα στην κοινωνία της 
γνώσης” εκφράστηκε η επιθυµία για τα ακόλουθα: 
 

• Συνεχή προσανατολισµό των πολιτικών για την εκπαίδευση 
και κατάρτιση προς τον καθορισµό των στρατηγικών δια βίου 
µάθησης βάσει µεγαλύτερης αλληλεπίδρασης µεταξύ 
επίσηµης, ανεπίσηµης και άτυπης εκπαίδευσης. 

 
• Η εκπαίδευση και η κατάρτιση να κατέχουν κεντρική θέση 

στις κοινωνικές και οικονοµικές πολιτικές των κρατών µελών. 
 

• Εφαρµογή πολιτικών µε απώτερο σκοπό τη µεγαλύτερη 
αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

 
 
2.2. Πολιτικές στην Κύπρο 
 
Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί το βασικό παραγωγικό συντελεστή 
της κυπριακής οικονοµίας και η επένδυση χρόνου και χρηµάτων στη 
δια βίου µάθηση είναι απαραίτητο στοιχείο για τη συνεχή ανάπτυξη 
του. 
 
Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού αποτελεί µία από τις κύριες 
σηµαντικές επιδιώξεις στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης (ΣΣΑ) 
2004-2006. Ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα του ανθρώπινου δυναµικού 
θα δοθεί στην προώθηση κατάλληλων µέτρων και συνθηκών για 
αποτροπή πιθανού κοινωνικού αποκλεισµού ευαίσθητων κοινωνικών 
οµάδων.   
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Κεντρικό στόχο της αναπτυξιακής προτεραιότητας αποτελούν η 
ποιοτική αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού, η προώθηση της 
απασχόλησης και η εµπέδωση των συνθηκών κοινωνικής συνοχής.  
Βάση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης, οι τρεις βασικοί άξονες 
προτεραιότητας είναι: 
 
Άξονας προτεραιότητας 1: Ποσοτική και ποιοτική αναβάθµιση 
της εκπαίδευσης µε τα ακόλουθα µέτρα: 
 

• Επέκταση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε τη δηµιουργία 
ιδιωτικών πανεπιστηµίων βάση θεσµικού πλαισίου όπου θα 
κατοχυρώνεται η ίση µεταχείριση φοιτητών τόσο από χώρες 
µέλη της ΕΕ όσο και από την Κύπρο. Βελτίωση της ποιότητας 
του εκπαιδευτικού προσωπικού µε την εισαγωγή νέου 
συστήµατος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών όπως και τη 
συνεχή κατάρτιση τους. 

• Βελτίωση των αναλυτικών προγραµµάτων, παιδαγωγικών 
µεθόδων και διδακτικών µέσων µε απώτερο σκοπό την 
απόκτηση Ευρωπαϊκής συνείδησης και κουλτούρας από τους 
µαθητές. 

• Εισαγωγή και αξιοποίηση της πληροφορικής και των νέων 
τεχνολογιών στην εκπαίδευση χρησιµοποιώντας κατάλληλο 
εκπαιδευτικό λογισµικό και αξιοποίηση του διαδικτύου. 

• Σύνδεση της εκπαίδευσης µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας 
και προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης µε σκοπό την 
ενηµέρωση των νέων για την αγορά εργασίας και την 
αναβάθµιση των προσφερόµενων προγραµµάτων δια βίου 
εκπαίδευσης. 

• Παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και καταπολέµησης της 
σχολικής αποτυχίας και του αναλφαβητισµού µε τη βελτίωση 
των παρεχόµενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 

• Προώθηση της εκπαιδευτικής έρευνας στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση και αξιολόγηση των µεταρρυθµίσεων του 
εκπαιδευτικού συστήµατος.  
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• Βελτίωση των διοικητικών µηχανισµών σε επίπεδο 
Υπουργείου και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε σκοπό την 
αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και βελτίωση 
της διοίκησης και κατάρτισης των διοικητικών στελεχών. 

Άξονας προτεραιότητας 2: Προώθηση της απασχόλησης και της 
επαγγελµατικής κατάρτισης µε τα ακόλουθα µέτρα: 

 
• Αναβάθµιση και επέκταση των δραστηριοτήτων κατάρτισης, 

λαµβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες της νέας οικονοµίας µέσω 
καινοτόµων πρακτικών όπως η εξ αποστάσεως µάθηση 
(distance learning) και η ηλεκτρονική µάθηση (e-learning). 

• Κλαδική κατάρτιση και συνοδευτικές ενέργειες µε απώτερο 
σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών σε όλους τους κλάδους 
οικονοµικής δραστηριότητας.  

• Αναβάθµιση, εκσυγχρονισµός και ενίσχυση της υποδοµής 
κατάρτισης όπως για παράδειγµα βελτίωση του Σχεδίου 
Ενίσχυσης της Υποδοµής Κατάρτισης που διαχειρίζεται η 
ΑνΑ∆. 

• Εκσυγχρονισµός του συστήµατος µαθητείας µε την εφαρµογή 
ενός νέου συστήµατος µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 
της κατάρτισης των εφήβων και την ικανοποίηση µελλοντικών 
αναγκών της αγοράς σε δεξιότητες. 

• Αναβάθµιση και επέκταση των δραστηριοτήτων της 
Κυπριακής Ακαδηµίας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την παροχή 
πιο αποτελεσµατικών και ποιοτικών υπηρεσιών. 

Άξονας προτεραιότητας 3: Προώθηση ίσων ευκαιριών και της 
κοινωνικής ενσωµάτωσης των δύο φύλων καθώς και τη βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου των ατόµων που κινδυνεύουν από 
κοινωνικό αποκλεισµό µε τα ακόλουθα µέτρα: 
 

• Παροχές και υπηρεσίες στήριξης της οικογένειας και των 
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. 
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• Αναβάθµιση των υπηρεσιών προς τη νεολαία για την πρόοδο 
και την ευηµερία των νέων. 

Αναφορικά µε τους γενικούς στόχους του Ενιαίου Εγγράφου 
Προγραµµατισµού (ΕΕΠ) για το Στόχο 3 “Ανθρώπινο ∆υναµικό”, 
αυτοί συνάδουν τόσο µε τους κύριους στρατηγικούς στόχους του 
Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2004-2006 όσο και µε τους πυλώνες 
της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και τα πεδία 
πολιτικής που υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 
 
Πιο συγκεκριµένα τα ειδικά µέτρα / δράσεις ΕΕΠ για το στόχο 3 που 
αφορούν την προώθηση και βελτίωση των συστηµάτων εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και δια βίου µάθησης είναι τα ακόλουθα: 

⇒ Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια της δια βίου 
µάθησης µε απώτερο σκοπό:  

• Όλοι οι µαθητές να αποφοιτούν από το σχολείο ψηφιακά 
αλφαβητισµένοι για να µπορέσουν πιο εύκολα να ενταχθούν 
στην αγορά εργασίας. 

• ∆ηµιουργία κατάλληλων συνθηκών ούτως ώστε όλο το 
ανθρώπινο δυναµικό να µπορέσει να αποκτήσει δεξιότητες και 
ικανότητες χρήσης τεχνολογιών. 

• Συνεχής επιµόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

⇒ Βελτίωση και ενίσχυση της τεχνικής επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης µε απώτερο σκοπό: 

• Να γίνει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής όχι µόνο εργαλείο στην 
ειδικότητα του µαθητή αλλά και µέσο µάθησης. 

• Εκσυγχρονισµός του Συστήµατος Μαθητείας και προσέλκυση 
γυναικείου µαθητικού πληθυσµού στις Τεχνικές Σχολές. 

• Εισαγωγή συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης και κατάρτισης 
(e-learning και e-training) ενώ παράλληλα θα χρησιµοποιηθεί 
ειδικό λογισµικό για τη διδασκαλία µαθηµάτων. 

Τέλος στο ΕΕΠ για το στόχο 3 και σε σχέση µε την ανάπτυξη και 
προώθηση ενεργών πολιτικών στην αγορά εργασίας περιλαµβάνονται  
και οι πιο κάτω δράσεις: 
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⇒ Ενίσχυση των ενεργειών για προσαρµογή των δεξιοτήτων 
των νεοεισερχόµενων, των ανέργων και των εργαζοµένων 
στις ανάγκες της αγοράς εργασίας µέσω: 

• Βελτίωση απασχολησιµότητας των νεοεισερχοµένων 
αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και των ανέργων 
µέσω παροχής κατάρτισης, επαγγελµατικού προσανατολισµού 
και βοήθειας στην απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας και 
στην εξεύρεση εργασίας. 

• Παροχή βοήθειας σε µικροεπιχειρήσεις µεγέθους 1-4 άτοµα 
για ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού τους µέσω 
προγραµµάτων κατάρτισης και συµβουλευτικών υπηρεσιών. 

⇒ Προώθηση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά 
εργασίας µέσω: 

• Κινητοποίησης ικανού αριθµού γυναικών, οι οποίες θα ήθελαν 
να εργασθούν µε µερική απασχόληση ή µε κάποια άλλη 
ευέλικτη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. 

 
• Απόκτησης εξειδικευµένων συµπληρωµατικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων ή της τοποθέτησης τους σε κατάλληλη θέση 
εργασίας.  
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3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 15+ ΧΡΟΝΩΝ            
ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται στοιχεία για τη συµµετοχή του 
γυναικείου δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και άνω σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά τη χρονική περίοδο 2000-2003.  
 

 
Η ανάλυση στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει τη γενική εικόνα 
συµµετοχής, τη συµµετοχή σε εκπαίδευση, τη συµµετοχή σε 
κατάρτιση καθώς και ανάλογη σύγκριση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση 
όπου υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.  Γίνεται επίσης αντίστοιχη 
σύγκριση µε το ανδρικό δυναµικό ηλικίας 15 χρόνων και άνω που 
συµµετείχε σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την 
ίδια περίοδο. 
 
Εκτενέστερη ανάλυση γίνεται στα επόµενα κεφάλαια όπου εξετάζεται 
η συµµετοχή συγκεκριµένων οµάδων του πληθυσµού όπως οι 
απασχολούµενες (µε ξεχωριστή ανάλυση για τις εργοδοτούµενες και 
τις αυτοεργοδοτούµενες), οι άνεργες και το οικονοµικά αδρανές 
γυναικείο δυναµικό σε προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
 
Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι το ερωτηµατολόγιο της 
“Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού” για το 2003 περιλάµβανε 
εξειδικευµένη διερεύνηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Οι 

Γενική εικόνα 
συµµετοχής

Συµµετοχή σε 
εκπαίδευση

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ  
∆ΥΝΑΜΙΚΟ  15+ 

ΧΡΟΝΩΝ

Συµµετοχή σε 
κατάρτιση

Σύγκριση 
µε ΕΕ
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ερωτήσεις της χρονιάς αυτής είναι διαφορετικές από τα προηγούµενα 
3 χρόνια και γι΄ αυτό τα στοιχεία του 2003 δεν είναι απόλυτα 
συγκρίσιµα µε τα χρόνια 2000-2002. Οι µεγαλύτερες διαφορές 
αφορούν τη συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού σε 
δραστηριότητες κατάρτισης επειδή άτοµα που βρίσκονταν σε τακτική 
εκπαίδευση είχαν τη δυνατότητα το 2003 να σηµειώσουν συµµετοχή 
σε κατάρτιση (περιλαµβανοµένων και ιδιαιτέρων µαθηµάτων) σε 
αντίθεση µε τα προηγούµενα χρόνια3. 
 
 
3.1. Γενική εικόνα συµµετοχής 
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό εξετάζεται η συµµετοχή του γυναικείου 
δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και άνω σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Η ανάλυση γίνεται σε σχέση µε 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά όπως την ηλικία και το επίπεδο 
µόρφωσης.   
 

 
Σηµειώνεται ότι οι συµµετοχές του γυναικείου δυναµικού ηλικίας 
15 χρόνων και άνω σε εκπαίδευση και κατάρτιση παρουσιάζουν 
ανοδική τάση και ανήλθαν στα 32.423 άτοµα το 2000, στα 32.480 
άτοµα το 2001, στα 33.113 άτοµα το 2002 και στα 44.125 άτοµα το 
2003.  Το ποσοστό συµµετοχής παρέµεινε στα ίδια επίπεδα την 
περίοδο 2000-2002 αλλά αυξήθηκε σηµαντικά µέσα στο 2003.  
                                                 
3 Σηµειώνεται ότι εξαιτίας της κάπως διαφορετικής προσέγγισης στο 
ερωτηµατολόγιο του 2003, υπήρξε ελαφρά διαφοροποίηση σε επιµέρους 
παραµέτρους ανάλυσης της συµµετοχής σε εκπαίδευση ή κατάρτιση. Οι 
διαφοροποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν µε κανένα τρόπο την ακρίβεια των  
υπολογιζόµενων ποσοστών συµµετοχής. 

Ηλικία Επίπεδο µόρφωσης

Συµµετοχή  σε Εκπαίδευση  και Κατάρτιση

του Γυναικείου  ∆υναµικού  15+ χρόνων
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Συγκεκριµένα το ποσοστό συµµετοχής ήταν 12,1% το 2000, 11,9% το 
2001, 12,0% το 2002 και 15,6% το 2003. 
 

3.1.1. Ηλικία 
 
Το Σχεδιάγραµµα 1 απεικονίζει το ποσοστό συµµετοχής του 
γυναικείου δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και άνω σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά οµάδα ηλικίας την περίοδο 2000-
2003. 
 
Βάση των στοιχείων του Σχεδιαγράµµατος 1, φαίνεται ότι υπάρχει 
αρνητική συσχέτιση µεταξύ της ηλικίας και του ποσοστού 
συµµετοχής.  Με την αύξηση της ηλικίας των γυναικών µειώνεται η 
συµµετοχή τους σε προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης.  
 
Το ποσοστό συµµετοχής όπως είναι φυσικό, ήταν ψηλότερο και τα 
τέσσερα χρόνια στην ηλικιακή οµάδα των 15-19 χρόνων (ποσοστά 
µεταξύ 84,7% και 89,3%).  Επισηµαίνεται επίσης ότι η κατηγορία 
ηλικίας που είχε το δεύτερο ψηλότερο ποσοστό συµµετοχής σε 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης ήταν αυτή των 20-24 
χρόνων µε ποσοστά που κυµαίνονταν µεταξύ 22,8% και 31,4%.  
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι οµάδες ηλικίας που είχαν συνεχή τάση 
αύξησης στο ποσοστό συµµετοχής τους ήταν οι ηλικίες 25-39 
χρόνων (από 4,7% το 2000 σε 12,8% το 2003) και των 40-54 χρόνων 
(από 2,6% το 2000 σε 6,7% το 2003).   
 
Αντίθετα, η ηλικιακή οµάδα που παρουσίασε τα χαµηλότερα 
ποσοστά συµµετοχής και τα τέσσερα χρόνια ήταν αυτή των 65 
χρόνων και άνω, όπως είναι αναµενόµενο, µε ποσοστά γύρω στο 
0,2%.  
 
Ο αριθµός συµµετοχών και το ποσοστό συµµετοχής του γυναικείου 
δυναµικού 15 χρόνων και άνω σε προγράµµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά οµάδα ηλικίας για την περίοδο 2000-2003, 
φαίνονται στους πίνακες 1.1-1.4 του Παραρτήµατος 1. 
 
Παρόµοια εικόνα παρατηρείται συγκρίνοντας τα πιο πάνω στοιχεία 
µε τα αντίστοιχα του ανδρικού δυναµικού µε τη µόνη διαφορά στο 
ότι το συνολικό ποσοστό συµµετοχής των γυναικών ήταν ψηλότερο 
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το 2003 (15,6% σε σύγκριση µε 14,7%) ενώ τα προηγούµενα χρόνια 
βρισκόταν στα ίδια περίπου επίπεδα. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 
ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ 
ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

12,1%

85,5%

22,8%

4,7%

2,6%

0,8%

11,9%

84,7%

28,0%

5,2%

2,8%

0,7%

5,6%

3,3%

0,6%

0,1%

15,6%

89,3%

31,4%

12,8%

6,7%

2,8%

0,3%

12,0%

85,2%

27,1%

0% 30% 60% 90% 120%

ΣΥΝΟΛΟ

15-19

20-24

25-39

40-54

55-64

65+

2000 2001 2002 2003
 

 
Ο αριθµός συµµετοχών και το ποσοστό συµµετοχής του ανδρικού 
δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και άνω σε προγράµµατα εκπαίδευσης 
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και κατάρτισης κατά οµάδα ηλικίας για την περίοδο 2000-2003, 
φαίνονται στους πίνακες 1.5-1.8 του Παραρτήµατος 1. 
 

3.1.2. Επίπεδο µόρφωσης 
 
Το Σχεδιάγραµµα 2 απεικονίζει το ποσοστό συµµετοχής του 
γυναικείου δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και άνω σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά επίπεδο µόρφωσης την περίοδο 
2000-2003. 
 
Σηµειώνονται οι ακόλουθες διαφορές στην ταξινόµηση στις Έρευνες 
Εργατικού ∆υναµικού: 
 

• Στην Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000 η µεταλυκειακή 
εκπαίδευση περιλαµβάνεται στην Τεχνική Σχολή και στο 
Λύκειο. 

• Στην Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2003 τα επίπεδα 
µόρφωσης Λύκειο και Τεχνική Σχολή συµπτύχθηκαν και 
παρουσιάζονται ως µια κατηγορία. 

 
Το ψηλότερο ποσοστό συµµετοχής σε προγράµµατα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης την περίοδο 2000-2003 κατείχαν οι απόφοιτες 
γυµνασίου µε ποσοστά που κυµάνθηκαν µεταξύ 39,3% και 43,3%.  Η 
ψηλή συµµετοχή σε αυτή τη κατηγορία είναι αναµενόµενη αφού 
περιλαµβάνονται τα νεαρά άτοµα που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση 
τους στο γυµνάσιο και συνεχίζουν στην εκπαίδευση.  Παρόλα αυτά 
σηµειώνεται ότι το ποσοστό συµµετοχής παρουσίασε τάση µείωσης 
και τα τρία χρόνια (µείωση από 43,3 % το 2000 σε 39,3% το 2003). 
 
Σε σχετικά χαµηλότερα επίπεδα κυµάνθηκαν τα ποσοστά 
συµµετοχής των γυναικών µε λυκειακή µόρφωση (ποσοστά µεταξύ 
13,7% και 15,6%) και µε µόρφωση πανεπιστηµίου (ποσοστά µεταξύ 
10,0% και 24,8%), στις οποίες περιλαµβάνονται άτοµα που 
συνεχίζουν την εκπαίδευση τους σε σχολές τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης. 
 
Τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε προγράµµατα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και τα τέσσερα χρόνια είχαν οι απόφοιτες δηµοτικού 
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ή χωρίς µόρφωση (ποσοστό µεταξύ 1,0% και 2,2%).  Όσον αφορά τα 
υπόλοιπα επίπεδα µόρφωσης τα ποσοστά συµµετοχής κυµάνθηκαν 
όλα σε χαµηλότερα επίπεδα συγκριτικά µε το συνολικό ποσοστό 
συµµετοχής.  

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 
ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

1,0%

43,3%

12,9%

3,8%

13,7%

7,2%

13,4%

1,6%

41,0%

5,7%

1,5%

14,2%

4,9%

6,6%

10,0%

1,7%

40,4%

4,4%

15,1%

8,5%

6,3%

12,4%

2,2%

39,3%

7,5%

15,6%

13,3%

16,2%

24,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ/
∆ΗΜΟΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΛΥΚΕΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ/ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ

ΑΝΩΤΕΡΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

2000 2001 2002 2003
 

 
Το συµπέρασµα που προκύπτει από τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 
2 είναι ότι δεν υπάρχει οµοιόµορφη συσχέτιση µεταξύ του επιπέδου 
µόρφωσης του γυναικείου δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και άνω και 
της συµµετοχής του σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
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εξαιτίας της συµπερίληψης ατόµων που δεν έχουν ακόµη 
ολοκληρώσει την πορεία τους µέσα από το εκπαιδευτικό σύστηµα. 
 
Ο αριθµός συµµετοχών και το ποσοστό συµµετοχής του γυναικείου 
δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και άνω σε προγράµµατα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης κατά επίπεδο µόρφωσης για την περίοδο 2000-2003, 
παρουσιάζονται στους πίνακες 1.9-1.12 του Παραρτήµατος 1. 
 
Παρόµοια εικόνα συµµετοχής µε µικροδιαφορές παρουσιάζει 
επίσης το ανδρικό δυναµικό ηλικίας 15 χρόνων και άνω µε τη 
διαφορά το ποσοστό συµµετοχής στην κατηγορία των αποφοίτων 
δηµοτικού ή χωρίς µόρφωση σηµείωσε µείωση στους άνδρες (από 
3,2% το 2000 σε 2,3% το 2003) ενώ στις γυναίκες σηµείωσε αύξηση 
(από 1,0% το 2000 σε 2,2% το 2003).  
 
Ο αριθµός συµµετοχών και το ποσοστό συµµετοχής του ανδρικού 
δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και άνω σε προγράµµατα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης κατά επίπεδο µόρφωσης για την περίοδο 2000-2003, 
φαίνονται στους πίνακες 1.13-1.16 του Παραρτήµατος 1. 
 
 
3.2. Συµµετοχή σε εκπαίδευση 
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό εξετάζονται πληροφορίες για τη συµµετοχή 
του γυναικείου δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και άνω σε εκπαίδευση 
την περίοδο 2000-2003 σε σχέση µε διάφορα χαρακτηριστικά όπως 
την ηλικία, το επίπεδο µόρφωσης καθώς και κατά επίπεδο 
εκπαίδευσης (Μέση Γενική, Τεχνική / Επαγγελµατική και 
Τριτοβάθµια).  
 

Ηλικία
Επίπεδο 

εκπαίδευσης

Συµµετοχή σε Εκπαίδευση

του Γυναικείου  ∆υναµικού  15+ χρόνων

Επίπεδο 

µόρφωσης
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Σηµειώνεται ότι οι συµµετοχές του γυναικείου δυναµικού ηλικίας 15 
χρόνων και άνω στην εκπαίδευση, ανήλθαν στα 27.011 άτοµα το 
2000, στα 26.261 άτοµα το 2001, στα 26.610 άτοµα το 2002 και στα 
26.335 άτοµα το 2003.  Το ποσοστό συµµετοχής παρουσίασε 
ελαφρά πτωτική τάση από το 2000 µέχρι το 2003.  Συγκεκριµένα, το 
ποσοστό συµµετοχής ήταν 10,1% το 2000, 9,6% το 2001, 9,7% το 
2002 και 9,3% το 2003. Η εικόνα αυτή είναι διαφορετική από τη 
συνολική συµµετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση που φανερώνει ότι 
η αυξηµένη συµµετοχή οφείλεται στις δραστηριότητες κατάρτισης. 
 

3.2.1. Ηλικία 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 3 φαίνεται το ποσοστό συµµετοχής του γυναικείου 
δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και άνω σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης κατά οµάδα ηλικίας την περίοδο 2000-2003. 
 
Η γενική εικόνα που παρουσιάζει το Σχεδιάγραµµα 3 είναι η 
αρνητική συσχέτιση µεταξύ του ποσοστού συµµετοχής στην 
εκπαίδευση και της ηλικίας.  Συγκεκριµένα ενόσω αυξάνεται η 
ηλικία του γυναικείου δυναµικού µειώνεται το ποσοστό συµµετοχής 
του σε προγράµµατα εκπαίδευσης. 
 
Βάση του Σχεδιαγράµµατος 3 φαίνεται ότι το ποσοστό συµµετοχής 
ήταν πολύ ψηλότερο στις ηλικίες 15-19 χρόνων (ποσοστά µεταξύ 
83,4% και 86,3%) σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες ηλικιακές οµάδες.  
Τα αµέσως χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής κατείχαν οι γυναίκες 
ηλικίας 20-24 χρόνων µε ποσοστά που κυµαίνονταν µεταξύ 19,9% 
και 24,3%.  Σε αντίθεση, µηδαµινή συµµετοχή σε εκπαίδευση είχε το 
γυναικείο δυναµικό ηλικίας 55 χρόνων και άνω.  
 
Όσον αφορά τα ποσοστά συµµετοχής των ηλικιακών οµάδων των 25-
39 και 40-54 χρόνων σε προγράµµατα εκπαίδευσης φαίνεται ότι είναι 
πολύ χαµηλά πιθανόν για τους πιο κάτω λόγους: 
 

• Μη παροχή δυνατότητας για µερική παρακολούθηση 
προγραµµάτων εκπαίδευσης. 

 
• Επαγγελµατικές και οικογενειακές υποχρεώσεις. 
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• Μη παροχή κινήτρων για συµµετοχή σε τέτοια προγράµµατα. 
 
Οι συµµετοχές και το ποσοστό συµµετοχής του γυναικείου δυναµικού 
ηλικίας 15 χρόνων και άνω σε προγράµµατα εκπαίδευσης κατά οµάδα 
ηλικίας για την περίοδο 2000-2003, φαίνονται στους πίνακες 1.17-
1.20 του Παραρτήµατος 1. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 
ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Η πτωτική τάση που εµφανίστηκε στο συνολικό ποσοστό συµµετοχής 
σε εκπαίδευση στην περίπτωση των γυναικών δεν παρουσιάστηκε 
στην περίπτωση των ανδρών αφού από 9,6% το 2000 αυξήθηκε στο 
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9,9% το 2001 και παρέµεινε στο ίδιο ποσοστό τόσο στο 2002 όσο και 
το 2003.  
 
Αναφορικά µε τη συµµετοχή του ανδρικού δυναµικού ηλικίας 15 
χρόνων και άνω κατά οµάδα ηλικίας διαπιστώνεται σχεδόν η ίδια 
εικόνα όπως αυτή των γυναικών.  ∆ηλαδή ποσοστό συµµετοχής γύρω 
στο 87% για τις ηλικίες 15-19 χρόνων (ελαφρά ψηλότερο από τις 
γυναίκες), γύρω στο 25% για τις ηλικίες 20-24 χρόνων (ψηλότερο από 
τις γυναίκες), γύρω στο 2% για τις ηλικίες 25-39 χρόνων και 
µηδαµινή συµµετοχή για τα άτοµα 40 και άνω χρόνων. 
 
Ο αριθµός συµµετοχών και το ποσοστό συµµετοχής του ανδρικού 
δυναµικού 15 χρόνων και άνω σε δραστηριότητες εκπαίδευσης κατά 
οµάδα ηλικίας για την περίοδο 2000-2003, περιέχονται στους πίνακες 
1.21-1.24 του Παραρτήµατος 1. 
 

3.2.2. Επίπεδο µόρφωσης 
 
Το Σχεδιάγραµµα 4 απεικονίζει το ποσοστό συµµετοχής του 
γυναικείου δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και άνω σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης κατά επίπεδο µόρφωσης την περίοδο 2000-2003. 
 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το ψηλότερο ποσοστό συµµετοχής 
σε προγράµµατα εκπαίδευσης και τα τέσσερα χρόνια είχαν οι 
απόφοιτες γυµνασίου µε ποσοστό όµως που µειώθηκε από το 42,9% 
το 2000 σε 37,6% το 2003. 
 
Επίσης σηµαντικό ποσοστό συµµετοχής σε σύγκριση µε το συνολικό 
ποσοστό κατείχαν οι απόφοιτες λυκείου / τεχνικής σχολής (ποσοστό 
µεταξύ 9,6% και 14,3%). 
 
Τα ποσοστά συµµετοχής σε προγράµµατα εκπαίδευσης των 
υπολοίπων επιπέδων µόρφωσης βρίσκονταν σε πολύ χαµηλά επίπεδα 
σε σύγκριση µε το συνολικό ποσοστό, φανερώνοντας την απουσία 
αρκετού ενδιαφέροντος. Το συµπέρασµα που εξάγεται σε αυτή την 
περίπτωση είναι ότι οι γυναίκες µε ψηλό επίπεδο µόρφωσης (ανώτερη 
και πανεπιστηµιακή) έχουν χαµηλό ποσοστό συµµετοχής λόγω του 
ότι έχουν ήδη συµπληρώσει το επιθυµητό επίπεδο µόρφωσης.   
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 
ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Εποµένως το ψηλό ποσοστό συµµετοχής σε εκπαίδευση των 
αποφοίτων γυµνασίου και λυκείου θεωρείται φυσιολογικό αφού 
περιλαµβάνονται τα νεαρά άτοµα που ακόµη συνεχίζουν την πορεία 
τους στην εκπαίδευση. 
 
Ο αριθµός συµµετοχής και το ποσοστό συµµετοχής του γυναικείου  
δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και άνω σε προγράµµατα εκπαίδευσης 
κατά επίπεδο µόρφωσης για την περίοδο 2000-2003, παρουσιάζονται 
στους πίνακες 1.25-1.28 του Παραρτήµατος 1. 
 
Από ανάλυση των πληροφοριών για το ανδρικό δυναµικό ηλικίας 15 
χρονών και άνω προκύπτει παρόµοια εικόνα µε αυτή των γυναικών 
µε τις ακόλουθες όµως διαφορές: 
 

• Οι άνδρες απόφοιτοι Γυµνασίου συµµετείχαν µε σχετικά 
ψηλότερα ποσοστά (ποσοστά µεταξύ 42,8% και 48,4%) από 
αυτά των γυναικών. 

• Χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής παρουσίασαν οι άνδρες 
απόφοιτοι λυκείου / τεχνικής σχολής (ποσοστά µεταξύ 8,1% 
και 11,4%) σε σύγκριση µε τις γυναίκες. 

Ο αριθµός συµµετοχών και το ποσοστό συµµετοχής του ανδρικού 
δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και άνω σε προγράµµατα εκπαίδευσης 
κατά επίπεδο µόρφωσης για την περίοδο 2000-2003, φαίνονται στους 
πίνακες 1.29-1.32 του Παραρτήµατος 1. 
 

3.2.3. Επίπεδο εκπαίδευσης 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 5 εµφανίζονται πληροφορίες για την κατανοµή του 
γυναικείου δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και άνω σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης κατά επίπεδο εκπαίδευσης την περίοδο 2000-2002.  
Σηµειώνεται ότι στοιχεία για τη χρονιά του 2003 δεν 
συµπεριλαµβάνονται λόγω του ότι δεν υποβλήθηκε η σχετική 
ερώτηση στο ερωτηµατολόγιο της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού το 
2003. 
 
Όπως φαίνεται στο Σχεδιάγραµµα 5, τα επίπεδα εκπαίδευσης 
χωρίζονται σε µέση γενική, τεχνική / επαγγελµατική και τριτοβάθµια 
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εκπαίδευση. Τα προγράµµατα µέσης γενικής εκπαίδευσης 
περιλαµβάνουν: 
 

• Εκπαίδευση γυµνάσιο (τρεις πρώτες τάξεις). 

• Λύκειο (από 4η µέχρι 7η τάξη σχολής µέσης παιδείας). 

• Μεταλυκειακή εκπαίδευση (όχι όµως τριτοβάθµια). 

Όσον αφορά την τεχνική / επαγγελµατική εκπαίδευση αυτή 
περιλαµβάνει: 
 

• Σύστηµα µαθητείας.  

• Εκπαίδευση σε τεχνική ή επαγγελµατική σχολή (4η-6η τάξη).  

• Ανώτερη δευτεροβάθµια αλλά όχι τριτοβάθµια.  

Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση περιλαµβάνονται: 
 

• Πανεπιστήµιο ή κολέγιο για 3-4 χρόνια (περιλαµβάνει 
µεταπτυχιακό). 

• Εκπαίδευση σε συγκεκριµένο επάγγελµα διάρκειας 2-3 
χρόνων (π.χ. σχολή Νοσοκόµων, ΑΤΙ, ΑΞΙΚ, κολέγιο 2-3 
χρόνια).  

• ∆οκτοράτο. 

Βάση των στοιχείων του Σχεδιαγράµµατος 5 το µεγαλύτερο µέρος 
του γυναικείου δυναµικού συµµετείχε σε δραστηριότητες µέσης 
γενικής εκπαίδευσης µε ποσοστό 65,9% το 2000, 61,7% το 2001 και 
57,0% το 2002.  Σηµαντικός αριθµός γυναικών επίσης 
παρακολούθησε προγράµµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ποσοστό 
µεταξύ 32,1% και 42,1%).  Αντίθετα, τη χαµηλότερη συµµετοχή είχαν 
τα προγράµµατα τεχνικής / επαγγελµατικής εκπαίδευσης (ποσοστά 
µεταξύ 0,9% και 3,1%). 
 
Από τα στοιχεία αυτά εντοπίζεται µια καθαρή αυξητική τάση των 
µεριδίων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε βάρος των άλλων δύο 
επιπέδων εκπαίδευσης.  Αυτό συνάδει µε την αύξηση του ποσοστού 
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των αποφοίτων γυναικών µέσης παιδείας που συνεχίζουν τη µόρφωση 
τους σε σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
 
Η κατανοµή του γυναικείου δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και άνω σε 
προγράµµατα εκπαίδευσης κατά επίπεδο εκπαίδευσης για την περίοδο 
2000-2002, παρουσιάζεται στον πίνακα 1.33 του Παραρτήµατος 1. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2002

65,9%

2,0%

32,1%

61,7%

3,1%

35,2%

57,0%

0,9%

42,1%

0% 20% 40% 60% 80%

ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ/
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

2000 2001 2002

 
 
Η ανάλυση των αντίστοιχων στοιχείων για το ανδρικό δυναµικό 
ηλικίας 15 χρόνων και άνω δείχνει παρόµοια εικόνα µε αυτή των 
γυναικών µε τις ακόλουθες όµως διαφορές: 
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• Οι άνδρες συµµετείχαν και τα τρία χρόνια µε µεγαλύτερα 
ποσοστά στην τεχνική / επαγγελµατική εκπαίδευση (ποσοστά 
µεταξύ 11,1% και 12,8%) από τις γυναίκες. 

 
• Χαµηλότερα ποσοστά είχαν οι άνδρες στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση (ποσοστά µεταξύ 24,1% και 29,2%) συγκριτικά µε 
τις γυναίκες την αντίστοιχη περίοδο. 

 
Η κατανοµή του ανδρικού δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και άνω σε 
δραστηριότητες εκπαίδευσης κατά επίπεδο εκπαίδευσης για την 
περίοδο 2000-2002, παρουσιάζεται στον πίνακα 1.34 του 
Παραρτήµατος 1. 
 
 
3.3. Συµµετοχή σε κατάρτιση 
 
Σε αυτό το υποκεφάλαιο εξετάζονται στοιχεία σχετικά µε τη 
συµµετοχή του γυναικείου δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και άνω σε 
κατάρτιση την περίοδο 2000-2003 σε σχέση µε διάφορα 
χαρακτηριστικά όπως ηλικία και επίπεδο µόρφωσης. 
 

 
Οι συµµετοχές του γυναικείου δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και 
άνω στην κατάρτιση, παρουσίασαν ανοδική τάση και ανήλθαν στα 
5.412 άτοµα το 2000, στα 6.219 άτοµα το 2001, στα 6.503 άτοµα το 
2002 και στα 31.305 άτοµα το 2003.  Το ποσοστό συµµετοχής 
παρουσίασε ελαφρά ανοδική τάση ανάµεσα στο 2000 και 2002 και 
δραµατική αύξηση µέσα στο 2003 εξαιτίας της διαφορετικής 

Ηλικ ία Επ ίπεδο  µόρφωσης

Σ υµµετοχή  σε  Κατάρτιση

του Γυνα ικείου  ∆υναµ ικού  15 +  χρόνων
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προσέγγισης που ακολουθήθηκε.  Συγκεκριµένα το ποσοστό 
συµµετοχής ήταν 2,0% το 2000, 2,3% το 2001, 2,4% το 2002 και 
11,1% το 2003.  
 
3.3.1. Ηλικία 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 6 παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής του 
γυναικείου δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και άνω σε δραστηριότητες 
κατάρτισης κατά οµάδα ηλικίας την περίοδο 2000-2003. 
 
Τα στοιχεία στο Σχεδιάγραµµα 6 φανερώνουν σταθερά επίπεδα 
συµµετοχής σε προγράµµατα κατάρτισης την περίοδο 2000-2002 και 
αυξηµένα επίπεδα συµµετοχής το 2003 σε όλες τις ηλικιακές οµάδες. 
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µόνη κατηγορία γυναικείου δυναµικού που 
σηµείωσε αυξητική τάση και τα τρία χρόνια ήταν αυτή των 40-54 
χρόνων (από 2,4% το 2000 σε 6,6% το 2003).  Πολύ χαµηλή ήταν η 
συµµετοχή σε κατάρτιση γυναικών των ηλικιακών οµάδων 55-64 
χρόνων (2,5% το 2003) και 65 και άνω χρόνων (0,3% το 2003). 
 
Το ποσοστό συµµετοχής σε κατάρτιση της ηλικιακής οµάδας 15-19 
χρόνων παρουσιάζει δραµατική διαφοροποίηση το 2003.  Ο λόγος 
είναι η δυνατότητα που δόθηκε στα άτοµα αυτά που βρίσκονταν στην 
εκπαίδευση (89,3% το 2003) να δηλώσουν τα επιµορφωτικά 
προγράµµατα καθώς και τα ιδιαίτερα µαθήµατα που παρακολουθούν 
στην Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2003. 
 
∆ιαπιστώνεται ότι η συµµετοχή σε κατάρτιση µειώνεται όσο 
αυξάνεται η ηλικία.  Έτσι ενώ στα άτοµα ηλικίας 20-24 χρόνων το 
ποσοστό συµµετοχής ήταν 14,3% το 2003, στα άτοµα ηλικίας 55-64 
χρόνων µειώθηκε στο 1/6 (2,5% το 2003) και στα άτοµα ηλικίας 65 
χρόνων και άνω µειώθηκε στο 1/48 (0,3% το 2003). 
 
Ο αριθµός συµµετοχών και το ποσοστό συµµετοχής του γυναικείου  
δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και άνω σε προγράµµατα κατάρτισης 
κατά οµάδα ηλικίας για την περίοδο 2000-2003, παρουσιάζονται 
στους πίνακες 1.35-1.38 του Παραρτήµατος 1. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 
ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Συγκρίνοντας τις πιο πάνω πληροφορίες µε τις αντίστοιχες του 
ανδρικού δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων παρατηρείται περίπου η ίδια 
εικόνα κατά ηλικιακή οµάδα αλλά µε τα συνολικά ποσοστά 
συµµετοχής των ανδρών σε δραστηριότητες κατάρτισης να ήταν 
ελαφρώς χαµηλότερα από αυτά των γυναικών. Συγκεκριµένα το 
συνολικό ποσοστό συµµετοχής του ανδρικού δυναµικού ηλικίας 15 
χρόνων και άνω ήταν 1,9% το 2000, 2,1% το 2001, 2,0% το 2002 και 
9,2% το 2003. 
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Ο αριθµός συµµετοχών και το ποσοστό συµµετοχής του ανδρικού 
δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και άνω σε δραστηριότητες κατάρτισης 
κατά οµάδα ηλικίας για την περίοδο 2000-2003, περιέχονται στους 
πίνακες 1.39-1.42 του Παραρτήµατος 1. 
 

3.3.2. Επίπεδο µόρφωσης 
 
Το Σχεδιάγραµµα 7 απεικονίζει το ποσοστό συµµετοχής του 
γυναικείου δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και άνω σε δραστηριότητες 
κατάρτισης κατά επίπεδο µόρφωσης την περίοδο 2000-2003. 
 
Βάσει των στοιχείων του Σχεδιαγράµµατος 7 διαπιστώνεται η κατά 
κανόνα θετική συσχέτιση µεταξύ του επιπέδου µόρφωσης και της 
κατάρτισης. Συγκεκριµένα, µε την αύξηση του επιπέδου µόρφωσης 
του γυναικείου δυναµικού αυξάνεται και το ποσοστό συµµετοχής του 
σε δραστηριότητες κατάρτισης, µε εξαίρεση την περίπτωση των 
γυναικών µε µόρφωση γυµνασίου όπου το 2003 το ποσοστό 
συµµετοχής ήταν πολύ ψηλό επειδή άτοµα που βρίσκονταν σε 
τακτική εκπαίδευση είχαν τη δυνατότητα να δηλώσουν συµµετοχή σε 
κατάρτιση (περιλαµβανοµένων και ιδιαιτέρων µαθηµάτων). 
 
Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε προγράµµατα κατάρτισης 
κατείχαν οι γυναίκες µε πανεπιστηµιακή µόρφωση (πτυχίο ή 
µεταπτυχιακό ή δοκτοράτο) (ποσοστά µεταξύ 6,5% και 21,4%).  
Αντιθέτως, τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής κατείχαν οι 
γυναίκες που ολοκλήρωσαν το δηµοτικό ή δεν έχουν καθόλου 
µόρφωση (ποσοστά µεταξύ 0,2% και 1,6%). 
 
Σηµαντική άνοδος εντοπίζεται στο ποσοστό συµµετοχής γυναικών µε 
ανώτερη µη πανεπιστηµιακή µόρφωση όπου το ποσοστό τους 
αυξήθηκε από 4,6% το 2000 σε 13,6% το 2003 καθώς και στα άτοµα 
µε µεταλυκειακή µόρφωση (από 3,4% το 2001 σε 10,9% το 2003).  
 
Ο αριθµός συµµετοχών και το ποσοστό συµµετοχής του γυναικείου  
δυναµικού 15 χρόνων και άνω σε προγράµµατα κατάρτισης κατά 
επίπεδο µόρφωσης για την περίοδο 2000-2003, παρουσιάζονται στους 
πίνακες 1.43-1.46 του Παραρτήµατος 1. 
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Συγκρίνοντας τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 7 µε τα αντίστοιχα 
στοιχεία του ανδρικού δυναµικού φαίνεται να παρουσιάζεται 
παρόµοια εικόνα όπως αυτή των γυναικών µε τη διαφορά ότι το 
2003 η συµµετοχή των γυναικών µε µόρφωση πανεπιστηµίου (21,4%) 
ήταν σχεδόν η διπλάσια από αυτή των ανδρών (12,5%).  

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 
ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
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Ο αριθµός συµµετοχών και το ποσοστό συµµετοχής του ανδρικού 
δυναµικού 15 χρόνων και άνω σε δραστηριότητες κατάρτισης κατά 
επίπεδο µόρφωσης για την περίοδο 2000-2003, περιέχονται στους 
πίνακες 1.47-1.50 του Παραρτήµατος 1. 
 
 
3.4. Σύγκριση µε Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 8 φαίνεται η συµµετοχή του γυναικείου 
πληθυσµού ηλικίας 25-64 χρόνων σε εκπαίδευση και κατάρτιση την 
περίοδο 2000-2002 για τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης4 και 
την Κύπρο.  Στοιχεία του 2003 που αφορούν την ΕΕ δεν είναι 
διαθέσιµα.  
 
Από τις πληροφορίες του Σχεδιαγράµµατος 8 φαίνεται ότι ψηλά 
ποσοστά συµµετοχής γυναικείου πληθυσµού ηλικίας 25-64 χρόνων 
σε εκπαίδευση και κατάρτιση είχε το Ηνωµένο Βασίλειο, οι 
Σκανδιναβικές χώρες καθώς επίσης και η ∆ανία και η Ολλανδία.  
 
Τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής φαίνεται να είχαν οι 
Μεσογειακές χώρες, αφού αυτά εντοπίζονται κατά σειρά στην 
Ελλάδα, Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ισπανία.   
 
Όσον αφορά την Κύπρο, τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 8 
δείχνουν ότι το ποσοστό συµµετοχής βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα 
σε σχέση µε τις πλείστες χώρες αλλά και το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  Παρόλα αυτά το ποσοστό αυξήθηκε από 3,2% το 2000 σε 
3,4% το 2001 και σε 3,8% το 2002. Το ποσοστό συµµετοχής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν και για τα τρία χρόνια γύρω στο 9,0%. 
 
Περισσότερες λεπτοµέρειες για το ποσοστό συµµετοχής σε 
προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης του γυναικείου πληθυσµού 
κατά κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2000-
2002, φαίνονται στον πίνακα 1.51 του Παραρτήµατος 1. 
 
Συγκρίνοντας τα στοιχεία αυτά µε τα αντίστοιχα των ανδρών 
προκύπτει ότι τα ποσοστά συµµετοχής των Κυπρίων ανδρών 

                                                 
4 Επισηµαίνεται ότι τα στοιχεία αφορούν τα 15 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής    
Ένωσης πριν τη διεύρυνση της 1ης Μαϊου 2004. 
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ηλικίας 25-64 χρόνων είναι ελαφρώς χαµηλότερα (ποσοστό µεταξύ 
3,1% και 3,6%) από τα αντίστοιχα των Κυπρίων γυναικών (ποσοστό 
µεταξύ 3,2% και 3,8%). 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8
 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 25-64 ΧΡΟΝΩΝ ΣΕ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ 
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Η εικόνα που παρουσιάζει η συµµετοχή των ανδρών ηλικίας 25-64 
χρόνων σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι 
παρόµοια µε αυτή των γυναικών αλλά µε χαµηλότερα ποσοστά στις 
περισσότερες χώρες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε έξι από τα 
δεκαπέντε κράτη µέλη της ΕΕ το ποσοστό συµµετοχής των 
ανδρών είναι ψηλότερο από των γυναικών.  Οι έξι χώρες είναι το 
Βέλγιο (6,8% το 2002), η Γερµανία (6,1% το 2002), το 
Λουξεµβούργο (8,9% το 2002), η Ολλανδία (16,9% το 2002), η 
Αυστρία (7,6%) και η Ελλάδα (1,2% το 2002).    
 
Περισσότερες λεπτοµέρειες για το ποσοστό συµµετοχής σε 
προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανδρικού πληθυσµού 
κατά κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2000-
2002, φαίνονται στον πίνακα 1.52 του Παραρτήµατος 1. 
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4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 
Οι δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι µια συνεχής και 
απαραίτητη επένδυση σε ανθρώπινους πόρους που αποσκοπεί τόσο 
στην αναβάθµιση όσο και στην παραµονή των απασχολουµένων στην 
αγορά εργασίας.  Έτσι ενισχύεται η δυνατότητα αξιοποίησης τους από 
τις κυπριακές επιχειρήσεις και διευκολύνεται η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονοµίας. 
 
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται στοιχεία σχετικά µε τη συµµετοχή των 
απασχολούµενων γυναικών σε εκπαίδευση και κατάρτιση κατά την 
περίοδο 2000-2003.   

 
Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι το ερωτηµατολόγιο της 
“Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού” για το 2003 περιλάµβανε 
εξειδικευµένη διερεύνηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Οι 
ερωτήσεις της χρονιάς αυτής είναι διαφορετικές από τα προηγούµενα 
3 χρόνια και γι΄ αυτό τα στοιχεία του 2003 δεν είναι απόλυτα 
συγκρίσιµα µε τα χρόνια 2000-2002. Οι µεγαλύτερες διαφορές 
αφορούν τη συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού σε 
δραστηριότητες κατάρτισης επειδή άτοµα που βρίσκονταν σε τακτική 
εκπαίδευση είχαν τη δυνατότητα το 2003 να σηµειώσουν συµµετοχή 
σε κατάρτιση (περιλαµβανοµένων και ιδιαιτέρων µαθηµάτων) σε 
αντίθεση µε τα προηγούµενα χρόνια. 
 

Συµµετοχή σε 
εκπαίδευση

Συµµετοχή σε 
κατάρτιση

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Γενική εικόνα 
συµµετοχής
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4.1. Γενική εικόνα συµµετοχής 
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό εξετάζεται η συµµετοχή των απασχολούµενων 
γυναικών σε εκπαίδευση και κατάρτιση σε σχέση µε τις παραµέτρους 
της ηλικίας, του επιπέδου µόρφωσης, της επαγγελµατικής κατηγορίας, 
του τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, του µεγέθους επιχείρησης, 
της εργασιακής πείρας, της επαγγελµατικής υπόστασης και της 
µορφής απασχόλησης.  
 

 
Σηµειώνεται ότι οι συµµετοχές των απασχολούµενων γυναικών σε 
εκπαίδευση και κατάρτιση ανήλθαν στα 6.403 άτοµα το 2000, στα 
7.442 άτοµα το 2001, στα 7.297 άτοµα το 2002 και στα 18.226 άτοµα 
το 2003. Το ποσοστό συµµετοχής παρέµεινε περίπου στα ίδια 
επίπεδα την περίοδο 2000-2002 και υπερδιπλασιάστηκε µέσα στο 
2003.  Συγκεκριµένα, το ποσοστό συµµετοχής ήταν 5,2% το 2000, 
5,6% το 2001, 5,3% το 2002 και 12,6% το 2003. 

Ηλικία Επίπεδο µόρφωσης
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4.1.1. Ηλικία 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 9 παρουσιάζεται παραστατικά το ποσοστό 
συµµετοχής των απασχολούµενων γυναικών σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά οµάδα ηλικίας την περίοδο 2000-
2003.  

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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12,6%

36,9%

21,0%

14,6%

8,9%

5,2%

8,3%

9,2%

5,3%

0% 15% 30% 45%

ΣΥΝΟΛΟ

15-19

20-24

25-39

40-54

55-64

2000 2001 2002 2003
 

 
Η γενική εικόνα που παρουσιάζει το Σχεδιάγραµµα 9 είναι η 
αρνητική συσχέτιση που υπάρχει µεταξύ της ηλικίας και του 
ποσοστού συµµετοχής.  Συγκεκριµένα, µε την αύξηση της ηλικίας 
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των απασχολούµενων γυναικών µειώνεται το ποσοστό συµµετοχής 
τους σε προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
 
Η ηλικιακή οµάδα των απασχολούµενων γυναικών που κατείχε το 
ψηλότερο ποσοστό συµµετοχής είναι των 15-19 χρόνων µε ποσοστό 
που κυµάνθηκε µεταξύ 9,2% και 36,9%.  Αντίθετα, το χαµηλότερο 
ποσοστό συµµετοχής είχαν οι απασχολούµενες ηλικίας 55-64 
χρόνων (ποσοστό µεταξύ 1,4% και 5,2%). 
 
Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η µόνη κατηγορία απασχολουµένων 
γυναικών που σηµείωσε αυξητική τάση και τα τρία χρόνια ήταν η 
ηλικιακή οµάδα των 40-54 χρόνων (αύξηση από 3,8% το 2000 σε 
8,9% το 2003).  Με εξαίρεση το 2003, µείωση παρουσίασαν οι 
υπόλοιπες κατηγορίες των απασχολουµένων γυναικών. 
 
Παρόµοια εικόνα παρουσίασαν και οι άνδρες απασχολούµενοι µε τη 
µόνη διαφορά ότι το συνολικό ποσοστό συµµετοχής τους ήταν 
σηµαντικά χαµηλότερο από το αντίστοιχο των γυναικών.  
Συγκεκριµένα, το ποσοστό συµµετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση 
των ανδρών απασχολούµενων ήταν 3,3% το 2000, 3,9% το 2001, 
3,8% το 2002 και 7,8% το 2003.  ∆ιαπιστώνεται έτσι αύξηση της 
διαφοράς στο ποσοστό συµµετοχής ανάµεσα στις γυναίκες και τους 
άνδρες απασχολούµενους, από 1,5 εκατοστιαίες µονάδες το 2002 σε 
4,8 εκατοστιαίες µονάδες το 2003. 
 

4.1.2. Επίπεδο µόρφωσης 
 
Το Σχεδιάγραµµα 10 απεικονίζει το ποσοστό συµµετοχής των 
απασχολούµενων γυναικών σε εκπαίδευση και κατάρτιση κατά 
επίπεδο µόρφωσης την περίοδο 2000-2003. 
 
Από τα στοιχεία προκύπτει µια θετική συσχέτιση µεταξύ του 
επιπέδου µόρφωσης και του ποσοστού συµµετοχής.  Συγκεκριµένα 
όσο πιο ψηλό είναι το επίπεδο µόρφωσης των απασχολούµενων 
γυναικών τόσο πιο ψηλό είναι το ποσοστό συµµετοχής τους σε 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
 
Οι απασχολούµενες απόφοιτες πανεπιστηµίου όπως και οι 
απασχολούµενες µε ανώτερη και µεταλυκειακή µόρφωση είχαν 



 45 

πολύ ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε σχέση µε αυτές που 
διαθέτουν χαµηλότερο µορφωτικό επίπεδο. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ 
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Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής κατείχαν οι απασχολούµενες 
απόφοιτες πανεπιστηµίου (ποσοστά µεταξύ 9,1% και 26,4%).  
Συγκεκριµένα, το ποσοστό συµµετοχής διπλασιάστηκε από 13,2% το 
2000 σε 26,4% το 2003.  Αξιοσηµείωτη επίσης είναι η αυξητική τάση 
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που σηµείωσε η κατηγορία των απασχολουµένων γυναικών µε 
µεταλυκειακή µόρφωση (αύξηση από 4,8% το 2001 σε 14,2% το 
2003).  
 
Αντίθετα, το χαµηλότερο ποσοστό συµµετοχής και τα τέσσερα 
χρόνια κατέχουν οι απασχολούµενες µε µόρφωση µέχρι το δηµοτικό 
µε ποσοστά που κυµαίνονταν µεταξύ 0,6% και 1,8%. 
 
Συγκρίνοντας τις πιο πάνω πληροφορίες µε τις αντίστοιχες των 
απασχολούµενων ανδρών παρατηρείται παρόµοια εικόνα µε αυτή 
των γυναικών. 
 

4.1.3. Επαγγελµατική κατηγορία 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 11 φαίνεται το ποσοστό συµµετοχής των 
απασχολούµενων γυναικών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά επαγγελµατική κατηγορία την περίοδο 2000-2003. 
 
Βάση των στοιχείων φαίνεται ότι τα µεγαλύτερα ποσοστά 
συµµετοχής σε προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα 
τέσσερα χρόνια είχαν οι Πτυχιούχοι (ποσοστά µεταξύ 10,4% και 
27,7%) και οι ∆ιευθυντές (ποσοστά µεταξύ 7,0% και 23,4%). 
 
Οι επαγγελµατικές κατηγορίες που είχαν επίσης σχετικά ψηλά 
ποσοστά συµµετοχής ήταν οι Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς 
(ποσοστά µεταξύ 7,7% και 16,5%) και οι Γραφείς, δακτυλογράφοι 
και ταµίες (ποσοστά µεταξύ 5,9% και 15,9%). 
 
Αντιθέτως πολύ χαµηλά ποσοστά εντοπίζονται στις περιπτώσεις των 
Ανειδίκευτων εργατών (ποσοστά µεταξύ 0,7% και 1,7%) και των 
Χειριστών µηχανών και συναρµολογητών (ποσοστά µεταξύ 0,0% 
και 2,1%). 
 
Τα πιο πάνω στοιχεία συνάδουν µε το γεγονός ότι στις 
επαγγελµατικές κατηγορίες που είχαν τη µεγαλύτερη συµµετοχή 
(Πτυχιούχοι και ∆ιευθυντές) απασχολούνται συνήθως απόφοιτες 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ενώ σηµαντικό ποσοστό των 
απασχολουµένων γυναικών στις άλλες επαγγελµατικές κατηγορίες 
είναι είτε απόφοιτες δηµοτικού ή δεν έχουν καθόλου µόρφωση. 
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Η µεγάλη διαφορά µορφωτικού επιπέδου είναι ο κυριότερος λόγος 
για τη µεγάλη διαφορά στα ποσοστά συµµετοχής. Αυτό 
επιβεβαιώνει την παρατήρηση ότι το ποσοστό συµµετοχής αυξάνεται 
όσο αυξάνεται το επίπεδο µόρφωσης. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 11
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Εξετάζοντας τις διαχρονικές τάσεις στο ποσοστό συµµετοχής κατά 
επαγγελµατική κατηγορία, δεν διαπιστώνονται οποιεσδήποτε 
αξιοσηµείωτες διαφοροποιήσεις.  Η ειδική διερεύνηση για το 2003 
είχε ως συνέπεια το ποσοστό συµµετοχής για αυτή τη χρονιά να είναι 
περίπου το διπλάσιο από τις υπόλοιπες τρεις χρονιές σχεδόν για όλες 
τις επαγγελµατικές κατηγορίες. 
 
Όσον αφορά τα αντίστοιχα στοιχεία των απασχολούµενων ανδρών 
φαίνεται να παρουσιάζεται παρόµοια εικόνα όπως αυτή των 
απασχολούµενων γυναικών µε τις ακόλουθες όµως διαφορές: 
 

• Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής ανδρών το 2003 είχαν οι 
∆ιευθυντές (20,4%) και µετά ακολουθούν οι Πτυχιούχοι 
(19,7%) ενώ στην περίπτωση των γυναικών συµβαίνει το 
αντίθετο (23,4% µε 27,7%). 

• Συνεχή αυξητική τάση την περίοδο 2000-2002 είχε η 
κατηγορία των ανδρών Γραφέων, δακτυλογράφων και ταµιών 
(από 6,6% το 2000 σε 12,2% το 2003) ενώ στις 
απασχολούµενες γυναίκες δεν σηµειώθηκε παρόµοια αυξητική 
τάση σε οποιαδήποτε επαγγελµατική κατηγορία. 

 

4.1.4. Τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας 
 
Το Σχεδιάγραµµα 12 απεικονίζει το ποσοστό συµµετοχής των 
απασχολούµενων γυναικών σε προγράµµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας την περίοδο 
2000-2003. 
 
Εξετάζοντας τις πληροφορίες του Σχεδιαγράµµατος 12 διαπιστώνεται 
ότι τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής απασχολούµενων γυναικών 
σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης εντοπίζονται στην 
Ακίνητη περιουσία και επιχειρηµατικές δραστηριότητες (24,9 το 
2003), στους Χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς (22,1% το 2003) 
και στην Εκπαίδευση (21,1% το 2003).  Ψηλά ποσοστά σε σύγκριση 
µε τα συνολικά ποσοστά εντοπίζονται επίσης στους τοµείς της Υγείας 
και κοινωνικής µέριµνας (20,0% το 2003) και της ∆ηµόσιας 
διοίκησης και άµυνας (19,1%).  Επισηµαίνεται ότι όλοι οι πιο πάνω 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 12
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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τοµείς εντάσσονται στον τριτογενή τοµέα.  
 
Τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής παρουσιάστηκαν στη 
Γεωργία (1,1% το 2003), στη Μεταποίηση (ποσοστά µεταξύ 1,0% 
και 5,2%), στα Ξενοδοχεία και εστιατόρια (ποσοστά µεταξύ 0,5% 
και 6,1%) καθώς και στο Εµπόριο και επιδιορθώσεις (ποσοστά 
µεταξύ 2,7% και 7,2%). 
 
Αναφορικά µε τις αντίστοιχες πληροφορίες για τους 
απασχολούµενους άνδρες φαίνεται ότι η εικόνα που σχηµατίζεται 
είναι παρόµοια µε αυτή των γυναικών µε τις ακόλουθες όµως 
διαφοροποιήσεις: 
 

• Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής ανδρών εντάσσονται 
στον τριτογενή τοµέα, όπως στην περίπτωση των γυναικών, µε 
διαφορετική όµως σειρά. Στους άνδρες απασχολούµενους 
παρουσιάζουν τα ψηλότερα ποσοστά κατά σειρά οι τοµείς της 
Υγείας και κοινωνικής µέριµνας (25,1% το 2003), της 
Εκπαίδευσης (22,8% το 2003) και των Χρηµατοπιστωτικών 
οργανισµών (22,4% το 2003). 

 
• Τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής ανδρών εντοπίστηκαν 

στο δευτερογενή τοµέα και ιδιαίτερα στη Μεταποίηση 
(ποσοστά µεταξύ 1,2% και 7,0%) και τις Κατασκευές 
(ποσοστά µεταξύ 0,8% και 2,8%) καθώς και στη Γεωργία 
(1,2% το 2003). 

 

4.1.5. Μέγεθος επιχείρησης 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 13 φαίνεται το ποσοστό συµµετοχής των 
απασχολούµενων γυναικών σε προγράµµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά µέγεθος επιχείρησης την περίοδο 2000-2003.  
 
Από τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 13 διακρίνεται καθαρά ο 
συσχετισµός του µεγέθους της επιχείρησης µε το ποσοστό 
συµµετοχής των απασχολουµένων γυναικών σε εκπαίδευση και 
κατάρτιση. 
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∆ιαπιστώνεται ένα χάσµα ανάµεσα στο ποσοστό συµµετοχής των 
απασχολουµένων γυναικών σε Μικροεπιχειρήσεις (απασχόληση 
µέχρι 10 άτοµα) και των υπολοίπων µεγεθών απασχόλησης.  Το 
2003, 6,4% των απασχολουµένων γυναικών σε Μικροεπιχειρήσεις 
συµµετείχαν σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Τα 
αντίστοιχα ποσοστά ήταν 15,9% για τις επιχειρήσεις 10-19 ατόµων, 
18,5% για τις επιχειρήσεις 20-49 ατόµων και 18,0% για τις 
επιχειρήσεις 50 ατόµων και άνω. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 13
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής παρουσίασαν οι 
απασχολούµενες σε επιχειρήσεις άνω των 50 ατόµων (ποσοστά 
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µεταξύ 7,8% και 18,0%) και σε επιχειρήσεις 20-49 ατόµων (ποσοστά 
µεταξύ 6,4% και 18,5%). 
 
Τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής κατείχαν οι απασχολούµενες 
των επιχειρήσεων µεγέθους κάτω των 10 ατόµων (ποσοστά µεταξύ 
2,4% και 6,4%). 
 
Σηµειώνεται ότι στις κατηγορίες των 20-49 ατόµων, 50 ατόµων και 
άνω και κάτω των 10 ατόµων δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη 
διαφοροποίηση του ποσοστού συµµετοχής την περίοδο 2000-2002.  
Αντίθετα, ανοδική τάση σηµείωσε η κατηγορία των 10-19 ατόµων 
(από 5,0% το 2000 σε 6,5% το 2002). 
 
Αναλύοντας τα αντίστοιχα στοιχεία για τους απασχολούµενους 
άνδρες παρατηρούνται τα ακόλουθα: 
 

• ∆εν υπάρχει τόσο καθαρή συσχέτιση µεταξύ της συµµετοχής 
των απασχολούµενων ανδρών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και του µεγέθους της επιχείρησης όπως στην 
περίπτωση των γυναικών. 

• Ανοδική τάση παρουσίασε το ποσοστό συµµετοχής των 
απασχολουµένων ανδρών σε επιχειρήσεις των 50 ατόµων και 
άνω (από 3,2% το 2000 σε 10,5% το 2003) καθώς και σε 
επιχειρήσεις των 10-19 ατόµων (από 2,2% το 2000 σε 11,3% 
το 2003).  Αντίθετα, µειωτική τάση, µε εξαίρεση το 2003, 
παρουσιάστηκε στο ποσοστό συµµετοχής στην περίπτωση των 
επιχειρήσεων 20-49 ατόµων (από 8,0% το 2000 σε 2,6% το 
2002). 

 

4.1.6. Εργασιακή πείρα 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 14 παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής των 
απασχολούµενων γυναικών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά εργασιακή πείρα την περίοδο 2000-2003.  Η 
ανάλυση που γίνεται σχετικά µε την εργασιακή πείρα αναφέρεται στα 
χρόνια υπηρεσίας στο σηµερινό εργοδότη. 
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Αναλύοντας τα στοιχεία για το 2003 φαίνεται ότι οι απασχολούµενες 
γυναίκες µε εργασιακή πείρα µέχρι τα 10 χρόνια συµµετείχαν 
ελαφρά περισσότερο σε προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
σε σχέση µε τις απασχολούµενες µε µεγαλύτερη εργασιακή πείρα. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 14
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής κατείχαν οι απασχολούµενες µε 
εργασιακή πείρα 6-10 χρόνων (ποσοστά µεταξύ 4,9% και 14,3%).  
Αντιθέτως τα χαµηλότερα ποσοστά κατείχαν οι απασχολούµενες µε 
εργασιακή πείρα 20 χρόνων και άνω (ποσοστά µεταξύ 5,0% και 
11,5%). 
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυξητική τάση του ποσοστού συµµετοχής 
και τα τρία χρόνια είχαν οι απασχολούµενες µε εργασιακή πείρα 11-
20 χρόνια (αύξηση από 4,3% το 2000 σε 12,1% το 2003). 
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Εξετάζοντας τα αντίστοιχα στοιχεία για τους απασχολούµενους 
άνδρες φαίνεται ότι η εικόνα διαφέρει από αυτή των 
απασχολούµενων γυναικών ως προς τα πιο κάτω σηµεία: 
 

• Φαίνεται ότι δεν υπήρχε εµφανής σχέση µεταξύ του ποσοστού 
συµµετοχής των απασχολούµενων ανδρών και της εργασιακής 
τους πείρας την περίοδο 2000-2002 ενώ το 2003 τα ψηλότερα 
ποσοστά είχαν τα άτοµα µε σχετικά περιορισµένη 
εργασιακή πείρα.  Αυτό είναι αναµενόµενο αφού η 
εργασιακή πείρα συνδέεται µε την ηλικία των 
απασχολουµένων, η οποία προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό το 
ποσοστό συµµετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση. 

 
• Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι απασχολούµενοι 

µε εργασιακή πείρα µέχρι των 5 χρόνων (ποσοστά µεταξύ 
3,3% και 9,7%).  

 
• Τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι 

απασχολούµενοι µε εργασιακή πείρα 20 χρόνων και άνω 
(ποσοστά µεταξύ 1,7% και 4,2%).  Παρόλα αυτά 
επισηµαίνεται ότι αυτή η κατηγορία παρουσίασε συνεχή 
αυξητική τάση. 

 

4.1.7. Επαγγελµατική υπόσταση 
 
Οι απασχολούµενες γυναίκες αναλόγως της θέσης τους στην 
επιχείρηση έχουν ταξινοµηθεί στις πιο κάτω τρεις κατηγορίες 
επαγγελµατικής υπόστασης: 
 

• Αυτοεργοδοτούµενη (περιλαµβάνει τις εργοδότες µε 
προσωπικό και τις αυτοαπασχολούµενες χωρίς προσωπικό). 

• Εργοδοτούµενη. 

• Σε οικογενειακή επιχείρηση αµισθί. 

Το ποσοστό συµµετοχής των απασχολούµενων γυναικών σε 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά επαγγελµατική 
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υπόσταση την περίοδο 2000-2003 απεικονίζεται στο Σχεδιάγραµµα 
15. 
 
Από την εξέταση των στοιχείων φαίνεται ότι το ψηλότερο ποσοστό 
συµµετοχής απασχολουµένων γυναικών σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης είχαν οι εργοδοτούµενες (ποσοστά 
µεταξύ 5,6% και 13,7%).  Αντίθετα οι απασχολούµενες σε 
οικογενειακή επιχείρηση αµισθί είναι αυτές που είχαν το 
χαµηλότερο ποσοστό συµµετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση 
(ποσοστά µεταξύ 0,0% και 1,9%). 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 15
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

0,8%
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Σηµειώνεται ότι σε όλες τις κατηγορίες επαγγελµατικής υπόστασης το 
ποσοστό συµµετοχής παρουσίασε αυξοµειώσεις. 
 
Όσον αφορά τα αντίστοιχα στοιχεία για τους απασχολούµενους 
άνδρες προκύπτουν οι πιο κάτω διαφορές: 
 

• Φαίνεται ότι οι άνδρες που απασχολούνται σε οικογενειακή 
επιχείρηση αµισθί είχαν τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής 
εξαιρουµένου του 2003 (ποσοστά µεταξύ 2,9% και 14,7%). 

• Στην περίπτωση των αυτοεργοδοτούµενων ανδρών τα 
ποσοστά συµµετοχής ήταν στο µισό (από 2,2% µέχρι 4,9%) 
σε σύγκριση µε τις αυτοεργοδοτούµενες γυναίκες. Αυτό 
φανερώνει ότι οι αυτοεργοδοτούµενοι άνδρες αντιµετωπίζουν 
ιδιαίτερα προβλήµατα για να συµµετέχουν σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ίσως εξαιτίας του περιορισµένου 
ελεύθερου χρόνου τους. 

 

4.1.8. Μορφή απασχόλησης 
 
Η µορφή απασχόλησης δυνατό να είναι είτε πλήρης ή µερική.  Άτοµα 
µε µερική απασχόληση θεωρούνται αυτά που εργάζονται λιγότερες 
ώρες από όσες προβλέπει το ωράριο που ισχύει στην εργασία τους. 
 
Το Σχεδιάγραµµα 16 παρουσιάζει το ποσοστό συµµετοχής των 
απασχολούµενων γυναικών σε προγράµµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά µορφή απασχόλησης την περίοδο 2000-2003. 
 
Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι τα ψηλότερα ποσοστά 
συµµετοχής σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης την 
περίοδο 2000-2001 είχαν οι γυναίκες µε µερική απασχόληση (6,3% 
και 7,2% αντίστοιχα), ενώ την περίοδο 2002-2003 είχαν οι γυναίκες 
µε πλήρη απασχόληση (5,6% και 13,3% αντίστοιχα). 
 
Στην περίπτωση όµως των γυναικών µε πλήρη απασχόληση 
παρατηρείται σταθερή αύξηση την περίοδο 2000-2003 (αύξηση από 
5,1% το 2000 σε 13,3% το 2003). 
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Βάσει των αντίστοιχων στοιχείων για τους απασχολούµενους άνδρες 
φαίνεται να διαµορφώνεται παρόµοια εικόνα όπως αυτή των 
απασχολουµένων γυναικών µε τη διαφορά ότι τα ψηλότερα ποσοστά 
συµµετοχής σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης τις 
χρονιές 2000-2001 και το 2003 είχαν οι άνδρες µε µερική 
απασχόληση (3,3%, 5,6% και 8,6% αντίστοιχα) ενώ το 2002 είχαν οι 
άνδρες µε πλήρη απασχόληση (3,8%). 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 16
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

5,1%
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5,3%

7,2%

5,6%

2,5%

13,3%

7,8%
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ΠΛΗΡΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
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4.2. Συµµετοχή σε εκπαίδευση 
 
Σε αυτό το υποκεφάλαιο εξετάζονται πληροφορίες που αφορούν τη 
συµµετοχή των απασχολούµενων γυναικών σε εκπαίδευση σε σχέση 
µε τις παραµέτρους της ηλικίας, του επιπέδου µόρφωσης, της 
επαγγελµατικής κατηγορίας, του τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, 
του µεγέθους επιχείρησης, της εργασιακής πείρας, της 
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επαγγελµατικής υπόστασης, της µορφής απασχόλησης και του 
επιπέδου εκπαίδευσης.  

 
Οι συµµετοχές των απασχολουµένων γυναικών σε εκπαίδευση 
ανήλθαν στα 1.455 άτοµα το 2000, στα 2.217 άτοµα το 2001, στα 
1.704 άτοµα το 2002 και στα 2.778 άτοµα το 2003. Το ποσοστό 
συµµετοχής παρουσίασε αυξοµειώσεις την περίοδο αυτή.  
Συγκεκριµένα, το ποσοστό συµµετοχής ήταν 1,2% το 2000, 1,7% το 
2001, 1,2% το 2002 και 1,9% το 2003. 
 

4.2.1. Ηλικία 
 
Το Σχεδιάγραµµα 17 παρουσιάζει το ποσοστό συµµετοχής των 
απασχολούµενων γυναικών σε προγράµµατα εκπαίδευσης κατά 
οµάδα ηλικίας την περίοδο 2000-2003. 
 

Συµµετοχή σε Εκπαίδευση 

των Απασχολουµένων 

Γυναικών

Ηλικία Επίπεδο µόρφωσης

Τοµέας οικονοµικής

δραστηριότητας

Επαγγελµατική 

κατηγορία

Μέγεθος 

επιχείρησης

Επαγγελµατική

υπόσταση

Επίπεδο 

εκπαίδευσης

Εργασιακή 

πείρα

Μορφή 

απασχόλησης
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 17
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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4,3%
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12,8%
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Τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 17 δείχνουν ότι υπάρχει αρνητική 
συσχέτιση µεταξύ του ποσοστού συµµετοχής και της ηλικίας των 
απασχολουµένων γυναικών.  Ενόσω αυξάνεται η ηλικία των 
απασχολούµενων γυναικών, µειώνεται δραστικά η συµµετοχή τους σε 
προγράµµατα εκπαίδευσης.  Οι γυναίκες νεαρής ηλικίας 
παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα ταυτόχρονα µε την 
απασχόληση τους, επειδή αναγνωρίζουν την αξία της επένδυσης στη 
µόρφωση στην µετέπειτα πορεία τους στον κόσµο της εργασίας.  
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Αντίθετα, αυτό είναι πιο περιορισµένο στις γυναίκες µεγαλύτερης 
ηλικίας οι οποίες είτε έχουν επιτύχει το επιθυµητό για αυτές επίπεδο 
εκπαίδευσης ή δυσκολεύονται να συνεχίσουν τη µόρφωση τους 
εξαιτίας των οικογενειακών και επαγγελµατικών υποχρεώσεων τους. 
 
Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής την περίοδο 2000-2001 και το 
2003 κατείχαν οι απασχολούµενες ηλικίας 15-19 χρόνων (11,1%, 
12,8% και 19,6% αντίστοιχα), ενώ το 2002 κατείχαν οι 
απασχολούµενες ηλικίας 20-24 χρόνων (4,1%).  Αντίθετα, τα 
χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής και τα τέσσερα χρόνια κατείχαν 
οι απασχολούµενες ηλικίας 55 χρόνων και άνω, στις οποίες µόνο το 
2003 εντοπίστηκε κάποια συµµετοχή.  Αξίζει επίσης να σηµειωθεί η 
αυξητική τάση στο ποσοστό συµµετοχής των γυναικών ηλικίας 25-39 
χρόνων από 1,1% το 2000 σε 1,9% το 2003.  
 
Το συνολικό ποσοστό συµµετοχής σε εκπαίδευση των 
απασχολούµενων ανδρών βρίσκεται σε οριακά χαµηλότερα 
επίπεδα από το αντίστοιχο των γυναικών.  Συγκεκριµένα, το ποσοστό 
ήταν γύρω στο 1,0% την περίοδο 2000-2002 (0,8% το 2000, 1,1% το 
2001 και 1,0% το 2002) και αυξήθηκε στο 1,7% το 2003. 
 
Όσον αφορά τα αντίστοιχα στοιχεία των απασχολούµενων ανδρών 
κατά οµάδα ηλικίας προκύπτει ότι η εικόνα συµµετοχής είναι σχεδόν 
η ίδια µε την αντίστοιχη των γυναικών µε τη διαφορά στο ότι οι 
απασχολούµενοι άνδρες ηλικίας 55 χρόνων και άνω απείχαν εντελώς 
από προγράµµατα εκπαίδευσης.  
 

4.2.2. Επίπεδο µόρφωσης 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 18 παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής των 
απασχολούµενων γυναικών σε προγράµµατα εκπαίδευσης κατά 
επίπεδο µόρφωσης την περίοδο 2000-2003. 
 
Με βάση τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 18 και ιδιαίτερα από τα 
στοιχεία του 2003, φαίνεται να υπάρχει κάποια θετική σχέση µεταξύ 
του ποσοστού συµµετοχής σε προγράµµατα εκπαίδευσης και του 
επιπέδου µόρφωσης των απασχολουµένων γυναικών.  
∆ιαπιστώνεται ότι οι απασχολούµενες µε ψηλά επίπεδα µόρφωσης 
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επιδιώκουν την εξασφάλιση και πρόσθετων προσόντων, τα οποία θα 
τις κάνουν ακόµη πιο ανταγωνιστικές στην αγορά εργασίας. 
 
Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε δραστηριότητες εκπαίδευσης 
κατείχαν οι απασχολούµενες απόφοιτες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
(ποσοστά µεταξύ 1,2% και 3,2%). Με χαµηλότερα ποσοστά 
συµµετείχαν οι απασχολούµενες απόφοιτες δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης (ποσοστά µεταξύ 1,4% και 2,5%).   
 
Τα χαµηλότερα ποσοστά κατείχαν οι απασχολούµενες απόφοιτες 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε ποσοστό που κυµάνθηκε γύρω στο 
0,2%.   

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 18
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Συγκρίνοντας τις πιο πάνω πληροφορίες µε τις αντίστοιχες του 
απασχολούµενου ανδρικού δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και άνω 
κατά επίπεδο µόρφωσης παρατηρείται σχεδόν η ίδια εικόνα µε την 
αντίστοιχη των γυναικών. 
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4.2.3. Επαγγελµατική κατηγορία 
 
Το Σχεδιάγραµµα 19 παρουσιάζει το ποσοστό συµµετοχής των 
απασχολούµενων γυναικών σε προγράµµατα εκπαίδευσης κατά 
επαγγελµατική κατηγορία την περίοδο 2000-2003. 
 
Αναλύοντας τα στοιχεία προκύπτει ότι οι κατηγορίες των 
απασχολούµενων γυναικών µε τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής 
είναι των Πτυχιούχων (ποσοστά µεταξύ 0,9% και 5,0%) και των 
Γραφέων, δακτυλογράφων και ταµίων (ποσοστά µεταξύ 2,4% και 
3,5%). Σε χαµηλότερα επίπεδα συµµετοχής βρίσκονται οι 
απασχολούµενες στην κατηγορία των Τεχνικών βοηθών και ειδικών 
γραφέων (ποσοστά µεταξύ 0,8% και 2,8%).   
 
Σηµειώνεται ότι η κατηγορία των Πτυχιούχων είναι η µόνη που 
παρουσίασε συνεχή αυξητική τάση και τα τρία χρόνια (από 0,9% το 
2000 σε 5,0% το 2003).  Με εξαίρεση το 2003, µειωτική τάση 
παρουσίασαν οι Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς (από 2,8% το 
2000 σε 0,8% το 2002). 
 
Αντίθετα τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι γυναίκες που 
εργάζονταν ως Ανειδίκευτες εργάτριες οι οποίες συµµετείχαν 
µονάχα την περίοδο 2000-2002 µε το σταθερό ποσοστό των 0,2%. 
 
Πρέπει να επισηµανθεί ότι γυναίκες από τις επαγγελµατικές 
κατηγορίες των ∆ιευθυντών, των Χειριστών µηχανών και 
συναρµολογητών και των Γεωργών, κτηνοτρόφων και ψαράδων 
δεν συµµετείχαν σε προγράµµατα εκπαίδευσης κατά την περίοδο 
2000-2003. 
 
Από την ανάλυση των πληροφοριών για τη συµµετοχή των 
απασχολούµενων ανδρών σε προγράµµατα εκπαίδευσης προκύπτουν 
τα ακόλουθα: 
 

• Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής και τα τέσσερα χρόνια 
είχαν οι απασχολούµενοι Γραφείς, δακτυλογράφοι και 
ταµίες (ποσοστά µεταξύ 2,6% και 4,9%).  
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• Ενδιαφέρον για εκπαίδευση και τα τέσσερα χρόνια 
παρουσιάζει η κατηγορία των Τεχνιτών (ποσοστά µεταξύ 
0,4% και 0,8%) σε αντίθεση µε τις γυναίκες που συµµετείχαν 
το 2001 µόνο (2,8%). 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 19
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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4.2.4. Τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 20 παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής των 
απασχολούµενων γυναικών σε εκπαίδευση κατά τοµέα οικονοµικής 
δραστηριότητας την περίοδο 2000-2003. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 20
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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Βάσει των πληροφοριών του Σχεδιαγράµµατος 20 τα ψηλότερα 
ποσοστά συµµετοχής σε δραστηριότητες εκπαίδευσης είχαν οι 
απασχολούµενες στους Χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς 
(ποσοστά µεταξύ 4,6% και 6,4%), στην Ακίνητη περιουσία και 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες (ποσοστά µεταξύ 2,0% και 5,4%) 
και στην Εκπαίδευση (ποσοστά µεταξύ 1,2% και 3,8%).   
 
Αντίθετα, η συµµετοχή σε εκπαίδευση των απασχολούµενων 
γυναικών ήταν πολύ χαµηλή στα Ξενοδοχεία και εστιατόρια, στη 
Μεταποίηση, στις Κατασκευές και στο Εµπόριο και επιδιορθώσεις 
ενώ ήταν µηδενική στη Γεωργία. 
 
Από την ανάλυση των στοιχείων για τη συµµετοχή των 
απασχολούµενων ανδρών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης κατά 
οικονοµική δραστηριότητα φαίνεται ότι η εικόνα είναι παρόµοια µε 
αυτή των γυναικών µε τις ακόλουθες όµως διαφορές: 
 

• Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι απασχολούµενοι 
στην Εκπαίδευση (6,0% το 2003), στην Υγεία και κοινωνική 
µέριµνα (4,6% το 2003) και στους Χρηµατοπιστωτικούς 
οργανισµούς (4,1% το 2003). 

 
• Μηδαµινή ήταν η συµµετοχή των απασχολουµένων στις 

Κατασκευές (0,2% το 2003) ενώ ανύπαρκτη στη Γεωργία 
και Αλιεία. 

 

4.2.5. Μέγεθος επιχείρησης 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 21 παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής των 
απασχολούµενων γυναικών σε προγράµµατα εκπαίδευσης κατά 
µέγεθος επιχείρησης την περίοδο 2000-2003. 
 
Από το Σχεδιάγραµµα 21 διακρίνεται ο συσχετισµός του µεγέθους της 
επιχείρησης µε το ποσοστό συµµετοχής των απασχολουµένων 
γυναικών σε προγράµµατα εκπαίδευσης. 
 
∆ιαπιστώνεται ένα χάσµα ανάµεσα στο ποσοστό συµµετοχής των 
απασχολουµένων γυναικών σε Μικροεπιχειρήσεις (απασχόληση 
µέχρι 10 άτοµα) και των υπολοίπων µεγεθών απασχόλησης. Το 
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2003, 1,0% των απασχολουµένων γυναικών σε Μικροεπιχειρήσεις 
συµµετείχαν σε δραστηριότητες εκπαίδευσης. Τα αντίστοιχα ποσοστά 
ήταν 3,3% για τις επιχειρήσεις 10-19 ατόµων, 3,0% για τις 
επιχειρήσεις 20-49 ατόµων και 2,6% για τις επιχειρήσεις 50 ατόµων 
και άνω. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 21
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

0,1%

1,9%

1,0%

2,5%

0,9%

1,6%

1,5%

2,9%
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Από την ανάλυση των στοιχείων τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής 
σε προγράµµατα εκπαίδευσης είχαν οι απασχολούµενες στις 
επιχειρήσεις µεγέθους 10-19 ατόµων (ποσοστά µεταξύ 1,6% και 
4,0%).  
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Αντίθετα, τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής και τα τέσσερα 
χρόνια είχαν οι απασχολούµενες σε επιχειρήσεις µεγέθους κάτω των 
10 ατόµων (ποσοστά µεταξύ 0,1% και 1,0%). 
 
Σηµαντική αυξητική τάση παρουσιάστηκε στο ποσοστό συµµετοχής 
των απασχολουµένων γυναικών σε επιχειρήσεις των 20-49 ατόµων 
(από 1,0% το 2000 σε 3,0% το 2003). 
 
Όσον αφορά τα αντίστοιχα στοιχεία για τους απασχολούµενους 
άνδρες παρατηρείται παρόµοια εικόνα όπως αυτή των γυναικών µε 
τις ακόλουθες όµως διαφορές: 
 

• Υπάρχει σχετικά σαφής θετική συσχέτιση µεταξύ της 
συµµετοχής των απασχολούµενων ανδρών σε εκπαίδευση και 
του µεγέθους της επιχείρησης. 

• Το 2000 και 2003 τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι 
απασχολούµενοι στις επιχειρήσεις µεγέθους 50 ατόµων και 
άνω (1,9% και 3,1% αντίστοιχα). 

 

4.2.6. Εργασιακή πείρα 

 
Το Σχεδιάγραµµα 22 απεικονίζει το ποσοστό συµµετοχής των 
απασχολούµενων γυναικών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης κατά 
εργασιακή πείρα την περίοδο 2000-2003. 
 
Αναλύοντας τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 22 διακρίνεται καθαρά 
ο αρνητικός συσχετισµός της εργασιακής πείρας µε το ποσοστό 
συµµετοχής των απασχολούµενων γυναικών σε προγράµµατα 
εκπαίδευσης. 
 
Το ψηλότερο ποσοστό συµµετοχής κατείχαν οι απασχολούµενες µε 
εργασιακή πείρα µέχρι 5 χρόνια (2,7% το 2003).  Αντίθετα, το 
χαµηλότερο ποσοστό συµµετοχής είχαν οι απασχολούµενες µε πείρα 
20 χρόνια και άνω (0,7% το 2003). 
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Αναφορικά µε τις πληροφορίες για τη συµµετοχή των 
απασχολούµενων ανδρών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης 
παρουσιάζεται παρόµοια εικόνα µε αυτή των γυναικών µε τις 
ακόλουθες όµως διαφορές: 
 

• Αυξητική τάση συµµετοχής και τα τρία χρόνια παρουσίασαν 
οι απασχολούµενοι µε εργασιακή πείρα 6-10 χρόνια (αύξηση 
από 0,8% το 2000 σε 1,7% το 2003) ενώ στην περίπτωση των 
γυναικών σηµειώθηκε µείωση. 

 
• Υπάρχει µεγαλύτερο ενδιαφέρον για εκπαίδευση εκ µέρους 

των γυναικών (0,7% το 2003) παρά των ανδρών (0,2% το 
2003) που έχουν εργασιακή πείρα 20 χρόνων και άνω. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 22
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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4.2.7. Επαγγελµατική υπόσταση 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 23 παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής των 
απασχολούµενων γυναικών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης κατά 
επαγγελµατική υπόσταση την περίοδο 2000-2003. 
 
Από τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 23 φαίνεται ότι η µόνη 
κατηγορία απασχολούµενων γυναικών που συµµετείχε σε 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και τα τέσσερα χρόνια είναι αυτή των 
εργοδοτούµενων (ποσοστά µεταξύ 1,4% και 2,2%).  Αντίθετα, το 
χαµηλότερο ποσοστό κατείχαν οι αυτοεργοδοτούµενες οι οποίες 
συµµετείχαν σε προγράµµατα εκπαίδευσης µόνο το 2000 και το 2003 
(0,6% και 0,5% αντίστοιχα). 
 
Ανύπαρκτη και τα τέσσερα χρόνια ήταν η συµµετοχή των γυναικών 
που απασχολούνται σε οικογενειακή επιχείρηση αµισθί. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 23
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Όσον αφορά τα αντίστοιχα στοιχεία για τους απασχολούµενους 
άνδρες προκύπτουν τα ακόλουθα: 
 

• Αξιοσηµείωτη ήταν η συµµετοχή των ανδρών που 
απασχολούνται σε οικογενειακή επιχείρηση αµισθί το 2001-
2002 (ποσοστά 14,7% και 2,9% αντίστοιχα). 

 
• Πολύ χαµηλά ποσοστά συµµετοχής παρουσιάστηκαν στις 

κατηγορίες τόσο των αυτοεργοδοτούµενων (ποσοστό µεταξύ 
0,0% και 0,4%). 

 

4.2.8. Μορφή απασχόλησης 
 
Το ποσοστό συµµετοχής των απασχολούµενων γυναικών σε 
προγράµµατα εκπαίδευσης κατά µορφή απασχόλησης την περίοδο 
2000-2003 παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραµµα 24. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

1,1%

1,9%

1,3%

4,2%

1,2%

1,5%

2,0%

1,2%

0% 1% 2% 3% 4% 5%

ΠΛΗΡΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

2000 2001 2002 2003
 



 71 

Από τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 24 προκύπτει ότι τα ψηλότερα 
ποσοστά συµµετοχής σε προγράµµατα εκπαίδευσης εξαιρουµένου 
του 2003 είχαν οι απασχολούµενες γυναίκες που εργάζονται πάνω 
σε µερική βάση (ποσοστά µεταξύ 1,5% και 4,2%).   
 
Αντίθετα, όσον αφορά τις γυναίκες που απασχολούνται πάνω σε 
πλήρη βάση, το ποσοστό συµµετοχής τους κυµαίνεται στα ίδια 
επίπεδα την περίοδο 2000-2002 (γύρω στο 1,2%) ενώ το 2003 
παρουσίασε σηµαντική αύξηση (2,0%). 
 
Στην περίπτωση των απασχολούµενων ανδρών διαµορφώνεται 
παρόµοια εικόνα όπως αυτήν των γυναικών. 
 

4.2.9. Επίπεδο εκπαίδευσης 
 
Το Σχεδιάγραµµα 25 απεικονίζει τη κατανοµή των απασχολούµενων 
γυναικών που συµµετείχαν σε δραστηριότητες εκπαίδευσης κατά 
επίπεδο εκπαίδευσης την περίοδο 2000-2002. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 25
ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΤΑ 
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Βάση των στοιχείων του Σχεδιαγράµµατος 25 φαίνεται ότι η 
πλειοψηφία των απασχολούµενων γυναικών συµµετείχε σε 
δραστηριότητες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια και 
των 3 χρόνων µε ποσοστά που κυµάνθηκαν µεταξύ 82,0% και 
100,0%.  Αντίθετα, το χαµηλότερο ποσοστό εµφανίζεται στην 
Τεχνική / Επαγγελµατική εκπαίδευση όπου συµµετοχή σηµειώθηκε το 
2001 (6,1%). 
 
Παρόµοια εικόνα παρουσιάζεται και στην κατανοµή των 
απασχολούµενων ανδρών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης κατά 
επίπεδο εκπαίδευσης την περίοδο 2000-2002.  
 
 
4.3. Συµµετοχή σε κατάρτιση 
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό εξετάζονται πληροφορίες που αφορούν τη 
συµµετοχή των απασχολούµενων γυναικών σε κατάρτιση σε σχέση µε 
τις παραµέτρους της ηλικίας, του επιπέδου µόρφωσης, της 
επαγγελµατικής κατηγορίας, του τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, 
του µεγέθους επιχείρησης, της εργασιακής πείρας, της 
επαγγελµατικής υπόστασης και της µορφής απασχόλησης.   
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Οι συµµετοχές των απασχολούµενων γυναικών σε κατάρτιση, 
παρουσιάζουν ανοδική τάση και ανήλθαν στα 4.948 άτοµα το 2000, 
στα 5.225 άτοµα το 2001, στα 5.593 άτοµα το 2002 και στα 15.875 
άτοµα το 2003. Το ποσοστό συµµετοχής παρέµεινε περίπου στα ίδια 
επίπεδα την περίοδο 2000-2002 και σχεδόν τριπλασιάστηκε µέσα στο 
2003.  Συγκεκριµένα, το ποσοστό συµµετοχής ήταν 4,1% το 2000, 
3,9% το 2001, 4,0% το 2002 και 11,0% το 2003. 
 

4.3.1. Ηλικία 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 26 παρουσιάζονται πληροφορίες για τη συµµετοχή 
των απασχολουµένων γυναικών σε δραστηριότητες κατάρτισης κατά 
οµάδα ηλικίας την περίοδο 2000-2003.  
 
Από τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 26 διαπιστώνεται ότι υπάρχει 
µια αρνητική συσχέτιση µεταξύ της ηλικίας των απασχολούµενων 
γυναικών και του ποσοστού συµµετοχής.  Συγκεκριµένα, ενόσω 
αυξάνεται η ηλικία των απασχολούµενων γυναικών το ποσοστό 
συµµετοχής τους σε δραστηριότητες κατάρτισης µειώνεται. 
 
Το ψηλότερο ποσοστό συµµετοχής σε προγράµµατα κατάρτισης το 
2000 είχαν οι ηλικίες των 20-24 χρόνων και 25-39 χρόνων (ποσοστό 
4,8%), το 2001 οι ηλικίες 15-19 χρόνων και 20-24 χρόνων (6,4%), 
ενώ το 2002-2003 η ηλικιακή οµάδα των 15-19 χρόνων (6,2% και 
19,4% αντίστοιχα). 
 
Αντίθετα, το χαµηλότερο ποσοστό συµµετοχής είχε η ηλικιακή 
οµάδα των 55-64 χρόνων (ποσοστά µεταξύ 1,4% και 4,2%). 
 
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι η µόνη ηλικιακή οµάδα απασχολούµενων 
γυναικών η οποία σηµείωσε αυξητική τάση ήταν των 40-54 χρόνων 
(αύξηση από 3,8% σε 8,8%).  
 
Το συνολικό ποσοστό συµµετοχής των απασχολούµενων ανδρών 
σε κατάρτιση ήταν πολύ χαµηλότερο από το αντίστοιχο των 
γυναικών ενώ το 2003 υπήρξε σηµαντική διεύρυνση της διαφοράς.  
Το ποσοστό συµµετοχής ήταν 2,5% το 2000, 2,8% το 2001, 2,8% το 
2002 και 6,2% το 2003. 
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Αναφορικά µε τη συµµετοχή των απασχολούµενων ανδρών κατά 
ηλικιακή οµάδα παρατηρήθηκε σχεδόν η ίδια εικόνα µε αυτή των 
γυναικών µε τη διαφορά στο ότι στους απασχολούµενους άνδρες των 
ηλικιακών οµάδων 20-24 χρόνων και 40-54 χρόνων σηµειώθηκε 
αυξητική τάση συµµετοχής και τα τρία χρόνια. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 26
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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4.3.2. Επίπεδο µόρφωσης 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 27 παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής των 
απασχολούµενων γυναικών σε δραστηριότητες κατάρτισης κατά 
επίπεδο µόρφωσης την περίοδο 2000-2003. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 27
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Αναλύοντας την εικόνα κατά επίπεδο µόρφωσης, φαίνεται ότι το 
ποσοστό συµµετοχής σχετίζεται θετικά µε το επίπεδο µόρφωσης.  
Συγκεκριµένα όσο πιο ψηλό είναι το επίπεδο µόρφωσης των 
απασχολουµένων γυναικών τόσο πιο µεγάλη είναι η συµµετοχή 
τους σε δραστηριότητες κατάρτισης.   
 
Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής κατείχαν οι απασχολούµενες 
απόφοιτες πανεπιστηµίου (ποσοστά µεταξύ 7,2% και 23,6%).  Σε 
χαµηλότερα επίπεδα συµµετοχής βρίσκονταν οι απασχολούµενες µε 
ανώτερη µόρφωση (ποσοστά µεταξύ 5,1% και 16,2%). 
 
Αντίθετα, τα χαµηλότερα ποσοστά κατείχαν οι απόφοιτες 
δηµοτικού ή χωρίς µόρφωση (ποσοστά µεταξύ 0,6% και 1,6%). 
 
Συγκρίνοντας τις πιο πάνω πληροφορίες µε τις αντίστοιχες για τους 
απασχολούµενους άνδρες φαίνεται να παρουσιάζεται σχεδόν η ίδια 
εικόνα µε αυτή των γυναικών. 
 
4.3.3. Επαγγελµατική κατηγορία 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 28 παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής των 
απασχολούµενων γυναικών σε δραστηριότητες κατάρτισης κατά 
επαγγελµατική κατηγορία την περίοδο 2000-2003. 
 
Αναλύοντας τις πληροφορίες του Σχεδιαγράµµατος 28 διαπιστώνεται 
ότι οι απασχολούµενες γυναίκες στις επαγγελµατικές κατηγορίες των 
Πτυχιούχων (ποσοστά µεταξύ 7,8% και 24,0%) και των ∆ιευθυντών 
(ποσοστά µεταξύ 7,0% και 23,4%) συµµετείχαν µε πολύ µεγαλύτερα 
ποσοστά σε σύγκριση µε τις απασχολούµενες γυναίκες των 
υπόλοιπων επαγγελµατικών κατηγοριών.  Οι απασχολούµενες 
γυναίκες σε αυτές τις επαγγελµατικές κατηγορίες έχουν ψηλότερο 
µορφωτικό επίπεδο, το οποίο όπως φαίνεται επηρεάζει θετικά τη 
συµµετοχή σε δραστηριότητες κατάρτισης. 
 
Σχετικά χαµηλότερα ποσοστά είχαν οι επαγγελµατικές κατηγορίες 
των Τεχνικών βοηθών και ειδικών γραφέων (ποσοστά µεταξύ 6,2% 
και 15,2%) και των Γραφέων, δακτυλογράφων και ταµιών (ποσοστά 
µεταξύ 3,5% και 13,2%). 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 28
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Αντίθετα, τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής κατείχαν οι 
επαγγελµατικές κατηγορίες των Ανειδίκευτων εργατών (ποσοστά 
µεταξύ 0,5% και 1,7%), των Χειριστών µηχανών και 
συναρµολογητών (ποσοστά µεταξύ 0,0% και 2,6%) και των 
Τεχνιτών (ποσοστά µεταξύ 0,0% και 2,9%). 
 
Από την ανάλυση των πληροφοριών για τη συµµετοχή των 
απασχολούµενων ανδρών σε προγράµµατα κατάρτισης παρατηρείται 
ότι στην περίπτωση των απασχολούµενων ανδρών τα ψηλότερα 
ποσοστά συµµετοχής είχε η κατηγορία των ∆ιευθυντών (ποσοστά 
µεταξύ 4,2% και 20,4%) και ακολούθησε η κατηγορία των 
Πτυχιούχων (ποσοστά µεταξύ 7,3% και 15,8%), σε αντίθεση µε τις 
γυναίκες.  
 

4.3.4. Τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας 
 
Το ποσοστό συµµετοχής των απασχολούµενων γυναικών σε 
δραστηριότητες κατάρτισης κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας 
την περίοδο 2000-2003 απεικονίζεται στο Σχεδιάγραµµα 29. 
 
Με βάση τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 29 το ψηλότερο ποσοστό 
συµµετοχής απασχολουµένων γυναικών σε προγράµµατα κατάρτισης 
κατείχε ο τριτογενής τοµέας και συγκεκριµένα η Ακίνητη περιουσία 
και επιχειρηµατικές δραστηριότητες (20,4% το 2003), η 
Εκπαίδευση (18,9% το 2003) και η ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα 
(17,7% το 2003).   
 
Τα χαµηλότερα ποσοστά εµφανίζονται στον πρωτογενή τοµέα της 
Γεωργίας (1,1% το 2003) και στο δευτερογενή τοµέα της 
Μεταποίησης (4,4% το 2003). 
 
Αξίζει να σηµειωθεί η περίπτωση του τοµέα των Κατασκευών που 
σηµείωσε σηµαντική αύξηση από 6,4% το 2000 σε 15,4% το 2003.  
Σηµαντικές αυξητικές τάσεις παρουσίασε επίσης το ποσοστό 
συµµετοχής των απασχολούµενων γυναικών στη ∆ηµόσια διοίκηση 
και άµυνα (από 2,3% το 2000 σε 17,7% το 2003) και στα Ξενοδοχεία 
και εστιατόρια (από 0,5% το 2000 σε 6,1% το 2003).  
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 29
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Αναφορικά µε τις αντίστοιχες πληροφορίες για τους 
απασχολούµενους άνδρες παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 
 

• Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε δραστηριότητες 
κατάρτισης είχαν οι απασχολούµενοι άνδρες στον τοµέα της 
Υγείας και κοινωνικής µέριµνας (ποσοστά µεταξύ 3,3% και 
20,1%) και στους Χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς 
(ποσοστά µεταξύ 9,7% και 18,2%). 

 
• Οι τοµείς που σηµείωσαν αυξητική τάση συµµετοχής και τα 

τρία χρόνια ήταν η ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα (αύξηση 
από 2,3% σε 7,7%), οι Μεταφορές, αποθήκευση και 
επικοινωνίες (αύξηση από 3,7% σε 5,2%) και οι Κατασκευές 
(αύξηση από 0,8% σε 2,6%). 

 

4.3.5. Μέγεθος επιχείρησης 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 30 παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής των 
απασχολούµενων γυναικών σε δραστηριότητες κατάρτισης κατά 
µέγεθος επιχείρησης την περίοδο 2000-2003. 
 
Από τα στοιχεία διαπιστώνεται θετική σχέση µεταξύ του µεγέθους 
της επιχείρησης και του ποσοστού συµµετοχής.  Ενόσω αυξάνεται 
το µέγεθος της επιχείρησης αυξάνεται και η συµµετοχή των 
απασχολούµενων γυναικών σε προγράµµατα κατάρτισης. 
 
∆ιαπιστώνεται ένα χάσµα ανάµεσα στο ποσοστό συµµετοχής των 
απασχολούµενων γυναικών σε Μικροεπιχειρήσεις (απασχόληση 
µέχρι 10 άτοµα) και των υπολοίπων µεγεθών απασχόλησης. Το 
2003, 5,6% των απασχολουµένων γυναικών σε Μικροεπιχειρήσεις 
συµµετείχαν σε δραστηριότητες κατάρτισης.  Τα αντίστοιχα ποσοστά 
ήταν 13,0% για τις επιχειρήσεις 10-19 ατόµων, 15,5% για τις 
επιχειρήσεις 20-49 ατόµων και 16,1% για τις επιχειρήσεις 50 ατόµων 
και άνω. 
 
Τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι απασχολούµενες 
γυναίκες σε επιχειρήσεις 50 ατόµων και άνω (16,1% το 2003).  
Φαίνεται ξεκάθαρα πως οι συµµετοχές των απασχολούµενων σε 
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επιχειρήσεις 20-49 ατόµων καθώς και 50 ατόµων και άνω βρίσκονταν 
περίπου στα ίδια επίπεδα την περίοδο 2000-2002.   
 
Αντίθετα, τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι επιχειρήσεις 
που απασχολούν λιγότερο των 10 ατόµων (ποσοστά µεταξύ 2,1% και 
5,6%). 
 
Αυξητική τάση διαπιστώνεται στο ποσοστό συµµετοχής των 
απασχολούµενων γυναικών σε επιχειρήσεις των 50 ατόµων και άνω 
(από 5,3% το 2000 σε 16,1% το 2003), ενώ µειωτική τάση είχε το 
ποσοστό συµµετοχής των απασχολούµενων σε επιχειρήσεις των 10-
19 ατόµων µε εξαίρεση το 2003 (από 3,2% το 2000 σε 2,5% το 
2002). 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 30
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Συγκρίνοντας τις πιο πάνω πληροφορίες µε τις αντίστοιχες για τους 
απασχολούµενους άνδρες παρατηρούνται τα ακόλουθα: 
 

• ∆εν υπάρχει παρόµοια καθαρή σχέση µεταξύ της συµµετοχής 
των απασχολούµενων ανδρών σε δραστηριότητες κατάρτισης 
και του µεγέθους της επιχείρησης. 

 
• Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι 

απασχολούµενοι άνδρες τόσο σε επιχειρήσεις µεγέθους 20-
49 ατόµων (ποσοστά µεταξύ 2,2% και 9,0%) καθώς και οι 
απασχολούµενοι σε επιχειρήσεις µεγέθους 10-19 ατόµων 
(ποσοστά µεταξύ 1,5% και 9,0%). 

 

4.3.6. Εργασιακή πείρα 
 
Το Σχεδιάγραµµα 31 παρουσιάζει το ποσοστό συµµετοχής των 
απασχολούµενων γυναικών σε δραστηριότητες κατάρτισης κατά 
εργασιακή πείρα την περίοδο 2000-2003.   
 
Αναλύοντας τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 31 φαίνεται ότι δεν 
υπάρχει απόλυτη συσχέτιση µεταξύ της συµµετοχής 
απασχολούµενων γυναικών σε προγράµµατα κατάρτισης και της 
εργασιακής πείρας παρόλο που το ποσοστό συµµετοχής ήταν 
µικρότερο στην περίπτωση των απασχολούµενων γυναικών µε 
εργασιακή πείρα µέχρι 5 χρόνων.  Η γενική εικόνα που παρουσιάζεται 
είναι ότι τα ποσοστά συµµετοχής των απασχολούµενων γυναικών 
µε εργασιακή πείρα άνω των 6 χρόνων κυµαίνονται στα ίδια 
επίπεδα (γύρω στο 5,0%) την περίοδο 2000-2002 ενώ το 2003 
σηµείωσαν δραστική άνοδο.  Το ψηλότερο ποσοστό συµµετοχής σε 
προγράµµατα κατάρτισης κατείχαν οι απασχολούµενες γυναίκες µε 
εργασιακή πείρα 6-10 χρόνια (ποσοστά µεταξύ 4,3% και 13,4%).  Το 
χαµηλότερο ποσοστό συµµετοχής είχαν οι απασχολούµενες γυναίκες 
µε εργασιακή πείρα µέχρι 5 χρόνια (ποσοστά µεταξύ 2,7% και 
10,1%). 
 
Παρόµοια εικόνα παρουσιάζεται για τους απασχολούµενους άνδρες 
σε σχέση µε τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα κατάρτισης κατά 
εργασιακή πείρα.  
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 31
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΕΙΡΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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4.3.7. Επαγγελµατική υπόσταση 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 32 παρουσιάζονται τα ποσοστά συµµετοχής των 
απασχολούµενων γυναικών σε δραστηριότητες κατάρτισης κατά 
επαγγελµατική υπόσταση την περίοδο 2000-2003. 
 
Από την εξέταση των στοιχείων προκύπτει ότι τα ψηλότερα ποσοστά 
συµµετοχής απασχολούµενων γυναικών σε δραστηριότητες 
κατάρτισης είχε η κατηγορία των εργοδοτούµενων (ποσοστά µεταξύ 
4,0% και 11,9%).  Σε χαµηλότερα επίπεδα βρίσκονταν οι κατηγορίες 
των αυτοεργοδοτούµενων (ποσοστά µεταξύ 4,4% και 9,2%). 
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Αντίθετα, τα χαµηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται στις 
απασχολούµενες γυναίκες που εργάζονται σε οικογενειακή 
επιχείρηση αµισθί (ποσοστά µεταξύ 0,0% και 1,9%). 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 32
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

0,8%

4,3%

4,4%
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4,7%

1,9%

11,9%

9,2%
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΙΣΘΙ

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝH

ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗ
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Όσον αφορά τα αντίστοιχα στοιχεία για τους απασχολούµενους 
άνδρες προκύπτουν τα ακόλουθα: 
 

• Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε δραστηριότητες 
κατάρτισης το 2000-2003 είχαν τόσο οι εργοδοτούµενοι 
(6,8% το 2003). 

 
• Σε αντίθεση µε τις γυναίκες το ποσοστό συµµετοχής των 

αυτοεργοδοτούµενων ανδρών βρισκόταν σε χαµηλά επίπεδα 
και ήταν περίπου στο µισό εκείνου των γυναικών.  
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4.3.8. Μορφή απασχόλησης 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 33 γίνεται παρουσίαση του ποσοστού συµµετοχής 
των απασχολούµενων γυναικών σε δραστηριότητες κατάρτισης κατά 
µορφή απασχόλησης την περίοδο 2000-2003. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 33
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Από την ανάλυση των στοιχείων φαίνεται ότι κατά την περίοδο 2000-
2002 ενώ µειώνεται η συµµετοχή σε δραστηριότητες κατάρτισης 
των απασχολουµένων γυναικών µε µερική απασχόληση (µείωση 
από 4,3% το 2000 σε 1,0% το 2002), αυξάνεται η συµµετοχή των 
απασχολούµενων γυναικών µε πλήρη απασχόληση (αύξηση από 
4,0% το 2000 σε 4,4% το 2002). 
 
Από τα στοιχεία για το 2003 φαίνεται ότι οι απασχολούµενες γυναίκες 
µε πλήρη απασχόληση όσο και οι επιχειρήσεις που τις απασχολούν 
δείχνουν αυξηµένο ενδιαφέρον για συµµετοχή τους σε 
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δραστηριότητες κατάρτισης συγκριτικά µε τις απασχολούµενες µε 
µερική απασχόληση. 
 
Αναλύοντας τα αντίστοιχα στοιχεία για τους απασχολούµενους 
άνδρες παρουσιάζεται παρόµοια εικόνα µε αυτή των γυναικών. 
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5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 
Οι εργοδοτούµενες γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των 
απασχολουµένων γυναικών5 (84,3% το 2003) καθώς επίσης και 
σηµαντική κατηγορία ατόµων που συµµετέχουν σε προγράµµατα 
κατάρτισης εγκριµένα και επιχορηγηµένα από την Αρχή Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού. 
 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανάλυση των στοιχείων της συµµετοχής 
των εργοδοτούµενων γυναικών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης την περίοδο 2000-2003.  

 
Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι το ερωτηµατολόγιο της 
“Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού” για το 2003 περιλάµβανε 
εξειδικευµένη διερεύνηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Οι 
ερωτήσεις της χρονιάς αυτής είναι διαφορετικές από τα προηγούµενα 
3 χρόνια και γι΄ αυτό τα στοιχεία του 2003 δεν είναι απόλυτα 
συγκρίσιµα µε τα χρόνια 2000-2002.  Οι µεγαλύτερες διαφορές 
αφορούν τη συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού σε 
δραστηριότητες κατάρτισης επειδή άτοµα που βρίσκονταν σε τακτική 
εκπαίδευση είχαν τη δυνατότητα το 2003 να σηµειώσουν συµµετοχή 
σε κατάρτιση (περιλαµβανοµένων και ιδιαιτέρων µαθηµάτων) σε 
αντίθεση µε τα προηγούµενα χρόνια. 

                                                 
5 ΑνΑ∆ “Πανόραµα των Απασχολουµένων Γυναικών της Κύπρου 2000-2003”. 

Συµµετοχή σε 
εκπαίδευση

Συµµετοχή σε 
κατάρτιση

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΓYNAIKEΣ

Γενική εικόνα 
συµµετοχής
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5.1. Γενική εικόνα συµµετοχής 
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό εξετάζονται στοιχεία σχετικά µε τη συµµετοχή 
των εργοδοτούµενων γυναικών σε εκπαίδευση και κατάρτιση σε 
σχέση µε τις παραµέτρους της ηλικίας, του επιπέδου µόρφωσης, της 
επαγγελµατικής κατηγορίας, του τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, 
του µεγέθους επιχείρησης, της εργασιακής πείρας και της µορφής 
απασχόλησης.  
 

 
Οι συµµετοχές των εργοδοτούµενων γυναικών σε εκπαίδευση και 
κατάρτιση ανήλθαν στις 5.740 γυναίκες το 2000, στις 6.734 γυναίκες 
το 2001, στις 6.660 γυναίκες το 2002 και στις 16.745 γυναίκες το 
2003. Το ποσοστό συµµετοχής παρέµεινε περίπου στα ίδια επίπεδα 
την περίοδο 2000-2002 και υπερδιπλασιάστηκε µέσα στο 2003.  
Συγκεκριµένα, το ποσοστό συµµετοχής ήταν 5,6% το 2000, 6,0% το 
2001, 5,7% το 2002 και 13,7% το 2003. 
 

Ηλικία Επίπεδο µόρφωσης

Τοµέας οικονοµικής

δραστηριότητας

Επαγγελµατική 

κατηγορία

Μέγεθος 

επιχείρησης
Μορφή 

απασχόλησης

Εργασιακή 

πείρα

Συµµετοχή σε Εκπαίδευση 

& Κατάρτιση των

Εργοδοτούµενων Γυναικών
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5.1.1. Ηλικία   
 
Στο Σχεδιάγραµµα 34 παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής των 
εργοδοτούµενων γυναικών σε προγράµµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά οµάδα ηλικίας την περίοδο 2000-2003. 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 34
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Βάσει των πληροφοριών του Σχεδιαγράµµατος 34 φαίνεται ότι 
υπάρχει αρνητική συσχέτιση µεταξύ της ηλικίας των 
εργοδοτούµενων γυναικών και του ποσοστού συµµετοχής.  Καθώς 
αυξάνεται η ηλικία των εργοδοτούµενων γυναικών, η συµµετοχή τους 
σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης µειώνεται.  Το 
ποσοστό συµµετοχής για το 2003 ήταν 38,3% για τις γυναίκες ηλικίας 
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15-19 χρόνων, 21,7% για τις γυναίκες ηλικίας 20-24 χρόνων, 15,3% 
για τις γυναίκες ηλικίας 25-39 χρόνων, 9,4% για τις γυναίκες ηλικίας 
40-54 χρόνων και 6,1% για τις γυναίκες ηλικίας 55-64 χρόνων. 
 
Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής και τα τέσσερα χρόνια είχαν οι 
εργοδοτούµενες γυναίκες ηλικίας 15-19 χρόνων (ποσοστά µεταξύ 
9,2% και 38,3%).  Αντίθετα, τα χαµηλότερα ποσοστά είχαν οι 
εργοδοτούµενες γυναίκες της ηλικιακής οµάδας των 55-64 χρόνων 
(ποσοστά µεταξύ 1,5% και 6,1%). 
 
Όπως στις εργοδοτούµενες γυναίκες, έτσι και στους 
εργοδοτούµενους άνδρες το ποσοστό συµµετοχής παρέµεινε στα 
ίδια περίπου επίπεδα την περίοδο 2000-2002 και αυξήθηκε δραµατικά 
µέσα στο 2003.  Το ποσοστό συµµετοχής των εργοδοτούµενων 
ανδρών ήταν 3,5% το 2000, 4,4% το 2001, 4,4% το 2002 και 9,1% το 
2003.  ∆ηλαδή το ποσοστό συµµετοχής των ανδρών είναι µικρότερο 
από το αντίστοιχο των γυναικών. Σε σχέση µε τη συµµετοχή κατά 
ηλικιακή οµάδα παρουσιάζεται η ίδια περίπου εικόνα όπως και 
στην περίπτωση των γυναικών. 
 

5.1.2. Επίπεδο µόρφωσης 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 35 γίνεται παρουσίαση του ποσοστού συµµετοχής 
των εργοδοτούµενων γυναικών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά επίπεδο µόρφωσης την περίοδο 2000-2003. 
 
Αναλύοντας την εικόνα κατά επίπεδο µόρφωσης, φαίνεται ότι µε την 
αύξηση του επιπέδου µόρφωσης των εργοδοτούµενων γυναικών 
αυξάνεται και το ποσοστό συµµετοχής τους σε εκπαίδευση και 
κατάρτιση. 
 
Οι εργοδοτούµενες µε πανεπιστηµιακή µόρφωση έχουν πολύ 
ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε σχέση µε αυτές που είναι 
απόφοιτες χαµηλότερων µορφωτικών επιπέδων.  Συγκεκριµένα, το 
ψηλότερο ποσοστό συµµετοχής την περίοδο 2000-2003 είχαν οι 
εργοδοτούµενες απόφοιτες πανεπιστηµίου (ποσοστά µεταξύ 10,3% 
και 27,3%).  Αντίθετα, τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι 
εργοδοτούµενες µε µόρφωση µέχρι το δηµοτικό (ποσοστά µεταξύ 
0,4% και 1,7%). 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 35
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Όσον αφορά τα αντίστοιχα στοιχεία για τους εργοδοτούµενους 
άνδρες παρουσιάζεται παρόµοια εικόνα όπως αυτή των 
εργοδοτούµενων γυναικών. 
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5.1.3. Επαγγελµατική κατηγορία 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 36 παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής των 
εργοδοτούµενων γυναικών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά επαγγελµατική κατηγορία την περίοδο 2000-2003. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 36
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Από την εξέταση των στοιχείων του Σχεδιαγράµµατος 36 προκύπτει  
ότι τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι εργοδοτούµενες στις 
κατηγορίες των Πτυχιούχων (ποσοστά µεταξύ 11,4% και 29,1%) και 
των ∆ιευθυντών (ποσοστά µεταξύ 5,5% και 28,4%).  Με χαµηλότερα 
αλλά σηµαντικά ποσοστά ακολουθούν οι εργοδοτούµενες στις 
κατηγορίες των Τεχνικών βοηθών και ειδικών γραφέων (ποσοστά 
µεταξύ 7,5% και 17,1%) και των Γραφέων, δακτυλογράφων και 
ταµιών (ποσοστά µεταξύ 6,1% και 17,0%).  
 
Τα χαµηλότερα ποσοστά είχαν οι Ανειδίκευτες εργάτριες (ποσοστά 
µεταξύ 0,7% και 1,4%) ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες βρίσκονται σε 
πολύ χαµηλά επίπεδα.   
 
Συγκρίνοντας τις πιο πάνω πληροφορίες µε τις αντίστοιχες για τους 
εργοδοτούµενους άνδρες φαίνεται να παρατηρείται παρόµοια 
εικόνα µε αυτή των γυναικών µε τη διαφορά ότι στους άνδρες η 
συµµετοχή των ∆ιευθυντών (22,6%) ήταν µεγαλύτερη από τη 
συµµετοχή των Πτυχιούχων (19,5%).  Πρόσθετα, το 2003 τα ποσοστά 
συµµετοχής στις επαγγελµατικές κατηγορίες των Χειριστών µηχανών 
και συναρµολογητών και των Ανειδίκευτων εργατών ήταν 
µεγαλύτερα στην περίπτωση των ανδρών. 
 
5.1.4. Τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας 
 
Το Σχεδιάγραµµα 37 απεικονίζει το ποσοστό συµµετοχής των 
εργοδοτούµενων γυναικών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας την περίοδο 
2000-2003. 
 
Αναλύοντας τις πληροφορίες του Σχεδιαγράµµατος 37 προκύπτει ότι 
τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής παρουσιάστηκαν σε τοµείς των 
Υπηρεσιών. Συγκεκριµένα, οι τοµείς αυτοί ήταν της Ακίνητης 
περιουσίας και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (27,4% το 2003) 
και των Χρηµατοπιστωτικών οργανισµών (23,2% το 2003).  Με 
χαµηλότερα ποσοστά ακολουθούν οι εργοδοτούµενες στους κλάδους 
της Εκπαίδευσης (22,8% το 2003), της ∆ηµόσιας διοίκησης και 
άµυνας (19,1% το 2003) και της Υγείας και κοινωνικής µέριµνας 
(17,9% το 2003). 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 37
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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2,9%
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Αντίθετα, µε πολύ χαµηλά ποσοστά συµµετοχής εργοδοτουµένων 
γυναικών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης 
παρουσιάστηκαν ο δευτερογενής τοµέας της Μεταποίησης (ποσοστά 
µεταξύ 1,2% και 5,9%) καθώς και οι τοµείς των Ξενοδοχείων και 
εστιατορίων (ποσοστά µεταξύ 0,6% και 6,4%) και του Εµπορίου και 
επιδιορθώσεων (ποσοστά µεταξύ 2,9% και 7,3%). 
 
Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι ενώ το ποσοστό συµµετοχής των 
εργοδοτούµενων γυναικών στον τοµέα των Ξενοδοχείων και 
εστιατορίων βρισκόταν σε χαµηλά επίπεδα εντούτοις ήταν ο 
µοναδικός τοµέας που παρουσίασε συνεχή αύξηση την περίοδο 2000-
2003 (αύξηση από 0,6% το 2000 σε 6,4% το 2003). 
 
Από σύγκριση των αντίστοιχων στοιχείων για τους εργοδοτούµενους 
άνδρες προκύπτει παρόµοια εικόνα µε αυτή των εργοδοτούµενων 
γυναικών µε τη διαφορά ότι τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής των 
ανδρών ήταν στους Χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς (23,3% το 
2003), στην Υγεία και κοινωνική µέριµνα (22,6% το 2003) και στην 
Εκπαίδευση (20,9% το 2003). 
 

5.1.5. Μέγεθος επιχείρησης 
 
Το ποσοστό συµµετοχής των εργοδοτούµενων γυναικών σε 
εκπαίδευση και κατάρτιση την περίοδο 2000-2003 απεικονίζεται 
παραστατικά στο Σχεδιάγραµµα 38. 
 
Βάση των στοιχείων του Σχεδιαγράµµατος 38 φαίνεται ότι µε την 
αύξηση του µεγέθους της επιχείρησης αυξάνεται η συµµετοχή των 
εργοδοτούµενων γυναικών σε προγράµµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. 
 
∆ιαπιστώνεται ένα χάσµα ανάµεσα στο ποσοστό συµµετοχής των 
εργοδοτούµενων γυναικών σε Μικροεπιχειρήσεις (απασχόληση 
µέχρι 10 άτοµα) και των υπολοίπων µεγεθών απασχόλησης. Τα 
ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής και τα τέσσερα χρόνια κατείχαν οι 
εργοδοτούµενες γυναίκες σε επιχειρήσεις µεγέθους 50 ατόµων και 
άνω (ποσοστά µεταξύ 7,8% και 8,6%) και οι εργοδοτούµενες σε 
επιχειρήσεις µεγέθους 20-49 ατόµων (ποσοστά µεταξύ 6,4% και 
7,0%).  Αντιθέτως, τα χαµηλότερα ποσοστά είχαν οι εργοδοτούµενες 
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σε επιχειρήσεις µεγέθους κάτω των 10 ατόµων (ποσοστά µεταξύ 
2,9% και 4,1%). 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 38
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003
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Αναφορικά µε τις αντίστοιχες πληροφορίες για τους 
εργοδοτούµενους άνδρες σηµειώνονται τα ακόλουθα: 
 

• ∆εν υπάρχει τόσο καθαρή σχέση µεταξύ της συµµετοχής των 
εργοδοτούµενων ανδρών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και του µεγέθους επιχείρησης στην οποία 
εργοδοτούνται όπως συµβαίνει στην περίπτωση των 
εργοδοτουµένων γυναικών.   
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• Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε προγράµµατα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης είχαν οι εργοδοτούµενοι άνδρες 
σε επιχειρήσεις µεγέθους 10-19 ατόµων (ποσοστά µεταξύ 
2,3% και 11,4%) σε αντίθεση µε τις γυναίκες που τα ψηλότερα 
ποσοστά συµµετοχής παρουσιάστηκαν στις επιχειρήσεις 50 
ατόµων και άνω. 

 

5.1.6. Εργασιακή πείρα 
 
Το Σχεδιάγραµµα 39 παρουσιάζει το ποσοστό συµµετοχής των 
εργοδοτούµενων γυναικών σε προγράµµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά εργασιακή πείρα την περίοδο 2000-2003. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 39
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΕΙΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Τα στοιχεία στο Σχεδιάγραµµα 39 δεν φανερώνουν την ύπαρξη  
σχέσης µεταξύ του ποσοστού συµµετοχής σε εκπαίδευση και 
κατάρτιση των εργοδοτουµένων γυναικών και της εργασιακής 
πείρας τους κατά τη διάρκεια και των τεσσάρων χρόνων.  
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Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι εργοδοτούµενες µε 
εργασιακή πείρα 6-10 χρόνων (ποσοστά µεταξύ 5,5% και 16,1%).  
Αντιθέτως τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής κατείχαν οι 
εργοδοτούµενες γυναίκες µε εργασιακή πείρα 11-20 χρόνων 
(ποσοστά µεταξύ 4,3% και 12,4%). 
 
Από ανάλυση των αντίστοιχων πληροφοριών για τους 
εργοδοτούµενους άνδρες προκύπτει παρόµοια εικόνα µε αυτή των 
εργοδοτούµενων γυναικών.  
 

5.1.7. Μορφή απασχόλησης 
 
Το Σχεδιάγραµµα 40 δείχνει παραστατικά το ποσοστό συµµετοχής 
των εργοδοτούµενων γυναικών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά µορφή απασχόλησης την περίοδο 2000-2003. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 40
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Από τα στοιχεία αυτά διαπιστώνεται συνεχής αύξηση του ποσοστού 
συµµετοχής και τις τρεις χρονιές στις εργοδοτούµενες µε πλήρη 
απασχόληση.  Συγκεκριµένα το ποσοστό αυξήθηκε από 5,4% το 2000 
σε 13,8% το 2003. 
 
Αντιθέτως, στην περίπτωση των εργοδοτούµενων γυναικών πάνω σε 
µερική βάση, το ποσοστό συµµετοχής παρουσίασε αυξοµείωση µε 
την πάροδο του χρόνου (αύξηση από 8,6% το 2000 σε 12,1% το 2001, 
µείωση στο 3,5% το 2002 και αύξηση στο 13,1% το 2003).   
 
Από ανάλυση των αντίστοιχων στοιχείων για τους εργοδοτούµενους 
άνδρες προκύπτει παρόµοια εικόνα µε αυτή των γυναικών. 
 
 
5.2. Συµµετοχή σε εκπαίδευση 
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό εξετάζονται στοιχεία σχετικά µε τη συµµετοχή 
των εργοδοτούµενων γυναικών σε εκπαίδευση σε σχέση µε τις 
παραµέτρους της ηλικίας, του επιπέδου µόρφωσης, της 
επαγγελµατικής κατηγορίας, του τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, 
του µεγέθους επιχείρησης, της εργασιακής πείρας, της µορφής 
απασχόλησης και του επιπέδου εκπαίδευσης.  
 

Συµµετοχή  σε Εκπαίδευση  

των  Εργοδοτούµενων

Γυναικών  

Ηλικία Επίπεδο  µόρφωσης
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Επαγγελµατική  

κατηγορία

Μ έγεθος  

επιχείρησης

Επίπεδο  

εκπαίδευσης

Εργασιακή  
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Μορφή  

απασχόλησης
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Οι συµµετοχές των εργοδοτούµενων γυναικών σε εκπαίδευση, 
παρουσιάζουν ανοδική τάση και ανήλθαν στις 1.385 γυναίκες το 
2000, στις 2.217 γυναίκες το 2001, στις 1.704 γυναίκες το 2002 και 
στις 2.711 γυναίκες το 2003. Το ποσοστό συµµετοχής παρουσίασε 
αυξοµειώσεις την περίοδο αυτή. Συγκεκριµένα, το ποσοστό 
συµµετοχής ήταν 1,4% το 2000, αυξήθηκε στο 2,0% το 2001, 
µειώθηκε στο 1,5% το 2002 και αυξήθηκε ξανά στο 2,2% το 2003. 
 

5.2.1. Ηλικία 
 
Το ποσοστό συµµετοχής των εργοδοτούµενων γυναικών σε 
προγράµµατα εκπαίδευσης κατά οµάδα ηλικίας την περίοδο 2000-
2003 παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραµµα 41. 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 41 φαίνεται ότι υπάρχει αρνητική σχέση µεταξύ 
του ποσοστού συµµετοχής και της ηλικίας.  Συγκεκριµένα, ενόσω 
αυξάνεται η ηλικία των εργοδοτούµενων γυναικών µειώνεται 
δραστικά η συµµετοχή τους σε προγράµµατα εκπαίδευσης. 
 
Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι εργοδοτούµενες της 
ηλικιακής οµάδας 15-19 χρόνων (ποσοστά µεταξύ 3,0% και 20,3%). 
 
Όσον αφορά τη συµµετοχή των εργοδοτούµενων γυναικών των 
ηλικιακών οµάδων 25-39 και 40-54 χρόνων σε προγράµµατα 
εκπαίδευσης τα ποσοστά συµµετοχής φαίνεται ότι είναι χαµηλά 
πιθανόν για τους πιο κάτω λόγους: 
 

• Μη παροχή δυνατότητας για µερική παρακολούθηση 
προγραµµάτων εκπαίδευσης. 

 
• Επαγγελµατικές και οικογενειακές υποχρεώσεις. 

 
• Μη παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων για συµµετοχή σε 

τέτοια προγράµµατα. 
 
Από τα αντίστοιχα στοιχεία για τους εργοδοτούµενους άνδρες 
προκύπτει ότι το συνολικό ποσοστό συµµετοχής σε εκπαίδευση ήταν 
µικρότερο από εκείνο των γυναικών την περίοδο 2000-2002 αλλά το 
2003 ξεπέρασε το ποσοστό των γυναικών. Συγκεκριµένα το ποσοστό 
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συµµετοχής των εργοδοτούµενων ανδρών σε εκπαίδευση ήταν 0,9% 
το 2000, 1,2% το 2001, 1,3% το 2002 και 2,4% το 2003.  Αναφορικά 
µε τη συµµετοχή κατά ηλικιακή οµάδα διαπιστώνεται παρόµοια 
εικόνα µε αυτή των γυναικών. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 41
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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5.2.2. Επίπεδο µόρφωσης 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 42 γίνεται παρουσίαση του ποσοστού συµµετοχής 
των εργοδοτούµενων γυναικών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης κατά 
επίπεδο µόρφωσης την περίοδο 2000-2003. 
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Βάση των στοιχείων διαπιστώνεται η ύπαρξη θετικής σχέσης µεταξύ 
του ποσοστού συµµετοχής των εργοδοτούµενων γυναικών σε 
προγράµµατα εκπαίδευσης και του επιπέδου µόρφωσης τους. 
Φαίνεται ότι οι εργοδοτούµενες µε ψηλά επίπεδα µόρφωσης 
επιδιώκουν την εξασφάλιση και πρόσθετων προσόντων, τα οποία θα 
τις κάνουν ακόµη πιο ανταγωνιστικές στην αγορά εργασίας.   
 
Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής την περίοδο 2000-2003 είχαν οι 
εργοδοτούµενες απόφοιτες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ποσοστά 
µεταξύ 1,4% και 3,4%) και ακολουθούν οι απόφοιτες δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης (ποσοστά µεταξύ 1,3% και 2,9%).  Αντίθετα, τα 
χαµηλότερα ποσοστά είχαν οι εργοδοτούµενες απόφοιτες 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (γύρω στο 0,4%). 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 42
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

1,3%

2,2%

0,4%

2,9%

1,4%

1,6%

1,9%

0,4%

1,7%

3,4%

0% 1% 2% 3% 4%

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

2000 2001 2002 2003
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Από τα αντίστοιχα στοιχεία για τους εργοδοτούµενους άνδρες 
προκύπτει παρόµοια εικόνα µε αυτή των γυναικών. 
 

5.2.3. Επαγγελµατική κατηγορία 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 43 δίνονται πληροφορίες για το ποσοστό 
συµµετοχής των εργοδοτούµενων γυναικών σε προγράµµατα 
εκπαίδευσης κατά επαγγελµατική κατηγορία την περίοδο 2000-2003. 
 
Εξετάζοντας τα δεδοµένα του Σχεδιαγράµµατος 51 φαίνεται πως τα 
ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής και τα τέσσερα χρόνια είχαν οι 
εργοδοτούµενες γυναίκες στις επαγγελµατικές κατηγορίες των 
Πτυχιούχων (ποσοστά µεταξύ 1,0% και 5,6%) και των Γραφέων, 
δακτυλογράφων και ταµιών (ποσοστά µεταξύ 2,5% και 3,7%).  Σε 
χαµηλότερα επίπεδα συµµετοχής βρίσκονταν οι επαγγελµατικές 
κατηγορίες των Τεχνικών βοηθών και ειδικών γραφέων (ποσοστά 
µεταξύ 0,9% και 2,6%) καθώς και των Υπαλλήλων υπηρεσιών και 
πωλητών (ποσοστά µεταξύ 0,7% και 1,8%). 
 
Τα χαµηλότερα ποσοστά είχαν οι εργοδοτούµενες που 
απασχολούνταν ως Ανειδίκευτες εργάτριες µε ποσοστά γύρω στο 
0,3%.  Οι επαγγελµατικές κατηγορίες των εργοδοτούµενων γυναικών 
που δεν συµµετείχαν καθόλου σε προγράµµατα εκπαίδευσης ήταν 
αυτές των ∆ιευθυντών και των Χειριστών µηχανών και 
συναρµολογητών. 
 
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι η µόνη επαγγελµατική κατηγορία που 
σηµείωσε συνεχή αύξηση και τις τρεις χρονιές ήταν αυτή των 
Πτυχιούχων (από 1,0% το 2000 σε 5,6% το 2003) που αποδεικνύει 
ότι τα άτοµα αυτά συνεχίζουν την εκπαίδευση τους για απόκτηση είτε 
µεταπτυχιακών προσόντων ή άλλων ειδικεύσεων. 
 
Συγκρίνοντας τις πιο πάνω πληροφορίες µε τις αντίστοιχες για τους 
εργοδοτούµενους άνδρες παρατηρείται ότι τα ψηλότερα ποσοστά 
συµµετοχής σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και τα τέσσερα χρόνια 
είχαν οι εργοδοτούµενοι άνδρες στην κατηγορία των Γραφέων, 
δακτυλογράφων και ταµιών (ποσοστά µεταξύ 2,9% και 5,8%) σε 
αντίθεση µε τις εργοδοτούµενες γυναίκες. Αυτό σηµαίνει ότι οι 
εργοδοτούµενοι άνδρες που έχουν εισέλθει στην αγορά εργασίας 
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χωρίς να αποκτήσουν την επιθυµητή για αυτούς εκπαίδευση, 
συµµετέχουν περισσότερο σε δραστηριότητες εκπαίδευσης για να 
αναβαθµίσουν τα προσόντα και τις θέσεις εργασίας τους. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 43
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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0,7%

2,5%

2,6%
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0,2%
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ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΩΛΗΤΕΣ

ΓΡΑΦΕΙΣ,
∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ &
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ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

2000 2001 2002 2003
 

 

5.2.4. Τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας 
 
Το ποσοστό συµµετοχής των εργοδοτούµενων γυναικών σε 
δραστηριότητες εκπαίδευσης κατά οικονοµική δραστηριότητα την 
περίοδο 2000-2003 απεικονίζεται στο Σχεδιάγραµµα 44. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 44
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 44 τo µεγαλύτερo 
ποσοστó συµµετοχής σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και τα 
τέσσερα χρόνια κατείχαν οι εργοδοτούµενες στην Ακίνητη περιουσία 
και επιχειρηµατικές δραστηριότητες (6,0% το 2003) και στους 
Χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς (5,7% το 2003) και.  Με 
χαµηλότερα ποσοστά ακολουθούν οι εργοδοτούµενες στην Υγεία και 
κοινωνική µέριµνα (4,4% το 2003) και στην Εκπαίδευση (3,9% το 
2003).  
 
Αντιθέτως, τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι 
εργοδοτούµενες στα Ξενοδοχεία και εστιατόρια (ποσοστά µεταξύ 
0,0% και 0,5%), στη Μεταποίηση (ποσοστά µεταξύ 0,0% και 0,9%) 
καθώς και στο Εµπόριο και επιδιορθώσεις (ποσοστά µεταξύ 0,0% 
και 1,4%).   
 
Αναλύοντας τα αντίστοιχα στοιχεία για τους εργοδοτούµενους 
άνδρες φαίνεται πως η εικόνα είναι παρόµοια µε αυτή των γυναικών 
µε τις πιο κάτω διαφορές: 
 

• Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής των εργοδοτούµενων 
ανδρών παρουσιάστηκαν κατά διαφορετική σειρά συγκριτικά 
µε τις γυναίκες στην Υγεία και κοινωνική µέριµνα (8,6% το 
2003) και στην Εκπαίδευση (6,8% το 2003). 

 
• Τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι 

εργοδοτούµενοι άνδρες στους τοµείς των Κατασκευών 
(0,3% το 2003) και της ∆ηµόσιας διοίκησης και άµυνας 
(1,0% το 2003). 

 
5.2.5. Μέγεθος επιχείρησης 
 
Το Σχεδιάγραµµα 45 απεικονίζει το ποσοστό συµµετοχής των 
εργοδοτούµενων γυναικών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης κατά 
µέγεθος επιχείρησης την περίοδο 2000-2003. 
 
Από τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 45 δεν διαφαίνεται να υπάρχει 
συσχετισµός του µεγέθους της επιχείρησης µε το ποσοστό 
συµµετοχής των εργοδοτούµενων γυναικών σε εκπαίδευση. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 45
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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∆ιαπιστώνεται όµως ένα χάσµα ανάµεσα στο ποσοστό συµµετοχής 
των εργοδοτούµενων γυναικών σε Μικροεπιχειρήσεις (απασχόληση 
µέχρι 10 άτοµα) και των υπολοίπων µεγεθών απασχόλησης. Τα 
ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι εργοδοτούµενες σε 
επιχειρήσεις µεγέθους 10-19 ατόµων (ποσοστά µεταξύ 1,6% και 
4,0%).  Αντίθετα, τα µικρότερα ποσοστά συµµετοχής µε µεγάλη 
διαφορά είχαν οι εργοδοτούµενες σε επιχειρήσεις µεγέθους κάτω των 
10 ατόµων (ποσοστά µεταξύ 0,2% και 1,2%). 
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Από τα αντίστοιχα στοιχεία για τους εργοδοτούµενους άνδρες 
προκύπτουν τα ακόλουθα: 
 

• Φαίνεται πως µε την αύξηση του µεγέθους της επιχείρησης 
αυξάνεται το ποσοστό συµµετοχής των εργοδοτούµενων 
ανδρών σε προγράµµατα εκπαίδευσης.  

 
• Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι εργοδοτούµενοι 

άνδρες σε επιχειρήσεις µεγέθους άνω των 50 ατόµων 
(ποσοστά µεταξύ 1,1% και 3,1%). 

 

5.2.6. Εργασιακή πείρα 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 46 περιέχονται πληροφορίες για το ποσοστό 
συµµετοχής των εργοδοτούµενων γυναικών σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης κατά εργασιακή πείρα την περίοδο 2000-2003. 
 
Αναλύοντας τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 46 φαίνεται ότι δεν 
υπάρχει απόλυτη συσχέτιση µεταξύ της συµµετοχής των 
εργοδοτούµενων γυναικών σε προγράµµατα εκπαίδευσης και της 
εργασιακής πείρας. 
 
Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής κατείχαν οι εργοδοτούµενες µε 
εργασιακή πείρα µέχρι 5 χρόνων µε ποσοστά που κυµάνθηκαν 
µεταξύ 2,0% και 3,0%.  Αντίθετα, τα χαµηλότερα ποσοστά είχαν οι 
εργοδοτούµενες µε εργασιακή πείρα 20 χρόνια και άνω µε ποσοστά 
που κυµάνθηκαν µεταξύ 0,0% και 1,5%. 
 
Από τις αντίστοιχες πληροφορίες για τους εργοδοτούµενους άνδρες 
προκύπτουν τα ακόλουθα: 
 

• Ενόσω αυξάνεται η εργασιακή πείρα των εργοδοτούµενων 
ανδρών µειώνεται η συµµετοχή τους σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης. 

 
• Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι εργοδοτούµενοι  

άνδρες µε εργασιακή πείρα µέχρι 5 χρόνων (ποσοστά µεταξύ 
1,5% και 3,6%). 



 109 

• Αυξητική τάση παρουσιάστηκε στη συµµετοχή των 
εργοδοτούµενων ανδρών µε πείρα 6-10 χρόνων και τα τρία 
χρόνια (αύξηση από 0,8% το 2000 σε 3,6% το 2003). 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 46
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΕΙΡΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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5.2.7. Μορφή απασχόλησης 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 47 παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής των 
εργοδοτούµενων γυναικών σε προγράµµατα εκπαίδευσης κατά µορφή 
απασχόλησης την περίοδο 2000-2003. 
 
Από τα στοιχεία φαίνεται ότι οι εργοδοτούµενες µε µερική 
απασχόληση συµµετείχαν σε δραστηριότητες εκπαίδευσης σε 
µεγαλύτερο βαθµό παρά οι εργοδοτούµενες µε πλήρη απασχόληση.  
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι εργοδοτούµενες σε µερική βάση διαθέτουν 
περισσότερο χρόνο παρά οι εργοδοτούµενες σε πλήρη βάση και αυτό 
τους επιτρέπει να τον αξιοποιήσουν σε δραστηριότητες εκπαίδευσης.  

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 47
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Εποµένως, τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής την περίοδο 2000-2003 
είχαν οι εργοδοτούµενες µε µερική απασχόληση µε ποσοστά που 
κυµαίνονταν µεταξύ 2,4% και 8,9%.  Στην περίπτωση αυτή 
σηµειώνεται τάση µείωσης του ποσοστού από 8,9% το 2001 σε 3,5% 
το 2002 και σε 2,4% το 2003.  Αντιθέτως, στις εργοδοτούµενες µε 
πλήρη απασχόληση το ποσοστό συµµετοχής αυξήθηκε από 1,2% το 
2000 σε 2,2% το 2003. 
 
Συγκρίνοντας τις πιο πάνω πληροφορίες µε τις αντίστοιχες για τους 
εργοδοτούµενους άνδρες παρατηρείται παρόµοια εικόνα µε αυτή 
των γυναικών. 
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5.2.8. Επίπεδο εκπαίδευσης 
 
Η κατανοµή των εργοδοτούµενων γυναικών σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης κατά επίπεδο εκπαίδευσης την περίοδο 2000-2002 
απεικονίζεται στο Σχεδιάγραµµα 48. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 48
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΤΑ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2002 
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Βάσει των πληροφοριών του Σχεδιαγράµµατος 48, η πλειοψηφία των 
εργοδοτούµενων γυναικών παρακολούθησε δραστηριότητες 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ποσοστά µεταξύ 82,0% και 100,0%).  
Συγκεκριµένα το ποσοστό αυτό παρουσίασε αύξηση µε αποτέλεσµα 
να αυξηθεί από 90,9% το 2000 σε 100,0% το 2002. Αντίθετα, το 
χαµηλότερο ποσοστό είχαν τα προγράµµατα τεχνικής / 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε ποσοστά που κυµαίνονται µεταξύ 
0,0% και 6,1%. 
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Η τάση για αύξηση του ποσοστού των νέων που συνεχίζουν τη 
µόρφωση τους σε σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
αντικατοπτρίζεται και στην κατανοµή του επιπέδου εκπαίδευσης των 
εργοδοτούµενων γυναικών. 
 
Παρόµοια εικόνα παρουσιάζεται και στην κατανοµή των 
εργοδοτούµενων ανδρών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης κατά 
επίπεδο εκπαίδευσης. 
 
 
5.3. Συµµετοχή σε κατάρτιση 
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό εξετάζονται στοιχεία σχετικά µε τη συµµετοχή 
των εργοδοτούµενων γυναικών σε κατάρτιση σε σχέση µε τις 
παραµέτρους της ηλικίας, του επιπέδου µόρφωσης, της 
επαγγελµατικής κατηγορίας, του τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, 
του µεγέθους επιχείρησης, της εργασιακής πείρας και της µορφής 
απασχόλησης. 

 
Οι συµµετοχές των εργοδοτούµενων γυναικών σε κατάρτιση, 
παρουσιάζουν ανοδική τάση και ανήλθαν στις 4.355 γυναίκες το 
2000, στις 4.517 γυναίκες το 2001, στις 4.956 γυναίκες το 2002 και 
στις 14.461 γυναίκες το 2003. Το ποσοστό συµµετοχής ήταν γύρω 
στο 4,0% την περίοδο 2000-2003 και τριπλασιάστηκε στο 11,9% το 
2003. 

Ηλικία Επίπεδο  µόρφωσης

Τοµέας οικονοµ ικής

δραστηριότητας

Επαγγελµατική  

κατηγορία

Μ έγεθος  

επιχείρησης
Μ ορφή  

απασχόλησης

Εργασιακή  

πείρα

Συµµετοχή  σε Κατάρτιση  των

Εργοδοτούµενων   Γυναικών
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5.3.1. Ηλικία 
 
Το Σχεδιάγραµµα 49 απεικονίζει το ποσοστό συµµετοχής των 
εργοδοτούµενων γυναικών σε δραστηριότητες κατάρτισης κατά 
οµάδα ηλικίας την περίοδο 2000-2003. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 49
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Αναλύοντας τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 49 παρατηρείται 
αρνητική συσχέτιση µεταξύ του ποσοστού συµµετοχής σε 
προγράµµατα κατάρτισης και της ηλικίας των εργοδοτουµένων 
γυναικών.  Συγκεκριµένα, µε την αύξηση της ηλικίας των 
εργοδοτούµενων γυναικών µειώνεται η συµµετοχή τους σε 
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δραστηριότητες κατάρτισης κατά τη διάρκεια και των τεσσάρων 
χρόνων. Από τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 49 φαίνεται ότι 
υπήρχαν σταθερά επίπεδα συµµετοχής σε δραστηριότητες κατάρτισης 
κατά την περίοδο 2000-2002 και σηµαντικά αυξηµένα επίπεδα 
συµµετοχής το 2003. 
 
Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε δραστηριότητες κατάρτισης 
είχαν οι εργοδοτούµενες ηλικίας 15-19 χρόνων (20,2% το 2003) και 
ηλικίας 20-24 χρόνων (16,6% το 2003).  
 
Αντίθετα, τα µικρότερα ποσοστά συµµετοχής είχε η ηλικιακή οµάδα 
των 55-64 χρόνων (4,8% το 2003).  
 
Το ποσοστό συµµετοχής των εργοδοτουµένων ανδρών σε 
προγράµµατα κατάρτισης είναι χαµηλότερο από το αντίστοιχο των 
γυναικών.  Αυτό ήταν 2,6% το 2000, 3,2% το 2001, 3,1% το 2002 και 
6,8% το 2003. Συγκρίνοντας τη συµµετοχή σε προγράµµατα 
κατάρτισης των εργοδοτούµενων γυναικών µε την αντίστοιχη των 
ανδρών κατά οµάδα ηλικίας παρατηρείται παρόµοια εικόνα.  
 

5.3.2. Επίπεδο µόρφωσης 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 50 παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής των 
εργοδοτούµενων γυναικών σε δραστηριότητες κατάρτισης κατά 
επίπεδο µόρφωσης την περίοδο 2000-2003. 
 
Βάση των στοιχείων ενόσω αυξάνεται το επίπεδο µόρφωσης των 
εργοδοτούµενων αυξάνεται παράλληλα και η συµµετοχή τους σε 
δραστηριότητες κατάρτισης. 
 
Τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής σε δραστηριότητες κατάρτισης 
είχαν οι εργοδοτούµενες απόφοιτες πανεπιστηµίου (24,2% το 2003).  
Παρόλο που η κατηγορία αυτή είχε τα ψηλότερα ποσοστά εντούτοις 
το ποσοστό συµµετοχής των αποφοίτων πανεπιστηµίου σηµείωσε 
µείωση κατά την περίοδο 2000-2002 (από 10,7% το 2000 σε 8,8% το 
2002). 
 
Αντίθετα, τα χαµηλότερα ποσοστά κατείχαν οι εργοδοτούµενες µε 
µόρφωση µέχρι το δηµοτικό (ποσοστά µεταξύ 0,5% και 1,4%). 



 115 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 50
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
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Επιπρόσθετα, αξίζει να σηµειωθεί η αυξητική τάση για 
παρακολούθηση προγραµµάτων κατάρτισης που παρουσιάστηκε στις 
εργοδοτούµενες γυναίκες µε ανώτερη µόρφωση (από 5,8% το 2000 
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σε 16,7% το 2003) καθώς και µε µεταλυκειακή µόρφωση (από 2,5% 
το 2001 σε 12,9% το 2003). 
 
Όσον αφορά τα αντίστοιχα στοιχεία για τους εργοδοτούµενους 
άνδρες φαίνεται ότι σκιαγραφείται παρόµοια εικόνα µε αυτή των 
γυναικών. 
 

5.3.3. Επαγγελµατική κατηγορία 
 
Το Σχεδιάγραµµα 51 δείχνει παραστατικά το ποσοστό συµµετοχής 
των εργοδοτούµενων γυναικών σε δραστηριότητες κατάρτισης κατά 
επαγγελµατική κατηγορία την περίοδο 2000-2003. 
 
Βάση των στοιχείων φαίνεται ότι οι κατηγορίες των εργοδοτούµενων 
γυναικών που παρουσίασαν τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε 
προγράµµατα κατάρτισης είναι των ∆ιευθυντών (ποσοστά µεταξύ 
5,6% και 28,4%) και των Πτυχιούχων (ποσοστά µεταξύ 8,5% και 
24,9%).  Σηµειώνεται ότι αυτές οι δύο κατηγορίες είχαν µείωση στα 
ποσοστά συµµετοχής τους το 2001 ενώ το 2002 και 2003 σηµείωσαν 
αύξηση.  Οι εργοδοτούµενες σε αυτές τις επαγγελµατικές κατηγορίες 
έχουν ψηλότερο µορφωτικό επίπεδο, το οποίο όπως φαίνεται 
επηρεάζει θετικά τη συµµετοχή σε δραστηριότητες κατάρτισης. 
 
Με σχετικά χαµηλότερη συµµετοχή κυµάνθηκαν τα ποσοστά των 
εργοδοτούµενων γυναικών στις επαγγελµατικές κατηγορίες των 
Τεχνικών βοηθών και ειδικών γραφέων (ποσοστά µεταξύ 6,6% και 
15,6%) και των Γραφέων, δακτυλογράφων και ταµιών (ποσοστά 
µεταξύ 3,6% και 14,0%). 
 
Στα χαµηλότερα επίπεδα συµµετοχής βρίσκονταν οι 
εργοδοτούµενες γυναίκες στις κατηγορίες των Ανειδίκευτων 
Εργατριών (ποσοστά µεταξύ 0,5% και 1,4%) και των Χειριστών 
µηχανών και συναρµολογητών (ποσοστά µεταξύ 0,0% και 2,4%). 
 
Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι η µόνη επαγγελµατική κατηγορία που 
σηµείωσε συνεχή αύξηση την περίοδο 2000-2003 ήταν αυτή των 
Γραφέων, δακτυλογράφων και ταµιών (αύξηση από 3,6% το 2000 σε 
14,0% το 2003). 
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Από τα αντίστοιχα στοιχεία για τους εργοδοτούµενους άνδρες 
προκύπτει παρόµοια εικόνα µε αυτή των γυναικών µε τη διαφορά ότι 
τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι εργοδοτούµενοι 
άνδρες στην κατηγορία των Χειριστών µηχανών και 
συναρµολογητών (ποσοστά µεταξύ 0,0% και 2,4%). 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 51
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
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5.3.4. Τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 52 παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής των 
εργοδοτούµενων γυναικών σε προγράµµατα κατάρτισης κατά τοµέα  
οικονοµικής δραστηριότητας την περίοδο 2000-2003.   

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 52
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, τα µεγαλύτερα ποσοστά 
συµµετοχής σηµειώθηκαν στους τοµείς της Ακίνητης περιουσίας και 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (22,4% το 2003) και της 
Εκπαίδευσης (20,4% το 2003).  Αντίθετα, τα χαµηλότερα ποσοστά 
εντοπίστηκαν στη Μεταποίηση (ποσοστά µεταξύ 1,2% και 5,0%) και 
στη Γεωργία (ποσοστά µεταξύ 0,0% και 5,8%). 
 
Σηµαντικές αυξητικές τάσεις παρουσίασε το ποσοστό συµµετοχής 
των εργοδοτούµενων γυναικών στη ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα 
(αύξηση από 2,3% το 2000 σε 17,7% το 2003) και στα Ξενοδοχεία 
και εστιατόρια (αύξηση από 0,6% το 2000 σε 6,4% το 2003). 
 
Φαίνεται ότι οι διαφορές που υπάρχουν αποδίδονται σε παράγοντες 
όπως το ψηλότερο µορφωτικό επίπεδο των εργοδοτούµενων γυναικών 
στον τριτογενή τοµέα και στην καλύτερη οργάνωση και υποδοµή 
κατάρτισης που διαθέτουν οι επιχειρήσεις του τοµέα αυτού. 
 
Από τα αντίστοιχα στοιχεία για τους εργοδοτούµενους άνδρες 
προκύπτει παρόµοια εικόνα µε αυτή των εργοδοτουµένων γυναικών 
µε τη διαφορά ότι τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε 
δραστηριότητες κατάρτισης είχαν οι εργοδοτούµενοι άνδρες στον 
τοµέα των Χρηµατοπιστωτικών Οργανισµών (18,3% το 2003).  
 

5.3.5. Μέγεθος επιχείρησης 
 
Το ποσοστό συµµετοχής των εργοδοτούµενων γυναικών σε 
προγράµµατα κατάρτισης κατά µέγεθος επιχείρησης την περίοδο 
2000-2003 παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραµµα 53. 
 
Από τα στοιχεία φαίνεται ότι υπάρχει θετική σχέση µεταξύ της 
συµµετοχής των εργοδοτούµενων γυναικών και του µεγέθους της 
επιχείρησης.  Συγκεκριµένα, µε την αύξηση του µεγέθους της 
επιχείρησης αυξάνεται η συµµετοχή των εργοδοτούµενων 
γυναικών σε προγράµµατα κατάρτισης.   
 
∆ιαπιστώνεται ένα χάσµα ανάµεσα στο ποσοστό συµµετοχής των 
εργοδοτούµενων γυναικών σε Μικροεπιχειρήσεις (απασχόληση 
µέχρι 10 άτοµα) και των υπολοίπων µεγεθών απασχόλησης.  Το 
2003, 6,2% των εργοδοτούµενων γυναικών σε Μικροεπιχειρήσεις 
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συµµετείχαν σε δραστηριότητες κατάρτισης. Τα αντίστοιχα  ποσοστά 
ήταν 13,1% για τις επιχειρήσεις 10-19 ατόµων, 15,6% για τις 
επιχειρήσεις 20-49 ατόµων και 16,1% για τις επιχειρήσεις 50 ατόµων 
και άνω. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 53
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

2,7%

3,3%

5,8%

5,3%

2,9%

2,6%

4,9%

5,7%

2,6%

2,5%

5,8%

6,2%

6,2%

13,1%

15,6%

16,1%

0% 5% 10% 15% 20%

 <10

 10-19

 20-49

 50+

2000 2001 2002 2003
 

 
Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής κατείχαν οι εργοδοτούµενες σε 
επιχειρήσεις που εργοδοτούν 50 άτοµα και άνω (ποσοστά µεταξύ 
5,3% και 16,1%).  Αντιθέτως τα χαµηλότερα ποσοστά κατείχαν οι 
εργοδοτούµενες σε επιχειρήσεις κάτω των 10 ατόµων (ποσοστά 
µεταξύ 2,6% και 6,2%).   
 
Αυξητικές τάσεις συµµετοχής και τα τέσσερα χρόνια σηµείωσαν οι 
εργοδοτούµενες σε επιχειρήσεις µεγέθους 50 ατόµων και άνω (από 
5,3% το 2000 σε 16,1% το 2003).  Ακριβώς το αντίθετο συµβαίνει 
στην περίπτωση της συµµετοχής των εργοδοτούµενων γυναικών σε 
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προγράµµατα κατάρτισης σε επιχειρήσεις µεγέθους 10-19 ατόµων 
όπου το ποσοστό µειώθηκε την περίοδο 2000-2002. 
 
Συγκρίνοντας τις πιο πάνω πληροφορίες µε τις αντίστοιχες για τους 
εργοδοτούµενους άνδρες παρατηρούνται τα ακόλουθα: 
 

• ∆εν υπάρχει παρόµοια καθαρή σχέση µεταξύ της 
συµµετοχής των απασχολουµένων ανδρών σε 
δραστηριότητες κατάρτισης και του µεγέθους της 
επιχείρησης. 

 
• Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι εργοδοτούµενοι 

άνδρες σε επιχειρήσεις 10-19 ατόµων (ποσοστά µεταξύ 1,2% 
και 9,0%).  

 
5.3.6. Εργασιακή πείρα 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 54 φαίνεται το ποσοστό συµµετοχής των 
εργοδοτούµενων γυναικών σε δραστηριότητες κατάρτισης κατά 
εργασιακή πείρα την περίοδο 2000-2003. 
 
Η γενική εικόνα που παρουσιάζει το Σχεδιάγραµµα 54 είναι ότι δεν 
υπάρχει απόλυτη συσχέτιση µεταξύ του ποσοστού συµµετοχής και 
της εργασιακής πείρας.  Η γενική εικόνα που σχηµατίζεται είναι ότι 
η συµµετοχή σηµείωσε αυξητική τάση την περίοδο 2000-2003 στις 
εργοδοτούµενες µε εργασιακή πείρα 11-20 χρόνια (από 4,3% το 2000 
σε 11,5% το 2003). 
 
Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι εργοδοτούµενες µε 
εργασιακή πείρα 6-10 χρόνων (ποσοστά µεταξύ 4,8% και 15,1%). 
Αντίθετα, τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής κατείχαν οι 
εργοδοτούµενες µε πείρα µέχρι 5 χρόνων (ποσοστά µεταξύ 2,3% και 
10,6%). 
 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι τάση µείωσης του ποσοστού συµµετοχής 
εξαιρουµένου του 2003 παρατηρήθηκε στις εργοδοτούµενες γυναίκες 
µε εργασιακή πείρα µέχρι 5 χρόνων (µείωση από 3,6% το 2000 σε 
2,3% το 2002). 
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Παρόµοια εικόνα όπως αυτή των γυναικών φαίνεται να 
παρουσιάζεται και στην περίπτωση των εργοδοτουµένων ανδρών µε 
τη διαφορά ότι το ψηλότερο ποσοστό συµµετοχής στους 
εργοδοτούµενους άνδρες παρατηρήθηκε σε αυτούς µε εργασιακή 
πείρα µέχρι 5 χρόνων (ποσοστά µεταξύ 2,2% και 7,6%). 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 54
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΕΙΡΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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5.3.7. Μορφή απασχόλησης 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 55 αναλύονται στοιχεία που αφορούν το ποσοστό 
συµµετοχής των εργοδοτούµενων γυναικών σε προγράµµατα 
κατάρτισης κατά µορφή απασχόλησης την περίοδο 2000-2003. 



 123 

Το ψηλότερο ποσοστό συµµετοχής το 2003 είχαν οι εργοδοτούµενες 
µε πλήρη απασχόληση (11,9%) µε το ποσοστό συµµετοχής των 
εργοδοτουµένων µε µερική απασχόληση να παρουσιάζεται ελαφρά 
µικρότερο (11,2%).  
 
Παρόµοια εικόνα παρουσιάζεται στην περίπτωση των 
εργοδοτούµενων ανδρών µε τη διαφορά ότι το ψηλότερο ποσοστό 
συµµετοχής το 2003 είχαν οι εργοδοτούµενοι µε µερική απασχόληση 
(10,7%) παρά εκείνοι µε πλήρη απασχόληση (6,7%).  

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 55
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

4,2%

5,5%

4,1%

3,2%

4,5%

11,9%

11,2%

0% 5% 10% 15%

ΠΛΗΡΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

2000 2001 2002 2003
 

 
 



 124 

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται στοιχεία για τη 
συµµετοχή των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την περίοδο 2000-2003.   
 
Η κατηγορία των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών περιλαµβάνει τις 
απασχολούµενες γυναίκες που ανέφεραν σε σχετική ερώτηση στην 
“Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού” ότι η θέση τους στην επιχείρηση 
ήταν είτε “εργοδότες µε προσωπικό” ή “αυτοαπασχολούµενες χωρίς 
προσωπικό”.  Σηµειώνεται ότι το 2003, οι αυτοεργοδοτούµενες 
αποτελούσαν το 9,2% των απασχολουµένων γυναικών6. Από τα 
στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού φαίνεται ότι η 
µεγαλύτερη κατηγορία ήταν οι αυτοαπασχολούµενες χωρίς 
προσωπικό (87,1% των αυτοεργοδοτουµένων το 2003). 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζονται στοιχεία σχετικά µε τη συµµετοχή 
των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών σε εκπαίδευση και κατάρτιση σε 
σχέση µε τις παραµέτρους της ηλικίας, του επιπέδου µόρφωσης, της 
επαγγελµατικής κατηγορίας, του τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, 
της εργασιακής πείρας και της µορφής απασχόλησης. 
 
Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι το ερωτηµατολόγιο της 
“Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού” για το 2003 περιλάµβανε 
εξειδικευµένη διερεύνηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Οι 
ερωτήσεις της χρονιάς αυτής είναι διαφορετικές από τα προηγούµενα 
3 χρόνια και γι΄ αυτό τα στοιχεία του 2003 δεν είναι απόλυτα 
συγκρίσιµα µε τα χρόνια 2000-2002.  Οι µεγαλύτερες διαφορές 
αφορούν τη συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού σε 
δραστηριότητες κατάρτισης επειδή άτοµα που βρίσκονταν σε τακτική 
εκπαίδευση είχαν τη δυνατότητα το 2003 να σηµειώσουν συµµετοχή 
σε κατάρτιση (περιλαµβανοµένων και ιδιαιτέρων µαθηµάτων) σε 
αντίθεση µε τα προηγούµενα χρόνια. 

                                                 
6 ΑνΑ∆ “Πανόραµα των Απασχολουµένων Γυναικών της Κύπρου 2000-2003”. 
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Οι συµµετοχές των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών σε εκπαίδευση 
και κατάρτιση ανήλθαν στις 599 γυναίκες το 2000, στις 647 γυναίκες 
το 2001, στις 637 γυναίκες το 2002 και στις 1.299 γυναίκες το 2003. 
 
Επισηµαίνεται ότι η συντριπτική πλειονότητα των συµµετοχών των 
αυτοεργοδοτούµενων γυναικών σε εκπαίδευση και κατάρτιση 
αφορούσε προγράµµατα κατάρτισης.  Οι συµµετοχές των 
αυτοεργοδοτούµενων γυναικών σε εκπαίδευση αφορούσαν 70 
γυναίκες (11,7% των συνολικών συµµετοχών) το 2000, 0 άτοµα το 
2001 και το 2002 και 67 άτοµα (5,2%) το 2003. 
 
Η ανάλυση τόσο µικρών αριθµών, λαµβάνοντας υπόψη το δείγµα των 
Ερευνών Εργατικού ∆υναµικού, δεν είναι εφικτή. Γι΄ αυτό στο 
κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται µόνο οι συµµετοχές των 
αυτοεργοδοτούµενων γυναικών σε εκπαίδευση και κατάρτιση, οι 
οποίες όµως πρέπει να θεωρούνται ότι ισοδυναµούν µε τις 
συµµετοχές στην κατάρτιση αφού οι ελάχιστες συµµετοχές στην 
εκπαίδευση δεν αλλοιώνουν την εικόνα. 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 56 παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής των 
αυτοεργοδοτούµενων γυναικών σε εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς 
και ξεχωριστά τόσο για την εκπαίδευση όσο και την κατάρτιση την 
περίοδο 2000-2003. 

Ηλικία Επίπεδο µόρφωσης

Τοµέας οικονοµικής
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 56
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Η συνολική συµµετοχή των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών σε 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης κυµαινόταν γύρω στο 
5,0% την περίοδο 2000-2002 αλλά σηµείωσε σηµαντική αύξηση και 
έφτασε στο 9,7% το 2003.  Επισηµαίνεται όµως ότι το ποσοστό 
συµµετοχής είναι µικρότερο από τις εργοδοτούµενες στις οποίες 
έφτασε το 13,7% το 2003. 
 
Βάση των στοιχείων του Σχεδιαγράµµατος 56 φαίνεται ότι το 
συντριπτικά µεγαλύτερο ποσοστό των αυτοεργοδοτούµενων 
γυναικών συµµετείχε σε προγράµµατα κατάρτισης παρά σε 
κάποια µορφή εκπαίδευσης.  Συγκεκριµένα το ποσοστό συµµετοχής 
κατάρτισης κυµάνθηκε γύρω στο 5,0% την περίοδο 2000-2002 ενώ το 
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2003 ανήλθε στο 9,2%.  Αντιθέτως το ποσοστό συµµετοχής σε 
εκπαίδευση ήταν µηδαµινό (από 0,0% µέχρι το 0,6%). 
 
 
6.1. Ηλικία 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 57 δίνονται πληροφορίες για το ποσοστό 
συµµετοχής των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών σε προγράµµατα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά οµάδα ηλικίας την περίοδο 2000-
2003.   
 
Η γενική εικόνα που παρουσιάζει το Σχεδιάγραµµα 57 είναι ότι 
ενόσω αυξάνεται η ηλικία των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών 
µειώνεται η συµµετοχή τους σε προγράµµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. 
 
Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε προγράµµατα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης είχαν οι αυτοεργοδοτούµενες της ηλικιακής οµάδας 
20-24 χρόνων (ποσοστά µεταξύ 0,0% και 20,1%) παρόλο που το 2002 
δεν συµµετείχαν σε τέτοια προγράµµατα. 
 
Ενδιαφέρον αλλά µε εµφανές χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής 
έδειξαν και οι αυτοεργοδοτούµενες των ηλικιακών οµάδων 25-39 
χρόνων (ποσοστά µεταξύ 4,3% και 12,1%) και ηλικίας 40-54 χρόνων 
(ποσοστά µεταξύ 3,9% και 9,4%). 
 
Αντιθέτως τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι 
αυτοεργοδοτούµενες ηλικίας 55-64 χρόνων (6,2% το 2003). 
 
Σε σύγκριση µε τις εργοδοτούµενες διαπιστώνεται µια σηµαντική 
διαφορά.  Ενώ στις εργοδοτούµενες τα ψηλότερα ποσοστά 
συµµετοχής είχαν τα νεαρά άτοµα ηλικίας 15-19 χρόνων (38,3% το 
2003) και 20-24 χρόνων (21,7% το 2003), στις αυτοεργοδοτούµενες η 
εικόνα ήταν διαφορετική επειδή οι αριθµοί των αυτοεργοδοτουµένων 
σε αυτές τις ηλικιακές οµάδες είναι περιορισµένοι. 
 
Ένα σηµαντικό στοιχείο που διαφαίνεται από την εξέταση του 
Σχεδιαγράµµατος 57 είναι η αυξητική τάση που είχε η ηλικιακή 
οµάδα των 40-54 χρόνων και τα τρία χρόνια (από 3,9% το 2000 σε 
9,4% το 2003).   
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 57
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Από την ανάλυση των πληροφοριών για τη συµµετοχή των 
αυτοεργοδοτουµένων ανδρών σε προγράµµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προκύπτουν τα ακόλουθα: 
 
• Συγκρίνοντας το συνολικό ποσοστό συµµετοχής σε 

δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης παρατηρείται 
χαµηλότερο ενδιαφέρον εκ µέρους των αυτοεργοδοτούµενων 
ανδρών από τις γυναίκες.  Το ποσοστό συµµετοχής των 
αυτοεργοδοτούµενων ανδρών ήταν περίπου το µισό των 
γυναικών και ήταν 2,5% το 2000, 2,2% το 2001, 2,2% το 2002 
και 4,9% το 2003. 
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• Ενώ οι αυτοεργοδοτούµενες γυναίκες ηλικίας 65 χρόνων και 
άνω δεν συµµετείχαν σε προγράµµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, οι αυτοεργοδοτούµενοι άνδρες αυτής της ηλικίας 
συµµετείχαν το 2000 και το 2003 (2,9% και 1,0% αντίστοιχα). 

 
 
6.2. Επίπεδο µόρφωσης 
 
Το Σχεδιάγραµµα 58 δείχνει παραστατικά το ποσοστό συµµετοχής 
των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης 
και κατάρτισης κατά επίπεδο µόρφωσης την περίοδο 2000-2003. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 58
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003
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Εξετάζοντας την εικόνα που αναδύεται από τα στοιχεία του 
Σχεδιαγράµµατος 58 προκύπτει ότι υπάρχει µεγαλύτερη συµµετοχή 
σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης 
αυτοεργοδοτούµενων γυναικών µε ψηλότερο µορφωτικό επίπεδο. 
Τα ψηλότερα επίπεδα συµµετοχής την περίοδο 2000-2003 είχαν οι 
αυτοεργοδοτούµενες γυναίκες απόφοιτες τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης (18,9% το 2003) ενώ σε πιο χαµηλά επίπεδα κυµάνθηκε 
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το ποσοστό συµµετοχής των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών 
απόφοιτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (5,0% το 2003).  
 
Αντιθέτως, τα χαµηλότερα ποσοστά είχαν οι αυτοεργοδοτούµενες 
απόφοιτες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε ποσοστά µεταξύ 1,6% 
και 3,8%.  
 
Από τα αντίστοιχα στοιχεία για τους αυτοεργοδοτούµενους άνδρες 
προκύπτει παρόµοια εικόνα µε αυτή των αυτοεργοδοτουµένων 
γυναικών. 
 
 
6.3. Επαγγελµατική κατηγορία 
 
Το Σχεδιάγραµµα 59 παρουσιάζει το ποσοστό συµµετοχής των 
αυτοεργοδοτούµενων γυναικών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά επαγγελµατική κατηγορία την περίοδο 2000-2003. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 59
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

4,1%

4,2%

13,1%

5,5%

5,0%

16,4%

2,9%

5,0%

1,0%

12,6%

12,8%

6,0%

11,2%

10,5%

17,0%

0% 5% 10% 15% 20%

ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
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Αναλύοντας τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 59 παρατηρείται ότι τα 
ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι επαγγελµατικές κατηγορίες 
των Πτυχιούχων (17,0% το 2003) και των Τεχνικών βοηθών και 
ειδικών γραφέων (10,5% το 2003). 
 
Τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχε η κατηγορία των 
Ανειδίκευτων εργατριών (6,0% το 2003).  
 
Αναφορικά µε τις αντίστοιχες πληροφορίες για τους 
αυτοεργοδοτούµενους άνδρες παρατηρείται παρόµοια εικόνα µε 
αυτή των γυναικών µε τις ακόλουθες όµως διαφορές: 
 

• Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι 
αυτοεργοδοτούµενοι άνδρες στις κατηγορίες των Πτυχιούχων 
(20,4% το 2003) και των ∆ιευθυντών (15,9% το 2003). 

 
• ∆εν παρατηρήθηκε συµµετοχή εκ µέρους των 

αυτοεργοδοτούµενων ανδρών στην κατηγορία των 
Ανειδίκευτων εργατών.  

 
 
6.4. Τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας 
 
Το ποσοστό συµµετοχής των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών σε 
προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά τοµέα οικονοµικής 
δραστηριότητας την περίοδο 2000-2003 παρουσιάζεται στο 
Σχεδιάγραµµα 60. 
 
Όπως φαίνεται στο Σχεδιάγραµµα 60 οι αυτοεργοδοτούµενες που 
έδειξαν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον για συµµετοχή σε 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης ανήκαν στους τοµείς της 
Υγείας και κοινωνικής µέριµνας (43,1% το 2003) και των Άλλων 
δραστηριοτήτων υπηρεσιών (13,1% το 2003). 
 
Τα µικρότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν η Μεταποίηση (0,0% το 
2003) και η Εκπαίδευση (0,0% το 2003). 
 
Αναφορικά µε τα αντίστοιχα στοιχεία για τους αυτοεργοδοτούµενους 
άνδρες παρατηρείται παρόµοια εικόνα µε αυτή των γυναικών µε τις 
ακόλουθες όµως διαφοροποιήσεις: 
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• Όπως και στους εργοδοτούµενους άνδρες, τα ψηλότερα 
ποσοστά συµµετοχής είχαν τοµείς των υπηρεσιών όπως η 
Εκπαίδευση (40,9% το 2003) και η Υγεία και κοινωνική 
µέριµνα (29,6% το 2003). 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 60
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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• Χαµηλή ή καθόλου συµµετοχή παρατηρήθηκε στους τοµείς 

των Μεταφορών, αποθήκευσης και επικοινωνιών και των 
Κατασκευών. 
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6.5. Εργασιακή πείρα 
 
Το Σχεδιάγραµµα 61 παρουσιάζει το ποσοστό συµµετοχής των 
αυτοεργοδοτούµενων γυναικών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά εργασιακή πείρα την περίοδο 2000-2003.   

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 61
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ 
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∆εν φαίνεται να υπάρχει καθαρή σχέση ανάµεσα στα ποσοστά 
συµµετοχής και την εργασιακή πείρα των αυτοεργοδοτούµενων 
γυναικών. 
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Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε δραστηριότητες εκπαίδευσης 
και κατάρτισης είχαν οι αυτοεργοδοτούµενες µε εργασιακή πείρα 11- 
20 χρόνια (12,8% το 2003).  Τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής 
είχαν οι αυτοεργοδοτούµενες µε εργασιακή πείρα 6-10 χρόνων (7,8% 
το 2003). 
 
Αξίζει να σηµειωθεί η δραστική µείωση στο ποσοστό συµµετοχής των 
αυτοεργοδοτούµενων γυναικών µε εργασιακή πείρα 11-20 χρόνων 
την περίοδο 2000-2002 (µείωση από 7,6% το 2000 σε 1,1% το 2002). 
 
Σηµαντική αυξητική τάση παρουσίασε το ποσοστό συµµετοχής των 
αυτοεργοδοτούµενων γυναικών µε εργασιακή πείρα µέχρι 5 χρόνων 
(από 5,1% το 2000 σε 9,3% το 2003). 
 
Από τα αντίστοιχα στοιχεία για τους αυτοεργοδοτούµενους άνδρες 
προκύπτει παρόµοια εικόνα µε αυτή των αυτοεργοδοτουµένων 
γυναικών µε τις ακόλουθες όµως διαφορές: 
 

• Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης την περίοδο 2000-2002 είχαν οι 
αυτοεργοδοτούµενοι µε εργασιακή πείρα 6-10 χρόνων (7,8% 
το 2003). 

 
• Τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι 

αυτοεργοδοτούµενοι µε εργασιακή πείρα άνω των 20 χρόνων 
(2,7% το 2003). 

 
 

6.6. Μορφή απασχόλησης 
 
Το Σχεδιάγραµµα 62 παρουσιάζει το ποσοστό συµµετοχής των 
αυτοεργοδοτούµενων γυναικών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά µορφή απασχόλησης την περίοδο 2000-2003. 
 
Εξετάζοντας τις πληροφορίες αυτές προκύπτει ότι ενώ µειώνεται η 
συµµετοχή των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών µε µερική 
απασχόληση σε προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης την 
περίοδο 2000-2002, αυξάνεται αργά και σταθερά η συµµετοχή των 
αυτοεργοδοτούµενων γυναικών µε πλήρη απασχόληση σε τέτοια 
προγράµµατα. Το 2003 το ποσοστό συµµετοχής ήταν αισθητά 
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µεγαλύτερο στις αυτοεργοδοτούµενες µε πλήρη απασχόληση 
(12,4%) παρά σε εκείνες µε µερική απασχόληση (4,4%). 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 62
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
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Συγκρίνοντας τη συµµετοχή των αυτοεργοδοτούµενων ανδρών µε 
την αντίστοιχη των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών προκύπτουν τα 
πιο κάτω: 
 

• Οι αυτοεργοδοτούµενοι µε µερική απασχόληση συµµετείχαν 
µόνο τις χρονιές 2000 και 2003 (1,4% και 6,4% αντίστοιχα) 
ενώ στην περίπτωση των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών 
συµµετοχή παρατηρήθηκε και τα τέσσερα χρόνια. 

• Το 2003 η συµµετοχή των αυτοεργοδοτούµενων ανδρών µε 
µερική απασχόληση (6,3%) ήταν µεγαλύτερη της συµµετοχής 
των ανδρών µε πλήρη απασχόληση (4,8%) σε αντίθεση µε τη 
συµµετοχή των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών. 
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7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται τα στοιχεία για τη συµµετοχή των 
ανέργων γυναικών σε προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την περίοδο 2000-2003. 
 
Βάσει του ορισµού που χρησιµοποιεί η Στατιστική Υπηρεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat)7 άνεργη θεωρείται αυτή που κατά την 
περίοδο της έρευνας: 
 

• ∆εν εργαζόταν και 
 

• Είχε προβεί σε ενέργειες για εξασφάλιση εργασίας κατά τη 
διάρκεια των προηγούµενων τεσσάρων εβδοµάδων και  

 
• Αν έβρισκε εργασία ήταν πρόθυµη να την αναλάβει µέσα στις 

επόµενες δύο εβδοµάδες. 
 
Ο πιο πάνω ορισµός υιοθετήθηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία της 
Κύπρου για σκοπούς της “Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού”. Ο 
αριθµός των ανέργων γυναικών φαίνεται ότι µειώθηκε την περίοδο 
του 2000-2002 ενώ το 2003 αυξήθηκε.  Συγκεκριµένα, ο αριθµός 
µειώθηκε από 9.657 γυναίκες το 2000, στις 6.088 γυναίκες το 2002 
και αυξήθηκε στις 6.983 γυναίκες το 20038. 
 
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η συµµετοχή των ανέργων γυναικών σε 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σχέση µε τις 
παραµέτρους της ηλικίας και του επιπέδου µόρφωσης.  
 
Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι το ερωτηµατολόγιο της 
“Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού” για το 2003 περιλάµβανε 
εξειδικευµένη διερεύνηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Οι 
ερωτήσεις της χρονιάς αυτής είναι διαφορετικές από τα προηγούµενα 
3 χρόνια και γι΄ αυτό τα στοιχεία του 2003 δεν είναι απόλυτα 
συγκρίσιµα µε τα χρόνια 2000-2002.  Οι µεγαλύτερες διαφορές 

                                                 
7 Πηγή: “European social statistics – Labour force survey results 2000, Eurostat 

2001” 
8 ΑνΑ∆ “Πανόραµα των Ανέργων  Γυναικών της Κύπρου 2000-2003”. 
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αφορούν τη συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού σε 
δραστηριότητες κατάρτισης επειδή άτοµα που βρίσκονταν σε τακτική 
εκπαίδευση είχαν τη δυνατότητα το 2003 να σηµειώσουν συµµετοχή 
σε κατάρτιση (περιλαµβανοµένων και ιδιαιτέρων µαθηµάτων) σε 
αντίθεση µε τα προηγούµενα χρόνια. 

 
Οι συµµετοχές των ανέργων γυναικών σε εκπαίδευση και κατάρτιση 
ανήλθαν στις 383 γυναίκες το 2000, στις 695 γυναίκες το 2001, στις 
292 γυναίκες το 2002 και στις 586 γυναίκες το 2003. 
 
Επισηµαίνεται ότι εξαιτίας του µικρού αριθµού των ανέργων 
γυναικών που συµµετείχαν σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, λαµβάνοντας υπόψη το δείγµα των Ερευνών Εργατικού 
∆υναµικού, δεν είναι δυνατό να γίνει ξεχωριστή ανάλυση για την 
εκπαίδευση και ξεχωριστή για την κατάρτιση σε σχέση µε τις πιο 
πάνω παραµέτρους. 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 62 παρουσιάζεται το συνολικό ποσοστό 
συµµετοχής των ανέργων γυναικών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης 
και κατάρτισης καθώς και ξεχωριστά τόσο για την εκπαίδευση όσο 
και για την κατάρτιση για την περίοδο 2000-2003. 
 
Η συνολική συµµετοχή των ανέργων γυναικών σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σηµείωσε διαδοχικές αυξοµειώσεις την 
περίοδο 2000-2003. Το 2000 το ποσοστό συµµετοχής ήταν 4,0%, 
διπλασιάστηκε στο 8,6% το 2001, µειώθηκε δραστικά στο 4,8% το 
2002 και σχεδόν ξαναδιπλασιάστηκε στο 8,4% το 2003.  
Υπενθυµίζεται ότι το αντίστοιχο ποσοστό για τις απασχολούµενες 
γυναίκες  ήταν αρκετά µεγαλύτερο αφού ανερχόταν στο 12,6% το 
2003. 

Ηλικία
Επίπεδο 

µόρφωσης

Συµµετοχή σε Εκπαίδευση  

&  Κατάρτιση  των

Ανέργων  Γυναικών
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Η συµµετοχή των ανέργων γυναικών σε κατάρτιση κυµάνθηκε γύρω 
στο 2% την περίοδο 2000-2002 ενώ το 2003 αυξήθηκε δραστικά στο 
8,4%.  Όσον αφορά τη συµµετοχή σε εκπαίδευση των ανέργων 
γυναικών αυτή κυµάνθηκε σε χαµηλότερα επίπεδα σε σύγκριση µε τη 
κατάρτιση ενώ ταυτόχρονα υποχώρησε στο 0,0% µέσα στο 2003. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 63
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Εξαιτίας του µικρού αριθµού των ανέργων ανδρών που συµµετείχαν 
σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, λαµβάνοντας υπόψη 
το δείγµα των Ερευνών Εργατικού ∆υναµικού δεν είναι δυνατό να 
παρουσιαστεί ανάλυση σε σχέση µε την ηλικία και το επίπεδο 
µόρφωσης. Το συνολικό ποσοστό συµµετοχής των ανέργων ανδρών 
το 2000 ήταν 4,7% (Εκπαίδευση: 0,0%, Κατάρτιση: 4,7%), το 2001 
ήταν 6,9% (Εκπαίδευση: 5,6%, Κατάρτιση: 1,3%), το 2002 ήταν 1,5% 
(Εκπαίδευση:1,5%, Κατάρτιση: 0,0%) και το 2003 ήταν 9,1% 
(Εκπαίδευση: 4,6%, Κατάρτιση: 4,6%). 
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7.1. Ηλικία 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 64 παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής των 
ανέργων γυναικών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά οµάδα ηλικίας την περίοδο 2000-2003.  
 
Εξετάζοντας τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 64 φαίνεται ότι 
υπάρχει αρνητική συσχέτιση µεταξύ του ποσοστού συµµετοχής 
και της ηλικίας των ανέργων γυναικών.  Αυτό σηµαίνει πως µε την 
αύξηση της ηλικίας των ανέργων γυναικών µειώνεται η συµµετοχή 
τους σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 64
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003
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4,8%
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Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε δραστηριότητες εκπαίδευσης 
και κατάρτισης είχαν οι άνεργες της ηλικιακής οµάδας των 15-19 
χρόνων (ποσοστά µεταξύ 0,0% και 36,5%), ενώ σε χαµηλότερα 
επίπεδα κυµάνθηκε το ποσοστό συµµετοχής της ηλικιακής οµάδας 
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των 20-24 χρόνων (ποσοστό µεταξύ 4,8% και 19,0%).  Αντίθετα, τα 
χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι άνεργες ηλικίας 40-54 
χρόνων (7,9% το 2003). 
 
Ανύπαρκτη και τα τέσσερα χρόνια ήταν η συµµετοχή των ανέργων 
γυναικών ηλικίας 55 χρόνων και άνω επειδή ενδεχοµένως δεν 
αναµένουν ότι θα βοηθηθούν σηµαντικά στην εξεύρεση εργασίας µε 
την παρακολούθηση τέτοιων προγραµµάτων.   
 
 
7.2. Επίπεδο µόρφωσης  
 
Στο Σχεδιάγραµµα 65 παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής των 
ανέργων γυναικών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά επίπεδο µόρφωσης την περίοδο 2000-2003. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 65
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Αναλύοντας τις πληροφορίες του Σχεδιαγράµµατος 65 προκύπτει ότι 
δεν υπάρχει σχέση µεταξύ του ποσοστού συµµετοχής σε 
προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης και του επιπέδου 
µόρφωσης των ανέργων γυναικών.   
 
Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι άνεργες απόφοιτες 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (13,1% το 2003) καθώς και οι 
απόφοιτες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (6,7% το 2003).  
 
Τέλος, τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι άνεργες 
απόφοιτες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (0,0% το 2003). 
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8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Α∆ΡΑΝΟΥΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται πληροφορίες για τη συµµετοχή του 
αδρανούς γυναικείου δυναµικού σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης την περίοδο 2000-2003. 

 
Βάσει του ορισµού που χρησιµοποιείται από τη Στατιστική Υπηρεσία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat)9 αδρανής θεωρείται το άτοµο που 
κατά την περίοδο της έρευνας: 
 

• ∆εν ζητούσε εργασία ή 
 

• Ζητούσε εργασία τις τελευταίες τέσσερις εβδοµάδες αλλά δεν 
είχε προβεί σε καµιά ενέργεια για εξασφάλιση της ή 

 
• Ζητούσε εργασία τις τελευταίες τέσσερις εβδοµάδες αλλά δεν 

ήταν πρόθυµο να την αναλάβει µέσα στις επόµενες δύο 
εβδοµάδες. 

 

                                                 
9 Πηγή: “European social statistics – Labour force survey results 2000, Eurostat 

2001”  

Συµµετοχή σε 
εκπαίδευση

Συµµετοχή σε 
κατάρτιση

Α∆ΡΑΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ

Γενική εικόνα 
συµµετοχής
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Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι το ερωτηµατολόγιο της 
“Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού” για το 2003 περιλάµβανε 
εξειδικευµένη διερεύνηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι 
ερωτήσεις της χρονιάς αυτής είναι διαφορετικές από τα προηγούµενα 
3 χρόνια και γι΄ αυτό τα στοιχεία του 2003 δεν είναι απόλυτα 
συγκρίσιµα µε τα χρόνια 2000-2002. Οι µεγαλύτερες διαφορές 
αφορούν τη συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού σε 
δραστηριότητες κατάρτισης επειδή άτοµα που βρίσκονταν σε τακτική 
εκπαίδευση είχαν τη δυνατότητα το 2003 να σηµειώσουν συµµετοχή 
σε κατάρτιση (περιλαµβανοµένων και ιδιαιτέρων µαθηµάτων) σε 
αντίθεση µε τα προηγούµενα χρόνια. 
 
 
8.1. Γενική εικόνα συµµετοχής 

 
Στο υποκεφάλαιο αυτό εξετάζεται η συµµετοχή του αδρανούς 
γυναικείου δυναµικού σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σε σχέση µε τις παραµέτρους της ηλικίας, του επιπέδου 
µόρφωσης και των λόγων αδράνειας.  

 
Οι συµµετοχές του αδρανούς γυναικείου δυναµικού σε εκπαίδευση 
και κατάρτιση ανήλθαν στις 25.637 γυναίκες το 2000, στις 24.344 
γυναίκες το 2001, στις 25.525 γυναίκες το 2002 και στις 25.314 
γυναίκες το 2003. Το ποσοστό συµµετοχής κυµάνθηκε στα ίδια 
περίπου επίπεδα παρόλο που αυξήθηκε κατά 1,0 εκατοστιαία µονάδα 
ανάµεσα στο 2001 και το 2002.  Συγκεκριµένα, το ποσοστό 

Ηλικία Επίπεδο µόρφωσης Λόγοι αδράνειας

Συµµετοχή σε Εκπαίδευση 

& Κατάρτιση του

Αδρανούς Γυναικείου ∆υναµικού
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συµµετοχής ήταν 18,8% το 2000, 18,5% το 2001, 19,5% το 2002 και 
19,4% το 2003. 
 

8.1.1. Ηλικία 
 
Το Σχεδιάγραµµα 66 δείχνει το ποσοστό συµµετοχής του αδρανούς 
γυναικείου δυναµικού σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά οµάδα ηλικίας την περίοδο 2000-2003. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 66
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α∆ΡΑΝΟΥΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003

18,8%

96,4%

52,8%

2,1%

0,7%

0,3%

18,5%

95,7%

62,4%

4,9%

0,5%

0,3%

5,4%

0,3%

0,2%

0,2%

19,4%

95,3%

58,6%

5,5%

1,4%

1,6%

0,3%

68,5%

93,8%

19,5%
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Η γενική εικόνα που παρουσιάζει το Σχεδιάγραµµα 66 είναι ότι 
ενόσω αυξάνεται η ηλικία του αδρανούς γυναικείου δυναµικού 
µειώνεται δραστικά η συµµετοχή του σε προγράµµατα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης.  Αυτό είναι αναµενόµενο αφού στο αδρανές 
γυναικείο δυναµικό βρίσκονται και οι γυναίκες νεαρής ηλικίας, που 
εξακολουθούν να παραµένουν στο εκπαιδευτικό σύστηµα, στη 
δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση. 
 
Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε δραστηριότητες εκπαίδευσης 
και κατάρτισης τα τέσσερα χρόνια είχε το αδρανές γυναικείο 
δυναµικό ηλικίας 15-19 χρόνων αφού το 95% περίπου των γυναικών 
αυτών συµµετείχαν σε εκπαίδευση και κατάρτιση.  Τα αµέσως 
χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχε το αδρανές γυναικείο δυναµικό 
ηλικίας 20-24 χρόνων (58,6% το 2003). 
 
Αντίθετα στις επόµενες ηλικιακές οµάδες παρουσιάζεται δραστική 
µείωση του ποσοστού συµµετοχής.  Έτσι τα χαµηλότερα ποσοστά 
συµµετοχής είχαν οι οµάδες ηλικίας 40-54 χρόνων (1,4% το 2003), 
55-64 χρόνων (1,6% το 2003) και ηλικίας 65 χρόνων και άνω (0,3% 
το 2003).  
 
Παρόµοια εικόνα παρουσίασε το αδρανές ανδρικό δυναµικό µε τη 
µόνη διαφορά ότι το συνολικό ποσοστό συµµετοχής σε εκπαίδευση 
και κατάρτιση του ήταν υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο των 
γυναικών εξαιρουµένου του 2001.  Συγκεκριµένα, το ποσοστό 
συµµετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση του αδρανούς ανδρικού 
δυναµικού ήταν 33,1% το 2000, 18,5% το 2001, 33,4% το 2002 και 
33,4% το 2003. Ο βασικότερος λόγος για το µεγαλύτερο ποσοστό 
συµµετοχής των ανδρών είναι τα αυξηµένα ποσοστά στις οµάδες 
ηλικιών 20-24 χρόνων και 25-39 χρόνων.  Αυτό οφείλεται στην 
καθυστέρηση για ολοκλήρωση των σπουδών τους εξαιτίας των δύο 
χρόνων υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. 
 
8.1.2. Επίπεδο µόρφωσης 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 67 γίνεται παρουσίαση του ποσοστού συµµετοχής 
του αδρανούς γυναικείου δυναµικού σε δραστηριότητες εκπαίδευσης 
και κατάρτισης κατά επίπεδο µόρφωσης την περίοδο 2000-2003. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 67
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α∆ΡΑΝΟΥΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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Εξετάζοντας την εικόνα που σκιαγραφείται από τα στοιχεία του 
Σχεδιαγράµµατος 67 φαίνεται ότι την ψηλότερη συµµετοχή είχαν οι 
απόφοιτες γυµνασίου (ποσοστά µεταξύ 59,4% και 62,0%).  Στη 
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δεύτερη θέση όσον αφορά τα ποσοστά συµµετοχής ήταν οι απόφοιτες 
λυκείου / τεχνικής σχολής (25,4% το 2003).  Αυτό είναι 
αναµενόµενο αφού στο αδρανές γυναικείο δυναµικό βρίσκονται 
µαθήτριες λυκείου / τεχνικής σχολής οι οποίες έχουν ολοκληρώσει µε 
επιτυχία τη γυµνασιακή µόρφωση, καθώς και οι φοιτήτριες 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης οι οποίες έχουν ολοκληρώσει τη 
δευτεροβάθµια µόρφωση τους. 
 
Αντιθέτως τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχε το αδρανές 
γυναικείο δυναµικό µε µόρφωση µέχρι το δηµοτικό.  Παρόλο που  
σηµείωσε αυξητική τάση και τα τρία χρόνια (από 1,1% το 2000 σε 
2,5% το 2003). 
 
Συγκρίνοντας τις πιο πάνω πληροφορίες µε τις αντίστοιχες για το 
αδρανές ανδρικό δυναµικό παρατηρούνται τα ακόλουθα: 
 

• Μεγαλύτερη συµµετοχή εκ µέρους των αποφοίτων λυκείου / 
τεχνικής σχολής (38,5% το 2003) σε σύγκριση µε τις 
γυναίκες, εξαιτίας των δύο χρόνων υποχρεωτικής 
στρατιωτικής θητείας. 

 
• Χαµηλότερη συµµετοχή εκ µέρους των αποφοίτων 

πανεπιστηµίου (ποσοστά µεταξύ 0,4% και 9,3%) σε σύγκριση 
µε την αντίστοιχη κατηγορία γυναικών.  

 
• Τάση µείωσης του ποσοστού συµµετοχής των αδρανών 

ανδρών µε µόρφωση µέχρι το δηµοτικό (µείωση από 7,4% 
το 2000 σε 4,1% το 2003) ενώ ακριβώς το αντίθετο συµβαίνει 
στην περίπτωση του αδρανούς γυναικείου δυναµικού. 

 

8.1.3. Λόγος αδράνειας 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 68 γίνεται παρουσίαση του ποσοστού συµµετοχής 
του αδρανούς γυναικείου δυναµικού σε δραστηριότητες εκπαίδευσης 
και κατάρτισης κατά λόγο αδράνειας την περίοδο 2000-2003. 
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 68, το ποσοστό 
συµµετοχής σε προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης των 
γυναικών που είναι αδρανείς επειδή είναι µαθήτριες ή φοιτήτριες 
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ήταν γύρω στο 99% όπως άλλωστε ήταν αναµενόµενο.  Το ποσοστό 
γύρω στο 1% που δεν συµµετείχαν σχετίζεται µε την ερώτηση η οποία 
αφορούσε συµµετοχή τις τελευταίες 4 εβδοµάδες και έτσι κάποιες 
µαθήτριες ή φοιτήτριες δεν παρακολουθούσαν µαθήµατα την περίοδο 
εκείνη. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 68
 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α∆ΡΑΝΟΥΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΛΟΓΟ Α∆ΡΑΝΕΙΑΣ 
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Η συµµετοχή του αδρανούς γυναικείου δυναµικού που δήλωσε 
άλλους λόγους αδράνειας σε εκπαίδευση και κατάρτιση βρίσκεται σε 
πολύ χαµηλά επίπεδα αφού τα άτοµα δεν νοιώθουν να έχουν λόγους 
για να συµµετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες.  Το ποσοστό 
συµµετοχής το 2003 ήταν 1,8% για το αδρανές γυναικείο δυναµικό 
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εξαιτίας οικογενειακών / προσωπικών λόγων, 1,4% για τα άτοµα που 
είναι ασθενείς / ανίκανες για εργασία και 0,6% για τις συνταξιούχες. 
 
Παρόµοια εικόνα παρουσιάζεται και στο ποσοστό συµµετοχής του 
αδρανούς ανδρικού δυναµικού σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά λόγο αδράνειας την περίοδο 2000-2003.  
 
 
8.2. Συµµετοχή σε εκπαίδευση 
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό εξετάζεται η συµµετοχή του αδρανούς 
γυναικείου δυναµικού σε δραστηριότητες εκπαίδευσης σε σχέση µε 
τις παραµέτρους της ηλικίας, του επιπέδου µόρφωσης και των λόγων 
αδράνειας.  

 
Οι συµµετοχές του αδρανούς γυναικείου δυναµικού σε εκπαίδευση 
ανήλθαν στις 25.247 γυναίκες το 2000, στις 23.615 γυναίκες το 2001, 
στις 24.783 γυναίκες το 2002 και στις 23.558 γυναίκες το 2003.  Το 
ποσοστό συµµετοχής παρέµεινε περίπου στα ίδια επίπεδα την 
περίοδο 2000-2003.  Συγκεκριµένα, το ποσοστό συµµετοχής ήταν 
18,5% το 2000, 17,9% το 2001, 18,9% το 2002 και 18,0% το 2003. 
 

8.2.1. Ηλικία 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 69 περιέχονται πληροφορίες για το ποσοστό 
συµµετοχής του αδρανούς γυναικείου δυναµικού σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης κατά οµάδα ηλικίας την περίοδο 2000-2003. 

Ηλικία Επίπεδο µόρφωσης Λόγοι αδράνειας

Συµµετοχή 

σε Εκπαίδευση του

Αδρανούς Γυναικείου ∆υναµικού
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Το γενικό συµπέρασµα που προκύπτει από την ανάλυση των 
στοιχείων που παρουσιάζονται στο Σχεδιάγραµµα 69 είναι ότι το 
ποσοστό συµµετοχής σχετίζεται αρνητικά µε την ηλικία.  
Συγκεκριµένα, µε την αύξηση της ηλικίας του αδρανούς 
γυναικείου δυναµικού µειώνεται δραστικά το ποσοστό 
συµµετοχής του σε δραστηριότητες εκπαίδευσης.  Αυτό είναι 
αναµενόµενο αφού στο αδρανές γυναικείο δυναµικό βρίσκονται και οι 
γυναίκες νεαρής ηλικίας, που εξακολουθούν να παραµένουν στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα, δηλαδή στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια 
εκπαίδευση. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 69
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α∆ΡΑΝΟΥΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

18,5%

95,8%

52,8%

1,7%

0,2%

17,9%

95,4%

60,6%

2,9%
2,7%

18,0%

93,8%

56,2%

2,2%

68,4%

93,2%

18,9%

0% 30% 60% 90% 120%

ΣΥΝΟΛΟ

15-19

20-24

25-39

40-54
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Βάση των στοιχείων τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι 
ηλικιακές οµάδες των 15-19 χρόνων (ποσοστά µεταξύ 93,2% και 
95,8%) και των 20-24 χρόνων (ποσοστά µεταξύ 52,8% και 68,4%).  
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Σε αντίθεση µηδαµινά ποσοστά συµµετοχής και τα τέσσερα χρόνια 
είχαν οι γυναίκες άνω των 40 χρόνων. 
 
Το συνολικό ποσοστό συµµετοχής σε εκπαίδευση του αδρανούς 
ανδρικού δυναµικού ήταν 33,1% το 2000, 32,8% το 2001, 33,1% το 
2002 και 32,4% το 2003. 
 
Από τα αντίστοιχα στοιχεία για το αδρανές ανδρικό δυναµικό κατά 
οµάδα ηλικίας προκύπτει παρόµοια εικόνα µε αυτή των γυναικών µε 
τη µόνη διαφορά ότι το αδρανές ανδρικό δυναµικό ηλικίας 25-39 
χρόνων (ποσοστά µεταξύ 17,4% και 22,9%) και 20-24 χρόνων 
(ποσοστά µεταξύ 81,5% και 91,5%) είχε πολύ µεγαλύτερη 
συµµετοχή την περίοδο 2000-2003.  Αυτό όπως ήδη αναφέρθηκε 
οφείλεται στην καθυστέρηση για ολοκλήρωση των σπουδών τους 
εξαιτίας των δύο χρόνων υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. 
 
8.2.2. Επίπεδο µόρφωσης 

 
To Σχεδιάγραµµα 70 παρουσιάζει το ποσοστό συµµετοχής του 
αδρανούς γυναικείου δυναµικού σε δραστηριότητες εκπαίδευσης κατά 
επίπεδο µόρφωσης την περίοδο 2000-2003. 
 
Εξετάζοντας τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 70 φαίνεται ότι τα 
ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε προγράµµατα εκπαίδευσης την 
περίοδο 2000-2003 κατείχαν οι απόφοιτες δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης µε ποσοστά που κυµαίνονταν µεταξύ 25,1% και 40,1%.  
Στη δεύτερη θέση µε αισθητά χαµηλότερα ποσοστά και µε τάση 
µείωσης βρίσκονταν οι απόφοιτες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (από 
9,6% το 2000 σε 6,2% το 2003).  Αυτό είναι αναµενόµενο αφού στο 
αδρανές γυναικείο δυναµικό βρίσκονται µαθήτριες λυκείου / τεχνικής 
σχολής οι οποίες έχουν ολοκληρώσει µε επιτυχία τη γυµνασιακή 
µόρφωση, καθώς και οι φοιτήτριες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης οι 
οποίες έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθµια µόρφωση τους. 
 
Αντιθέτως τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι απόφοιτες 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (ποσοστά µεταξύ 1,1% και 3,3%). 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 70
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α∆ΡΑΝΟΥΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

1,1%

25,1%

9,6%

3,3%

38,3%

8,0%

2,2%

40,1%

9,0%

2,0%

39,1%

6,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

2000 2001 2002 2003
 

 
Από τα αντίστοιχα στοιχεία για το αδρανές ανδρικό δυναµικό 
προκύπτει παρόµοια εικόνα µε αυτή των γυναικών µε τις ακόλουθες 
όµως διαφοροποιήσεις: 
 

• Οι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης συµµετείχαν µε 
πολύ ψηλότερα ποσοστά σε προγράµµατα εκπαίδευσης και τα 
τέσσερα χρόνια (ποσοστά µεταξύ 60,2% και 62,6%) σε 
αντίθεση µε τις γυναίκες, εξαιτίας των δύο χρόνων 
υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. 

 
• Αύξηση παρουσίασε το ποσοστό συµµετοχής των αποφοίτων 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (από 6,6% το 2000 σε 12,3% το 
2003) σε αντίθεση µε το αντίστοιχο των γυναικών που 
παρουσίασε µείωση. 
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8.2.3. Λόγος αδράνειας 
 
Στο Σχεδιάγραµµα 71 παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής του 
αδρανούς γυναικείου δυναµικού σε δραστηριότητες εκπαίδευσης κατά 
λόγο αδράνειας την περίοδο 2000-2003. 
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 71, το ποσοστό 
συµµετοχής σε προγράµµατα εκπαίδευσης των γυναικών που είναι 
αδρανείς επειδή είναι µαθήτριες ή φοιτήτριες ήταν γύρω στο 98% 
όπως άλλωστε ήταν αναµενόµενο.  Το ποσοστό γύρω στο 2% που δεν 
συµµετείχαν σχετίζεται µε την ερώτηση η οποία αφορούσε συµµετοχή 
τις τελευταίες 4 εβδοµάδες και έτσι κάποιες µαθήτριες ή φοιτήτριες 
δεν παρακολουθούσαν µαθήµατα την περίοδο εκείνη. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 71
 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α∆ΡΑΝΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΛΟΓΟ Α∆ΡΑΝΕΙΑΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

98,0%

0,1%

98,7%

97,3%

97,8%

0,1%

0% 40% 80% 120%
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ

ΛΟΓΟΙ

ΕΙΝΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑ /
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
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Η συµµετοχή του αδρανούς γυναικείου δυναµικού που δήλωσαν 
άλλους λόγους αδράνειας σε εκπαίδευση βρίσκεται σε πολύ χαµηλά 
επίπεδα αφού τα άτοµα δεν νοιώθουν να έχουν λόγους για να 
συµµετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες. ∆εν παρουσιάστηκε 
συµµετοχή το 2003 για το αδρανές γυναικείο δυναµικό τόσο εξαιτίας 
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οικογενειακών / προσωπικών λόγων, όσο και ως αποτέλεσµα 
ασθενείας / ανικανότητας για εργασία. 
 
Από τα αντίστοιχα στοιχεία για το αδρανές ανδρικό δυναµικό 
προκύπτει παρόµοια εικόνα µε αυτή του αδρανούς γυναικείου 
δυναµικού. 
 

8.2.4. Επίπεδο εκπαίδευσης 
 
Το Σχεδιάγραµµα 72 απεικονίζει την κατανοµή του αδρανούς 
γυναικείου δυναµικού που συµµετείχε σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης κατά επίπεδο εκπαίδευσης την περίοδο 2000-2002. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 72
ΚΑΤΑΝΟΜΗ Α∆ΡΑΝΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2002 

69,3%

1,9%

28,8%

67,0%

2,8%

30,2%

61,2%

1,0%

37,8%
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ΤΕΧΝΙΚΗ /
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
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Στοιχεία για τη χρονιά του 2003 δεν συµπεριλαµβάνονται λόγω του 
ότι δεν υποβλήθηκε η σχετική ερώτηση στο ερωτηµατολόγιο της 
Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού το 2003. 
 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, ενώ η παρακολούθηση 
προγραµµάτων µέσης γενικής εκπαίδευσης µειώνεται την περίοδο 
2000-2002 η παρακολούθηση προγραµµάτων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης αυξάνεται.  Αυτό συνάδει µε την αύξηση του ποσοστού 
των γυναικών που συνεχίζουν τη µόρφωση τους µέχρι την 
τριτοβάθµια εκπαίδευση. 
 
Αναλύοντας την εικόνα κατά επίπεδο εκπαίδευσης φαίνεται ότι η 
πλειοψηφία του αδρανούς γυναικείου δυναµικού έλαβε µέρος σε 
προγράµµατα µέσης γενικής εκπαίδευσης (61,2% το 2002).  
Σηµαντικός αριθµός ατόµων επίσης παρακολούθησε προγράµµατα 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (37,8% το 2002).   
 
Αντίθετα, η χαµηλότερη συµµετοχή κατά τη διάρκεια και των τριών 
χρόνων εντοπίζεται στα προγράµµατα τεχνικής / επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης (1,0% το 2002). 
 
Από τα αντίστοιχα στοιχεία για το αδρανές ανδρικό δυναµικό 
προκύπτει παρόµοια εικόνα µε αυτή των γυναικών µε τις ακόλουθες 
όµως διαφορές: 
 

• Μεγαλύτερο µερίδιο του αδρανούς ανδρικού δυναµικού σε 
τεχνική / επαγγελµατική εκπαίδευση (12,0% το 2002). 

 
• Χαµηλότερο µερίδιο αδρανούς ανδρικού δυναµικού σε 

τριτοβάθµια εκπαίδευση (23,3% το 2002). 
 
 
8.3. Συµµετοχή σε κατάρτιση 
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό εξετάζεται η συµµετοχή του αδρανούς 
γυναικείου δυναµικού σε δραστηριότητες κατάρτισης σε σχέση µε τις 
παραµέτρους της ηλικίας, του επιπέδου µόρφωσης και των λόγων 
αδράνειας. 
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Σηµειώνεται ότι οι συµµετοχές του αδρανούς γυναικείου δυναµικού 
σε κατάρτιση, ανήλθαν στις 390 γυναίκες το 2000, στις 729 γυναίκες 
το 2001, στις 742 γυναίκες το 2002 και στις 14.843 γυναίκες το 2003 
εξαιτίας της ειδικής διερεύνησης που έγινε.  Οι αριθµοί για τα χρόνια 
2000 µέχρι το 2002 είναι αρκετά µικροί, λαµβάνοντας υπόψη το 
δείγµα των Ερευνών Εργατικού ∆υναµικού και η ανάλυση στο 
υποκεφάλαιο αυτό πρέπει να θεωρείται ως ενδεικτική. 
 

 
Το ποσοστό συµµετοχής παρέµεινε περίπου στα ίδια επίπεδα την 
περίοδο 2000-2002 και σηµείωσε αύξηση κατά 19 φορές µέσα στο 
2003.  Συγκεκριµένα, το ποσοστό συµµετοχής ήταν 0,3% το 2000, 
0,6% το 2001, 0,6% το 2002 και 11,4% το 2003. 
 

8.3.1. Ηλικία  
 
Το Σχεδιάγραµµα 73 παρουσιάζει το ποσοστό συµµετοχής του 
αδρανούς γυναικείου δυναµικού σε δραστηριότητες κατάρτισης κατά 
οµάδα ηλικίας την περίοδο 2000-2003. 
 
Αναλύοντας τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 73 παρατηρείται ότι 
για την περίοδο 2000-2002 δεν υπάρχει έκδηλη σχέση µεταξύ του 
ποσοστού συµµετοχής σε δραστηριότητες κατάρτισης το οποίο ήταν 
σε πολύ χαµηλά επίπεδα και της ηλικίας του αδρανούς γυναικείου 
δυναµικού.  Η εικόνα όµως διαφοροποιείται το 2003, όπου οι 
γυναίκες νεαρής ηλικίας έχουν πολύ ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής.  
 
Το συνολικό ποσοστό συµµετοχής του αδρανούς ανδρικού 
δυναµικού σε κατάρτιση ήταν χαµηλότερο από το αντίστοιχο των 

Ηλικία
Λόγοι 

αδράνειας

Συµµετοχή σε Κατάρτιση 

του Αδρανούς Γυναικείου ∆υναµικού

Επίπεδο

µόρφωσης
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γυναικών την περίοδο 2000-2002 ενώ το 2003 ήταν µεγαλύτερο από 
των γυναικών.  Το ποσοστό συµµετοχής ήταν 0,1% το 2000, 0,5% το 
2001, 0,2% το 2002 και 17,6% το 2003. 
 
Σηµειώνεται εδώ ότι λόγω του µικρού αριθµού του αδρανούς 
ανδρικού δυναµικού που συµµετείχε σε προγράµµατα κατάρτισης την 
περίοδο 2000-2003 δεν µπορεί να γίνει περαιτέρω ανάλυση και 
σύγκριση µε τα αντίστοιχα στοιχεία των γυναικών.  

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 73
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α∆ΡΑΝΟΥΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 
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8.3.2. Επίπεδο µόρφωσης  
 
Στο Σχεδιάγραµµα 74 παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής του 
αδρανούς γυναικείου δυναµικού σε δραστηριότητες κατάρτισης κατά 
επίπεδο µόρφωσης την περίοδο 2000-2003. 
 
Από την εξέταση του Σχεδιαγράµµατος 74 την περίοδο 2000-2002 το 
ποσοστό συµµετοχής ήταν µεγαλύτερο στις γυναίκες µε ψηλότερο 
µορφωτικό επίπεδο.  Η εικόνα αυτή άλλαξε το 2003, όπου οι γυναίκες 
µε µόρφωση γυµνασίου συµµετείχαν κατά 45,5% σε κατάρτιση.  
Αυτό όµως, σε µεγάλο βαθµό, αφορούσε τα ιδιαίτερα µαθήµατα στα 
οποία λάµβαναν µέρος. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 74
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α∆ΡΑΝΟΥΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

0,3%

0,4%

4,0%

0,3%

5,8%

1,3%

3,2%

1,5%

0,3%

1,1%

8,5%

1,0%

3,5%

1,6%

45,5%

5,8%

4,5%

3,2%

8,9%
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∆ΗΜΟΤΙΚΟ/ΚΑΘΟΛΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΛΥΚΕΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ/ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ

ΑΝΩΤΕΡΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

2000 2001 2002 2003
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8.3.3. Λόγος αδράνειας  
 
Το Σχεδιάγραµµα 75 δείχνει παραστατικά το ποσοστό συµµετοχής 
του αδρανούς γυναικείου δυναµικού σε προγράµµατα κατάρτισης 
κατά λόγο αδράνειας την περίοδο 2000-2003. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 75
 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α∆ΡΑΝΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΛΟΓΟ Α∆ΡΑΝΕΙΑΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2003 

0,3%

0,5%

0,2%

0,6%

0,5%

0,2%
0,3%

1,4%

1,8%

55,1%

0,6%

0,5%

0,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ΕΙΝΑΙ ΑΣΘΕΝΗΣ Η
ΑΝΙΚΑΝΗ ΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ Η
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΕΙΝΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑ/
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

ΕΙΝΑΙ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

2000 2001 2002 2003
 

 
Σηµαντικό ποσοστό συµµετοχής είχαν οι µαθήτριες / φοιτήτριες οι 
οποίες παράλληλα µε τις σπουδές τους παρακολουθούσαν ιδιαίτερα 
µαθήµατα, τα οποία ταξινοµούνται ως κατάρτιση.  Το ποσοστό αυτό 
ανήλθε στο 55,1% το 2003.  
 
Η συµµετοχή του αδρανούς γυναικείου δυναµικού που δήλωσαν 
άλλους λόγους αδράνειας σε κατάρτιση βρίσκεται σε πολύ χαµηλά 
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επίπεδα αφού τα άτοµα δεν νοιώθουν να έχουν λόγους για να 
συµµετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες.  Το ποσοστό συµµετοχής το 
2003 ήταν 1,8% για το αδρανές γυναικείο δυναµικό εξαιτίας 
οικογενειακών / προσωπικών λόγων, 1,4% για τις γυναίκες που είναι 
ασθενείς / ανίκανες για εργασία και 0,6% για τις συνταξιούχες. 
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
 
Η σηµασία του ανθρώπινου δυναµικού στην οικονοµική και 
κοινωνική ανάπτυξη των διαφόρων χωρών, ιδιαίτερα σε µια εποχή 
που χαρακτηρίζεται από την παγκοσµιοποίηση και την επικράτηση 
της γνώσης, έχει καταστεί πια πασιφανής.  Έκδηλα η κυπριακή 
οικονοµία βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στο ανθρώπινο δυναµικό 
της.  Προϋπόθεση για να συνεχίσει το ανθρώπινο δυναµικό να 
διαδραµατίζει το σηµαντικό ρόλο του αποτελεί η σωστή αξιοποίηση 
του από την κυπριακή οικονοµία και ιδιαίτερα από τις επιχειρήσεις, 
αλλά και η παράλληλη συνεχής αναβάθµιση του.  Η συµµετοχή σε 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί τον καλύτερο 
και αποτελεσµατικότερο τρόπο για την αναβάθµιση και βελτίωση του 
ανθρώπινου δυναµικού. 
 
Το γυναικείο δυναµικό της Κύπρου έχει διαδραµατίσει το δικό του 
ρόλο και έχει συνεισφέρει θετικά στην οικονοµική και κοινωνική 
ανάπτυξη του τόπου.  Η όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση του θα 
βελτιώσει τις προοπτικές προόδου, θα συµβάλει στην άντληση της 
ανεκµετάλλευτης δυναµικής του γυναικείου δυναµικού και θα 
προωθήσει τους στόχους της κοινωνικής συνοχής και της ισότητας 
των φύλων.  Η συµµετοχή σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία προς αυτή 
την κατεύθυνση. 
 
Μέσα από τη µελέτη αναλύθηκαν στοιχεία που αφορούν τη 
συµµετοχή του γυναικείου δυναµικού της Κύπρου σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για την περίοδο 2000–2003.  ∆ιαφάνηκε 
ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στη συµµετοχή αυτή, 
που σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά (προσωπικά και άλλα) του 
γυναικείου δυναµικού ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν σηµαντικές 
προοπτικές για βελτίωση του ποσοστού συµµετοχής.  Τα βασικά 
συµπεράσµατα και οι κύριες διαπιστώσεις της µελέτης 
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό. Στόχος είναι ο εντοπισµός και 
παράθεση των κυριότερων πορισµάτων τα οποία να οδηγήσουν στη 
διατύπωση εισηγήσεων µε απώτερο στόχο την αύξηση του βαθµού 
συµµετοχής του γυναικείου δυναµικού της Κύπρου σε 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Επισηµαίνεται ότι οι 
εισηγήσεις που αναφέρονται στη συνέχεια επικεντρώνονται σε θέµατα 
της αρµοδιότητας της ΑνΑ∆ ή σε θέµατα που η ΑνΑ∆ είναι δυνατό 
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να προωθήσει σε συνεργασία µε άλλους αρµόδιους φορείς και 
υπηρεσίες. 
 
 
 
9.1. ∆ιαπιστώσεις και συµπεράσµατα 
 
Η συµµετοχή σε προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
εξετάστηκε τόσο για το σύνολο του γυναικείου πληθυσµού όσο και 
για τις συναποτελούσες κατηγορίες (απασχολούµενες, άνεργες και 
οικονοµικά αδρανές γυναικείο δυναµικό). Όσον αφορά τις 
απασχολούµενες πρέπει να αναφερθεί ότι έγινε περαιτέρω ανάλυση 
τόσο για τις εργοδοτούµενες όσο και για τις αυτοεργοδοτούµενες. 
 
 
∆ιαπιστώσεις και συµπεράσµατα για τη συµµετοχή του 
γυναικείου δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και άνω σε εκπαίδευση 
και κατάρτιση 
 

i. Η συνολική συµµετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση για 
την περίοδο 2000-2002 παρέµεινε σταθερή γύρω στο 12% ενώ 
σηµαντικά ψηλότερο ποσοστό συµµετοχής παρουσιάστηκε το 
2003 όπου έφτασε το 15,6%.  Η συµµετοχή σε εκπαίδευση 
παρουσίασε ελαφρά πτωτική τάση και µειώθηκε από 10,1% το 
2000 σε 9,3% το 2003.  Η συµµετοχή σε κατάρτιση 
σηµείωσε ελαφρά ανοδική τάση ανάµεσα στο 2000 και 2002 
(αύξηση από 2,0% σε 2,4%) ενώ πολλαπλασιάστηκε στο 
11,1% το 2003. 

 
ii. ∆ιαπιστώνεται ότι τα ποσοστά συµµετοχής σε εκπαίδευση και 

κατάρτιση των δύο φύλων κυµαίνονταν στα ίδια περίπου 
επίπεδα την περίοδο 2000-2002.  Το 2003 όµως το ποσοστό 
συµµετοχής των γυναικών (15,6%) ήταν ψηλότερο από των 
ανδρών (14,7%).  Η διαφορά οφειλόταν στην κατάρτιση 
(άνδρες: 9,2%, γυναίκες: 11,1%) παρά στην εκπαίδευση 
(άνδρες: 9,9%, γυναίκες: 9,3%).  

 
iii. Υπάρχει αρνητική συσχέτιση µεταξύ της ηλικίας του 

γυναικείου δυναµικού 15 χρόνων και άνω και του 
ποσοστού συµµετοχής του σε δραστηριότητες εκπαίδευσης 
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και κατάρτισης.  Το ποσοστό συµµετοχής όπως είναι φυσικό 
ήταν ψηλότερο και τα τέσσερα χρόνια στην ηλικιακή οµάδα 
των 15-19 χρόνων (ποσοστά µεταξύ 84,7% και 89,3%).  
Παρόλα αυτά συνεχή τάση αύξησης στο ποσοστό 
συµµετοχής τους είχαν οι ηλικίες 25-39 χρόνων (αύξηση από 
4,7% το 2000 σε 12,8% το 2003) και των 40-54 χρόνων (από 
2,6% το 2000 σε 6,7% το 2003). 

 
iv. Όσον αφορά το επίπεδο µόρφωσης, οι απόφοιτες Γυµνασίου 

είχαν το ψηλότερο ποσοστό συµµετοχής (γύρω στο 40%) 
πράγµα αναµενόµενο αφού περιλαµβάνονται οι νεαρές 
γυναίκες που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση τους στο 
γυµνάσιο και συνεχίζουν στην εκπαίδευση. 

 
v. Παρατηρείται θετική συσχέτιση µεταξύ του επιπέδου 

µόρφωσης του γυναικείου δυναµικού ηλικίας 15 χρόνων και 
άνω και της συµµετοχής τους σε κατάρτιση.  Τα ψηλότερα 
ποσοστά συµµετοχής είχαν οι γυναίκες µε µόρφωση 
πανεπιστηµίου (21,4% το 2003) ενώ τα χαµηλότερα ποσοστά 
είχαν τα άτοµα µε µόρφωση µέχρι το δηµοτικό (1,6% το 
2003). 

 
vi. Από σύγκριση µε πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση που 

αφορούν τη συµµετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση 
γυναικών ηλικίας 25-64 χρόνων, προκύπτει ότι το ποσοστό 
συµµετοχής στην περίπτωση της Κύπρου για την περίοδο 
2000-2002 (γύρω στο 3,6%) είναι πολύ χαµηλότερο από το 
αντίστοιχο ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γύρω στο 
9,0%).  Σηµειώνεται όµως η µεγάλη αύξηση στο ποσοστό 
συµµετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο το 
2003, το οποίο ανήλθε στο 8,5%.   

 
 
∆ιαπιστώσεις και συµπεράσµατα για τη συµµετοχή των 
απασχολούµενων γυναικών σε εκπαίδευση και κατάρτιση 
 

i. Η συνολική συµµετοχή για την περίοδο 2000-2002 παρέµεινε 
στα ίδια επίπεδα (γύρω στο 5,5%) ενώ υπερδιπλασιάστηκε στο 
12,6% το 2003. Η συµµετοχή σε εκπαίδευση παρουσίασε 
αυξοµειώσεις την περίοδο 2000-2003 (ποσοστά µεταξύ 1,2% 
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το 2000 και 1,9% το 2003).  Η συµµετοχή σε κατάρτιση για 
την περίοδο 2000-2002 παρέµεινε σταθερή γύρω στο 4,0% 
ενώ σχεδόν τριπλασιάστηκε µέσα στο 2003 όπου έφτασε το 
11,0%. 

 
ii. Η διαφορά που εντοπίζεται στα ποσοστά συµµετοχής σε 

εκπαίδευση και κατάρτιση των δύο φύλων δείχνει ότι οι 
απασχολούµενες γυναίκες (ποσοστά µεταξύ 5,2% και 12,6%) 
παρουσιάζουν γενικά περισσότερο ενδιαφέρον για 
προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης από τους άνδρες 
(ποσοστά µεταξύ 3,3% και 7,8%).  Η διαφορά οφειλόταν στην 
κατάρτιση (γυναίκες: 11,0%, άνδρες: 6,2%) παρά στην 
εκπαίδευση (γυναίκες: 1,9%, άνδρες: 1,7%). 

 
iii. ∆ιαπιστώνεται ότι µε την αύξηση της ηλικίας των 

απασχολούµενων γυναικών µειώνεται το ποσοστό 
συµµετοχής τους σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχε η 
ηλικιακή οµάδα των 15-19 χρόνων (36,9% το 2003). Πρέπει 
να αναφερθεί πως η µόνη κατηγορία  που σηµείωσε αυξητική 
τάση και τα τρία χρόνια ήταν η ηλικιακή οµάδα των 40-54 
χρόνων (από 3,8% το 2000 σε 8,9% το 2003). 

 
iv. Υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ του επιπέδου µόρφωσης 

των απασχολούµενων γυναικών και της συµµετοχής τους σε 
προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Οι 
απασχολούµενες απόφοιτες πανεπιστηµίου (26,4% το 2003) 
οι απασχολούµενες µε ανώτερη µόρφωση (18,9% το 2003) 
και οι απασχολούµενες µε µεταλυκειακή µόρφωση (14,2% 
το 2003) έχουν πολύ ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε 
σχέση µε αυτές που διαθέτουν χαµηλότερο µορφωτικό 
επίπεδο. 

 
v. Οι επαγγελµατικές κατηγορίες των απασχολούµενων 

γυναικών που συµµετείχαν µε τα ψηλότερα ποσοστά  ήταν 
των Πτυχιούχων (ποσοστά µεταξύ 10,4% και 27,7%) και των 
∆ιευθυντών (ποσοστά µεταξύ 7,0% και 23,4%), ενώ τα 
χαµηλότερα ποσοστά είχαν οι Ανειδίκευτες εργάτριες (1,7% 
το 2003) και οι Χειρίστριες µηχανών και συναρµολογήτριες 
(2,1% το 2003).  Από την ανάλυση φαίνεται ότι οι κατηγορίες 
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που είχαν την µεγαλύτερη συµµετοχή (Πτυχιούχοι και 
∆ιευθυντές) είναι απόφοιτες Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ενώ 
σηµαντικό ποσοστό των απασχολούµενων γυναικών στις 
άλλες κατηγορίες είναι είτε απόφοιτες δηµοτικού ή δεν έχουν 
καθόλου µόρφωση. 

 
vi. Οι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που έδειξαν 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον για εκπαίδευση και κατάρτιση 
εντάσσονται στον τριτογενή τοµέα και ήταν της Ακίνητης 
περιουσίας και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (24,9% 
το 2003), των Χρηµατοπιστωτικών οργανισµών (22,1% το 
2003) και της Εκπαίδευσης (21,1% το 2003).  Χαµηλά 
ποσοστά συµµετοχής εντοπίζονται στη Γεωργία (1,1% το 
2003), στη Μεταποίηση (5,2% το 2003), στα Ξενοδοχεία και 
εστιατόρια (6,1% το 2003) καθώς και στο Εµπόριο και 
επιδιορθώσεις (7,2% το 2003).  Στη περίπτωση των 
απασχολούµενων ανδρών τα χαµηλότερα ποσοστά 
συµµετοχής εντοπίστηκαν στο δευτερογενή τοµέα και 
ιδιαίτερα στη Μεταποίηση (7,0% το 2003) και τις 
Κατασκευές (2,8% το 2003) καθώς και στη Γεωργία (1,2% 
το 2003). 

 
vii. Παρατηρείται συσχετισµός του µεγέθους της επιχείρησης µε 

το ποσοστό συµµετοχής των απασχολούµενων γυναικών σε 
εκπαίδευση και κατάρτιση. ∆ιαπιστώνεται χάσµα ανάµεσα 
στο ποσοστό συµµετοχής των απασχολούµενων γυναικών 
σε Μικροεπιχειρήσεις (απασχόληση µέχρι 10 άτοµα) και 
των υπολοίπων µεγεθών απασχόλησης. Τα ψηλότερα 
ποσοστά συµµετοχής παρουσίασαν οι απασχολούµενες σε 
επιχειρήσεις άνω των 50 ατόµων (18,0% το 2003) και 20-49 
ατόµων (18,5% το 2003), ενώ τα χαµηλότερα είχαν οι 
απασχολούµενες των επιχειρήσεων µεγέθους κάτω των 10 
ατόµων (6,4% το 2003). 

 
 
∆ιαπιστώσεις και συµπεράσµατα για τη συµµετοχή των 
εργοδοτούµενων γυναικών σε εκπαίδευση και κατάρτιση 
 

i. Η συνολική συµµετοχή την περίοδο 2000-2002 κυµάνθηκε 
στα ίδια επίπεδα γύρω στο 5,7% ενώ το 2003 αυξήθηκε 
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σηµαντικά στο 13,7%. Η συµµετοχή σε εκπαίδευση 
κυµάνθηκε την περίοδο 2000-2002 περίπου στα ίδια επίπεδα 
(γύρω στο 1,5%) ενώ το 2003 αυξήθηκε στο 2,2%. Η 
συµµετοχή σε κατάρτιση ήταν γύρω στο 4,0% την περίοδο 
2000-2002 και τριπλασιάστηκε στο 11,9% το 2003. 

 
ii. Όσον αφορά τα δύο φύλα, φαίνεται πως οι εργοδοτούµενες 

γυναίκες παρουσίασαν ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε 
προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα τέσσερα 
χρόνια. Φαίνεται πως όσον αφορά την εκπαίδευση οι άνδρες 
είχαν τα ψηλότερα ποσοστά (άνδρες: 2,4%, γυναίκες: 2,2%) 
ενώ όσον αφορά την κατάρτιση τα ψηλότερα ποσοστά µε 
µεγάλη διαφορά είχαν οι γυναίκες (γυναίκες: 11,9%, άνδρες: 
6,8%). 

 
iii. Ενόσω αυξάνεται η ηλικία των εργοδοτούµενων γυναικών, 

η συµµετοχή τους σε προγράµµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης µειώνεται. Τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής 
είχαν οι εργοδοτούµενες ηλικίας 15-19 χρόνων (ποσοστά 
µεταξύ 9,2% και 38,3%), ενώ τα χαµηλότερα ποσοστά είχε η 
ηλικιακή οµάδα 55-64 χρόνων. 

 
iv. Θετική σχέση παρατηρείται µεταξύ του επιπέδου 

µόρφωσης των εργοδοτούµενων γυναικών και του 
ποσοστού συµµετοχής σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης.  Λόγω αυτής της σχέσης οι εργοδοτούµενες µε 
πανεπιστηµιακή µόρφωση έχουν πολύ ψηλότερα ποσοστά 
συµµετοχής σε σχέση µε αυτές που είναι απόφοιτες 
χαµηλότερων µορφωτικών επιπέδων.  

 
v. Όσον αφορά την επαγγελµατική κατηγορία τα µεγαλύτερα 

ποσοστά συµµετοχής σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατείχαν οι εργοδοτούµενες στις κατηγορίες των 
Πτυχιούχων (ποσοστά µεταξύ 11,4% και 29,1%) και των 
∆ιευθυντών (ποσοστά µεταξύ 5,5% και 28,4%).  Αντίθετα, τα 
µικρότερα ποσοστά συµµετοχής είχε η κατηγορία των 
Ανειδίκευτων εργατριών (ποσοστά µεταξύ 0,7% και 1,4%). 

 
vi. Εξετάζοντας τη συµµετοχή των εργοδοτούµενων γυναικών 

κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας φαίνεται ότι τα 
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ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε προγράµµατα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης παρουσιάζονται σε τοµείς των 
Υπηρεσιών όπως της Ακίνητης περιουσίας και 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (27,4% το 2003) και των 
Χρηµατοπιστωτικών οργανισµών (23,2% το 2003). 

 
vii. Παρατηρείται θετική σχέση µεταξύ του µεγέθους της 

επιχείρησης και του ποσοστού συµµετοχής των 
εργοδοτούµενων γυναικών σε εκπαίδευση και κατάρτιση. 
∆ιαπιστώνεται χάσµα ανάµεσα στο ποσοστό συµµετοχής 
των εργοδοτούµενων γυναικών σε Μικροεπιχειρήσεις 
(απασχόληση µέχρι 10 άτοµα) και των υπολοίπων µεγεθών 
απασχόλησης. Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής 
παρουσίασαν οι εργοδοτούµενες σε επιχειρήσεις 50 ατόµων 
και άνω (7,9% το 2003) και σε επιχειρήσεις 20-49 ατόµων 
(7,0% το 2003). 

 
viii. Οι περισσότερες εργοδοτούµενες γυναίκες που συµµετείχαν 

σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης ήταν αυτές µε 
εργασιακή πείρα 6-10 χρόνων (ποσοστά µεταξύ 5,5% και 
16,1%). 

 
 
∆ιαπιστώσεις και συµπεράσµατα για τη συµµετοχή των 
αυτοεργοδοτούµενων γυναικών σε εκπαίδευση και κατάρτιση 
 

i. Η συνολική συµµετοχή των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών 
σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης κυµαινόταν 
γύρω στο 5,0% την περίοδο 2000-2002 αλλά σηµείωσε 
σηµαντική αύξηση και έφτασε στο 9,7% το 2003.  Η 
συµµετοχή σε εκπαίδευση σηµείωσε µείωση από 0,6% το 
2000 σε 0,0% το 2001 και 2002, ενώ αυξήθηκε στο 0,5% το 
2003.  Η συµµετοχή σε κατάρτιση ήταν γύρω στο 5,0% την 
περίοδο 2000-2002 αλλά αυξήθηκε δραστικά στο 9,2% το 
2003. 

 
ii. Φαίνεται ότι συντριπτικά µεγαλύτερο ποσοστό των 

αυτοεργοδοτούµενων γυναικών συµµετείχαν σε προγράµµατα 
κατάρτισης (9,2% το 2003) παρά σε κάποια µορφή 
εκπαίδευσης (0,5% το 2003).   
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iii. Το ποσοστό των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών (9,7% το 
2003) που έλαβε µέρος σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ήταν υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό 
των ανδρών (4,9% το 2003) και τις τέσσερις χρονιές. 

 
iv. Παρατηρείται ότι κατά κανόνα ενόσω αυξάνεται η ηλικία 

των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών µειώνεται η 
συµµετοχή τους σε προγράµµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης.  Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης είχαν οι 
αυτοεργοδοτούµενες της ηλικιακής οµάδας 20-24 χρόνων 
(14,1% το 2003) παρόλο που το 2002 δεν συµµετείχαν σε 
τέτοια προγράµµατα.  Αντίθετα, τα χαµηλότερα ποσοστά 
συµµετοχής είχαν οι αυτοεργοδοτούµενες ηλικίας 55-64 
χρόνων (6,2% το 2003).  Ένα σηµαντικό στοιχείο που 
διαφαίνεται από την ανάλυση είναι η αυξητική τάση που είχε 
η ηλικιακή οµάδα των 40-54 χρόνων και τα τρία χρόνια (από 
3,9% το 2000 σε 9,4% το 2003). 

 
v. Υπάρχει µεγαλύτερη συµµετοχή σε δραστηριότητες 

εκπαίδευσης και κατάρτισης αυτοεργοδοτούµενων 
γυναικών µε ψηλότερο µορφωτικό επίπεδο. Τα ψηλότερα 
επίπεδα συµµετοχής την περίοδο 2000-2003 είχαν οι 
αυτοεργοδοτούµενες απόφοιτες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
(18,9% το 2003) ενώ τα χαµηλότερα ποσοστά είχαν οι 
αυτοεργοδοτούµενες απόφοιτες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
(3,3% το 2003). 

 
vi. Οι επαγγελµατικές κατηγορίες µε τα ψηλότερα ποσοστά 

συµµετοχής σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης 
ήταν οι Πτυχιούχοι (ποσοστά µεταξύ 2,9% και 17,0%) και οι 
Τεχνικοί βοηθοί και ειδικοί γραφείς (ποσοστά µεταξύ 4,2% 
και 16,4%). 

 
vii. Όσον αφορά τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας τα 

ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν τοµείς των υπηρεσιών 
και συγκεκριµένα της Υγείας και κοινωνικής µέριµνας 
(43,1% το 2003), και των Άλλων δραστηριοτήτων 
υπηρεσιών (13,1% το 2003).  Παρόµοια εικόνα παρουσιάζουν 
και οι αυτοεργοδοτούµενοι άνδρες µε τη διαφορά ότι τα 
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ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι τοµείς της 
Εκπαίδευσης (40,9% το 2003) και της Υγείας και κοινωνικής 
µέριµνας (29,6%). 

 
viii. Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε δραστηριότητες 

εκπαίδευσης και κατάρτισης είχαν οι αυτοεργοδοτούµενες µε 
εργασιακή 11-20 χρόνια (12,8% το 2003).  Όσον αφορά τα 
χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι 
αυτοεργοδοτούµενες µε εργασιακή πείρα 6-10 χρόνων (7,8% 
το 2003). 

 
 
∆ιαπιστώσεις και συµπεράσµατα για τη συµµετοχή των ανέργων 
γυναικών σε εκπαίδευση και κατάρτιση 
 

i. Η συνολική συµµετοχή των ανέργων γυναικών σε 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης σηµείωσε 
διαδοχικές αυξοµειώσεις την περίοδο 2000-2003 (κυµάνθηκε 
µεταξύ 4,0% και 8,4%).  Η συµµετοχή σε εκπαίδευση 
παρουσίασε αυξοµείωση από 3,2% το 2000 σε 5,3% το 2001 
και σε 2,0% το 2002 ενώ το 2003 δεν συµµετείχαν σε τέτοια 
προγράµµατα.  Η συµµετοχή σε κατάρτιση παρουσίασε 
επίσης αυξοµειώσεις την περίοδο 2000-2002 αλλά 
πολλαπλασιάστηκε στο 8,4% το 2003. 

 
ii. Η συµµετοχή των ανέργων γυναικών (ποσοστά µεταξύ 4,0% 

και 8,6%) σε προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης ήταν 
ψηλότερη από την αντίστοιχη των ανδρών (ποσοστά µεταξύ 
0,0% και 4,7%). 

 
iii. Υπάρχει αρνητική συσχέτιση µεταξύ του ποσοστού 

συµµετοχής και της ηλικίας των ανέργων γυναικών.  Αυτό 
σηµαίνει πως µε την αύξηση της ηλικίας των ανέργων 
γυναικών µειώνεται η συµµετοχή τους σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Τη µεγαλύτερη συµµετοχή 
είχαν οι άνεργες ηλικίας 15-19 χρόνων (ποσοστά µεταξύ 0,0% 
και 36,5%) και ηλικίας 20-24 χρόνων (ποσοστά µεταξύ 4,8% 
και 19,0%), ενώ τα χαµηλότερα ποσοστά είχε η ηλικιακή 
οµάδα των 40-54 χρόνων (7,9% το 2003). 
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iv. Φαίνεται πως δεν υπάρχει σχέση µεταξύ του ποσοστού 
συµµετοχής σε προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
και του επιπέδου µόρφωσης των ανέργων γυναικών.  Τα 
ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής είχαν οι άνεργες απόφοιτες 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (13,1% το 2003) καθώς και οι 
απόφοιτες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (6,7% το 2003).   

 
 
∆ιαπιστώσεις και συµπεράσµατα για τη συµµετοχή του αδρανούς 
γυναικείου δυναµικού σε εκπαίδευση και κατάρτιση 
 

i. Το συνολικό ποσοστό συµµετοχής του αδρανούς γυναικείου 
δυναµικού σε προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης την 
περίοδο 2000-2003 κυµάνθηκε στα ίδια επίπεδα γύρω στο 
19,0%.  Η συµµετοχή σε εκπαίδευση διατηρήθηκε στα ίδια 
επίπεδα κατά την τετραετία και το 2003 ήταν 18,0%.  Η 
συµµετοχή σε κατάρτιση ήταν γύρω στο 0,6% την περίοδο 
2000-2002 αλλά πολλαπλασιάστηκε στο 11,4% το 2003. 

 
ii. Φαίνεται ότι το ενδιαφέρον του αδρανούς ανδρικού 

δυναµικού για παρακολούθηση προγραµµάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης είναι µεγαλύτερο και τα τέσσερα χρόνια από 
το αντίστοιχο του αδρανούς γυναικείου δυναµικού 
εξαιρουµένου του 2001. Η διαφορά οφειλόταν περισσότερο 
στην εκπαίδευση (άνδρες: 32,4%, γυναίκες: 18,0%) παρά 
στην κατάρτιση (άνδρες: 17,6%, γυναίκες: 11,4%) 

 
iii. Με την αύξηση της ηλικίας του αδρανούς γυναικείου 

δυναµικού µειώνεται δραστικά η συµµετοχή τους σε 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Αυτό είναι 
αναµενόµενο αφού στο αδρανές γυναικείο δυναµικό 
βρίσκονται και οι γυναίκες νεαρής ηλικίας, που παραµένουν 
στο εκπαιδευτικό σύστηµα.  Τα ψηλότερα ποσοστά 
συµµετοχής είχε το αδρανές γυναικείο δυναµικό ηλικίας 15-
19 χρόνων (γύρω στο 95%) και το αδρανές γυναικείο 
δυναµικό ηλικίας 20-24 χρόνων (58,6% το 2003). 

 
iv. Όσον αφορά το επίπεδο µόρφωσης τα ψηλότερα ποσοστά 

συµµετοχής σε προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
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τα τέσσερα χρόνια κατείχαν οι απόφοιτες γυµνασίου µε 
ποσοστά που κυµαίνονται µεταξύ 59,4% και 62,0%. 

 
 
9.2. Πορίσµατα 
 

i. Η συνολική συµµετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση του 
γυναικείου δυναµικού της Κύπρου ανήλθε στο 15,6% το 
2003. Οι οµάδες που το συναποτελούν είχαν διαφορετικά 
ποσοστά συµµετοχής. Το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής 
είχε το αδρανές δυναµικό (19,4% το 2003), πράγµα 
φυσιολογικό αφού σε αυτό περιλαµβάνονται οι µαθήτριες και 
οι φοιτήτριες. Οι απασχολούµενες είχαν ποσοστό συµµετοχής 
12,6% το 2003, το οποίο όµως κρύβει σηµαντικές διαφορές 
αφού στην περίπτωση των εργοδοτούµενων γυναικών ήταν 
13,7% ενώ στην περίπτωση των αυτοεργοδοτούµενων 
γυναικών ήταν 9,7%.  Το ποσοστό συµµετοχής των ανέργων 
γυναικών ήταν σε ψηλά επίπεδα αφού ανερχόταν στο 8,4% το 
2003.  

ii. Η συνολική συµµετοχή σε εκπαίδευση του γυναικείου 
δυναµικού της Κύπρου ανήλθε στο 9,3% το 2003. Το 
µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής είχαν οι εργοδοτούµενες 
γυναίκες (2,2% το 2003) και ακολουθούν οι απασχολούµενες 
γυναίκες (1,9%) και µετά οι αυτοεργοδοτούµενες και 
άνεργες γυναίκες µε ποσοστό συµµετοχής 0,5% το 2003. 

iii. Η συνολική συµµετοχή σε κατάρτιση του γυναικείου 
δυναµικού της Κύπρου ανήλθε στο 11,1% το 2003. Το 
µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής είχαν οι εργοδοτούµενες 
γυναίκες µε ποσοστό 11,9% το 2003 παρόλο που την περίοδο 
2000-2002 το ποσοστό βρισκόταν σε χαµηλότερο επίπεδο 
(γύρω στο 4,0%). Οι απασχολούµενες είχαν ποσοστό 
συµµετοχής 11,0% το 2003 το οποίο όµως κρύβει σηµαντικές 
διαφορές αφού στην περίπτωση των εργοδοτούµενων 
γυναικών ήταν 11,9% ενώ στην περίπτωση των 
αυτοεργοδοτουµένων γυναικών ήταν 9,2%. Το ποσοστό 
συµµετοχής των ανέργων γυναικών ανήλθε στο 8,4% το 
2003. 
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iv. Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής των ανδρών 
παρουσιάστηκαν στο αδρανές δυναµικό (33,4% το 2003). Οι 
άνεργοι άνδρες είχαν ποσοστό συµµετοχής 9,1% το 2003, οι 
απασχολούµενοι άνδρες 7,8% και οι αυτοεργοδοτούµενοι 
άνδρες 4,9%. 

 
v. Οι εργοδοτούµενες, που παρουσίασαν το µεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για συµµετοχή σε προγράµµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης την περίοδο 2000-2003 ανήκαν στις 
επαγγελµατικές κατηγορίες των Πτυχιούχων και των 
∆ιευθυντών ενώ στην περίπτωση των αυτοεργοδοτούµενων 
γυναικών ανήκαν στις επαγγελµατικές κατηγορίες των 
Πτυχιούχων και των Τεχνικών βοηθών και ειδικών 
γραφέων. 

 
vi. Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής των απασχολούµενων 

γυναικών σε εκπαίδευση και κατάρτιση κατά τοµέα 
οικονοµικής δραστηριότητας φαίνεται να παρουσιάζονται σε 
τοµείς των Υπηρεσιών. Στην περίπτωση των 
εργοδοτούµενων γυναικών τα ψηλότερα ποσοστά 
παρατηρούνται στην Ακίνητη περιουσία και επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες (27,4% το 2003) και στους 
Χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς (23,2% το 2003) ενώ στις 
αυτοεργοδοτούµενες γυναίκες παρατηρούνται στην Υγεία 
και κοινωνική µέριµνα (43,1% το 2003) και στις Άλλες 
δραστηριότητες υπηρεσιών (13,1% το 2003). 

 
vii. ∆ιαπιστώνεται χάσµα ανάµεσα στο ποσοστό συµµετοχής 

των εργοδοτούµενων γυναικών σε Μικροεπιχειρήσεις 
(απασχόληση µέχρι 10 άτοµα) και των υπολοίπων µεγεθών 
απασχόλησης την περίοδο 2000-2003. Τα ψηλότερα 
ποσοστά συµµετοχής σε προγράµµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης είχαν οι εργοδοτούµενες γυναίκες σε επιχειρήσεις 
µεγέθους 50 ατόµων και άνω (7,9% το 2003) και 20-49 
ατόµων (7,0% το 2003) σε αντίθεση µε τους εργοδοτούµενους 
άνδρες που τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής 
παρουσιάστηκαν στις επιχειρήσεις µεγέθους 10-19 ατόµων 
(11,4%). 
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9.3. Εισηγήσεις 
 
Η κυπριακή οικονοµία, εξαιτίας της απουσίας οποιωνδήποτε 
πλουτοπαραγωγικών πόρων αλλά και του προσανατολισµού της προς 
τις υπηρεσίες, βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στο ανθρώπινο δυναµικό 
της. Όπως και στο παρελθόν, η επιτυχία της κυπριακής οικονοµίας 
εξαρτάται από την εξεύρεση τρόπων για την καλύτερη δυνατή 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της, ιδιαίτερα µέσα σε ένα 
ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ένα 
διαρκή εντεινόµενο ανταγωνισµό και αυξανόµενους ρυθµούς 
µεταβολών ως απόρροια τεχνολογικών και άλλων εξελίξεων.  
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό διατυπώνονται εισηγήσεις βασισµένες στις 
διαπιστώσεις και συµπεράσµατα της µελέτης που στοχεύουν στην 
αύξηση του βαθµού συµµετοχής και του γυναικείου δυναµικού της 
Κύπρου σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Επισηµαίνεται ότι οι εισηγήσεις επικεντρώνονται σε θέµατα της 
αρµοδιότητας της ΑνΑ∆ ή σε θέµατα που η ΑνΑ∆ είναι δυνατό να 
προωθήσει σε συνεργασία µε άλλους αρµόδιους φορείς και 
υπηρεσίες. 
 
 
9.3.1. Εντατικοποίηση της προσπάθειας για ενηµέρωση των 

επιχειρήσεων για τις δραστηριότητες κατάρτισης και τη 
σηµασία της ανάγκης για συνεχή κατάρτιση 

 
Από τα στοιχεία της µελέτης και ειδικά τη σύγκριση που έγινε µε τις 
άλλες χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φάνηκε ότι η συµµετοχή 
του γυναικείου δυναµικού ηλικίας 25-64 χρονών σε εκπαίδευση 
και κατάρτιση είναι σε χαµηλά επίπεδα.  Συγκεκριµένα, το 2002, το 
ποσοστό συµµετοχής για την Κύπρο ήταν 3,8% ενώ για τις 15 χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 9,2%.  Στις ηλικίες αυτές δεν 
περιλαµβάνονται οι νεαρές γυναίκες που βρίσκονται σε σχολές 
δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και έτσι είναι αυτονόητο 
ότι η συµµετοχή αφορά κατά κύριο λόγο δραστηριότητες κατάρτισης. 
 
Υπενθυµίζεται επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης 
στοχεύει σε µέσο επίπεδο συµµετοχής στη δια βίου µάθηση ως το 
2010 τουλάχιστο 12,5% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, ηλικίας 
25-64 χρονών. 



 174 

Με βάση τα πιο πάνω θα πρέπει να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια για 
ενηµέρωση του κοινού αλλά και ειδικότερα των επιχειρήσεων για 
τη σηµασία της κατάρτισης και ανάπτυξης του προσωπικού τους, 
τόσο γυναικών όσο και ανδρών, καθώς και για τις δραστηριότητες και 
τα σχέδια της ΑνΑ∆. 
 
Με στόχο τη συνειδητοποίηση της σηµασίας της κατάρτισης και της 
συνεισφοράς της δια βίου µάθησης στην προσαρµογή των γνώσεων 
και δεξιοτήτων του γυναικείου αλλά και του ανδρικού δυναµικού στις 
ανάγκες των επιχειρήσεων, προτείνεται η ανάληψη από την ΑνΑ∆ 
οργανωµένης εκστρατείας.  Η αποτελεσµατικότητα της εκστρατείας 
αυτής έγκειται στην συνεργασία µε άλλους φορείς όπως τα 
Επαρχιακά Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια, οι Τοπικές 
Εργοδοτικές Οργανώσεις, οι Συντεχνίες και τα Επαρχιακά Γραφεία 
Εργασίας. 
 
Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής, προτείνεται η οργάνωση 
διαλέξεων, ηµερίδων και εργαστηρίων, τα οποία να είναι 
εξειδικευµένα και να απευθύνονται σε ευρύτερες αλλά και σε 
εξειδικευµένες κατηγορίες οµάδων στόχων. Στις εκδηλώσεις αυτές 
πρέπει να αναλύεται η σηµασία της κατάρτισης τόσο για τις γυναίκες 
όσο και τους άνδρες αλλά και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις και να 
δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
κατάρτισης, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
9.3.2. Εισηγήσεις για αύξηση της συµµετοχής των 

εργοδοτούµενων γυναικών σε δραστηριότητες κατάρτισης 
 
Πάνω από τα ¾ των απασχολούµενων γυναικών είναι εργοδοτούµενες 
επιχειρήσεων. Έτσι για να βελτιωθούν τα ποσοστά συµµετοχής σε 
εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην 
οµάδα των εργοδοτούµενων γυναικών. Τα συγκεκριµένα µέτρα που 
προτείνονται είναι τα ακόλουθα: 
 

i. Ενδυνάµωση της συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων και 
ιδρυµάτων κατάρτισης 

 
Η βελτίωση και ενδυνάµωση της συνεργασίας µεταξύ των 
επιχειρήσεων και των ιδρυµάτων κατάρτισης θα συµβάλει στην 
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αναβάθµιση των σχέσεων και στη δηµιουργία εποικοδοµητικού 
κλίµατος.  Αυτό θα έχει ως τελικό αποτέλεσµα τη βελτίωση της 
ποιοτικής και ποσοτικής προσφοράς προγραµµάτων κατάρτισης 
και τη συνεπαγόµενη αύξηση του ποσοστού συµµετοχής και των 
εργοδοτούµενων γυναικών σε δραστηριότητες κατάρτισης. 
 
Γίνεται εισήγηση όπως η ΑνΑ∆ προωθήσει την οργάνωση και 
υλοποίηση δραστηριοτήτων µε τη µορφή συναντήσεων / 
συνεδρίων που να απευθύνονται τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και 
προς τα ιδρύµατα κατάρτισης, µε στόχο την ενδυνάµωση της µεταξύ 
τους συνεργασίας. 
 
Κρίνονται ιδιαίτερα χρήσιµες οι δραστηριότητες της ΑνΑ∆ που 
εφαρµόστηκαν και αφορούσαν την οργάνωση ειδικών προγραµµάτων 
κατάρτισης για τους υπεύθυνους κατάρτισης και τους εκπαιδευτές.  Οι 
δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν και να επεκταθούν.  
Η όσο το δυνατό καλύτερη επαγγελµατική κατάρτιση των 
υπευθύνων κατάρτισης των επιχειρήσεων καθώς και των 
διευθυντών ιδρυµάτων κατάρτισης και των εκπαιδευτών, είναι 
απαραίτητο συστατικό της βελτίωσης των δραστηριοτήτων 
κατάρτισης και της αυξηµένης συµµετοχής εργοδοτουµένων. 
 

ii. Επαύξηση της προσφοράς προγραµµάτων κατάρτισης σε 
διάφορες επαγγελµατικές κατηγορίες 

 
Από τα στοιχεία της συµµετοχής των εργοδοτουµένων γυναικών σε 
κατάρτιση φάνηκε να υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης 
του ποσοστού συµµετοχής σε διάφορες επαγγελµατικές 
κατηγορίες. Η βελτίωση αυτή θα πηγάσει µέσα από την ενίσχυση, 
αριθµητική και ποιοτική, της προσφοράς προγραµµάτων κατάρτισης 
αλλά και µέσα από τη διαφώτιση των επιχειρήσεων και των ιδίων των 
εργοδοτούµενων, τόσο γυναικών όσο και ανδρών, για την 
αναγκαιότητα της κατάρτισης και για τις παρεχόµενες υπηρεσίες στον 
τοµέα αυτό. 
 
Η περαιτέρω προώθηση των Μονοεπιχειρησιακών 
Προγραµµάτων κατάρτισης αναµένεται να βοηθήσει στην αύξηση 
της προσφοράς προγραµµάτων κατάρτισης, ιδιαίτερα για το µη 
διευθυντικό προσωπικό. Αυτή η µορφή κατάρτισης συµβάλλει στην 
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αντιµετώπιση του σοβαρού προβλήµατος που έχουν οι επιχειρήσεις 
για να αποδεσµεύσουν το γυναικείο αλλά και το ανδρικό προσωπικό 
τους από την εργασία για να παρακολουθήσει προγράµµατα 
κατάρτισης. 
 
Πρόσθετα θα πρέπει να διαµορφωθεί ένα πλαίσιο παροχής πρόσθετων 
κινήτρων µε στόχο τη βελτίωση του ενδιαφέροντος των 
εργοδοτούµενων γυναικών και ανδρών για κατάρτιση. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα στις επαγγελµατικές κατηγορίες όπου το ποσοστό 
συµµετοχής είναι ιδιαίτερα χαµηλό όπως είναι οι Υπάλληλοι 
υπηρεσιών και πωλητές, οι Τεχνίτες και οι Χειριστές µηχανηµάτων 
και συναρµολογητές. 
 
Τέλος σηµειώνεται ότι η εφαρµογή του Συστήµατος 
Επαγγελµατικών Προσόντων στα επαγγέλµατα της κυπριακής 
αγοράς εργασίας αναµένεται να προσελκύσει αυξηµένη συµµετοχή σε 
προγράµµατα κατάρτισης εργοδοτούµενων γυναικών αλλά και 
ανδρών. Η αναµενόµενη σύνδεση της συµµετοχής των 
επαγγελµατιών, τόσο γυναικών όσο και ανδρών, σε προγράµµατα 
κατάρτισης µε στόχο την εξέταση και πιστοποίηση τους, που θα είναι 
απαραίτητα για την επαγγελµατική τους ανέλιξη, αναµένεται ότι θα 
επενεργήσει θετικά στη συµµετοχή τους σε δραστηριότητες 
κατάρτισης. 
 

iii. Προώθηση νέου Σχεδίου Συµβουλευτικών Υπηρεσιών και 
Κατάρτισης για Μικροεπιχειρήσεις µε απασχόληση 1-4 άτοµα 

 
Από την ανάλυση που έγινε στη µελέτη διαπιστώθηκε η ύπαρξη 
χάσµατος ανάµεσα στο ποσοστό συµµετοχής των εργοδοτούµενων 
γυναικών σε Μικροεπιχειρήσεις (απασχόληση µέχρι 10 άτοµα) και 
των υπόλοιπων µεγεθών επιχειρήσεων. Πρόσθετα, οι 
Μικροεπιχειρήσεις µε απασχόληση 1-4 άτοµα αποτελούν το 88% 
περίπου του συνόλου των επιχειρήσεων στην Κύπρο.  Με βάση αυτά, 
διαπιστώνεται ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια για αύξηση της 
συµµετοχής των εργοδοτούµενων γυναικών και ανδρών σε 
Μικροεπιχειρήσεις σε προγράµµατα κατάρτισης. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη την επιτυχία του Σχεδίου Συµβουλευτικών 
Υπηρεσιών για επιχειρήσεις µε 5 µέχρι 249 άτοµα της ΑνΑ∆, 
επιβεβαιώνεται η ανάγκη για εισαγωγή ενός νέου Σχεδίου παροχής 
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συµβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης για τις 
Μικροεπιχειρήσεις µε απασχόληση 1-4 άτοµα. Μέσα από το Σχέδιο 
αυτό αναµένεται να προκύψουν βελτιώσεις στη λειτουργία και 
αποδοτικότητα των Μικροεπιχειρήσεων ενώ θα βοηθήσει θετικά στην 
αύξηση του ποσοστού συµµετοχής στην κατάρτιση τόσο των 
ιδιοκτητών / διευθυντών όσο και των εργοδοτούµενων τους, τόσο 
γυναικών όσο και ανδρών. 
 
Επισηµαίνεται ότι η ΑνΑ∆ έχει ήδη τροχοδροµήσει την εισαγωγή 
Σχεδίου για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης 
για τις Μικροεπιχειρήσεις µε απασχόληση 1-4 άτοµα.  Το Σχέδιο αυτό 
θα συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 
 
 

iv. Εξέταση της δυνατότητας δηµιουργίας νέας ή ενίσχυσης της 
υφιστάµενης υποδοµής κατάρτισης 

 
Η ύπαρξη της αναγκαίας υποδοµής κατάρτισης επενεργεί θετικά για 
τη δηµιουργία πρόσθετης προσφοράς για δραστηριότητες κατάρτισης. 
Η πρόσθετη προσφορά θα τονώσει το ενδιαφέρον για την 
παρακολούθηση προγραµµάτων κατάρτισης αφού θα υπάρχει 
ποσοτική επάρκεια αλλά και ποιοτική αναβάθµιση σε συνδυασµό µε 
αύξηση της ποικιλίας των παρεχόµενων προγραµµάτων κατάρτισης. 
Εποµένως, θεωρείται απαραίτητη η δηµιουργία νέας υποδοµής 
κατάρτισης ή η ενίσχυση της υφιστάµενης ως µέτρο για αύξηση 
της συµµετοχής των εργοδοτούµενων, τόσο γυναικών όσο και 
ανδρών, σε δραστηριότητες κατάρτισης. 
 
Η ενδυνάµωση της υποδοµής κατάρτισης πρέπει να είναι επιλεκτική 
κατά περίπτωση, αφού ληφθούν υπόψη διάφορες παράµετροι σε 
σχέση µε τον προσανατολισµό της υποδοµής όπως είναι οι 
επαγγελµατικές κατηγορίες, οι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, οι 
θεµατικοί τοµείς καθώς και τα διάφορα χαρακτηριστικά της 
επιχείρησης όπως είναι το µέγεθος. 
 
Η µεγαλύτερη αξιοποίηση του Σχεδίου Ενίσχυσης Υποδοµής 
Κατάρτισης της ΑνΑ∆ από τις επιχειρήσεις και τα ιδρύµατα / 
οργανισµούς παροχής κατάρτισης θα συµβάλει καταλυτικά προς την 
κατεύθυνση αυτή. 
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v. Αξιοποίηση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών 
πληροφορικής στα θέµατα ανάπτυξης γυναικείου δυναµικού 

 
Η όσο το δυνατό µεγαλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 
διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών πληροφορικής είναι 
απαραίτητη για την οικοδόµηση της ευρωπαϊκής κοινωνίας της 
γνώσης µέλος της οποίας είναι και η Κύπρος. Η χρησιµοποίηση της 
νέας τεχνολογίας αναµένεται να συµβάλει στην ποιοτική και ποσοτική 
αναβάθµιση της παροχής κατάρτισης. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
της νέας τεχνολογίας θα συνεισφέρει στην πληρέστερη και συνεχή 
ροή πληροφοριών προς όλους τους εµπλεκόµενους παράγοντες στα 
θέµατα της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού.  
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα τη διεύρυνση του θεµατολογίου 
κατάρτισης, στην αποτελεσµατική σύνδεση προσφοράς και ζήτησης 
κατάρτισης και στην αύξηση της συµµετοχής γυναικών και ανδρών σε 
δραστηριότητες κατάρτισης. Οι νέες τεχνολογίες θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν για: 
 

• ∆ηµιουργία τράπεζας πληροφοριών ιδρυµάτων και 
οργανισµών κατάρτισης. 

• Συνέχιση και ποιοτική αναβάθµιση της καταχώρισης των 
µελετών της ΑνΑ∆ στην ιστοσελίδα της. 

• Συνέχιση και εµπλουτισµό της καταχώρισης στην ιστοσελίδα 
της ΑνΑ∆ των εγκεκριµένων προγραµµάτων κατάρτισης 
καθώς και του θεµατολογίου προτεραιοτήτων κατάρτισης. 

• Εξέταση της δυνατότητας για ηλεκτρονική ενηµέρωση, 
υποβολή και έγκριση προγραµµάτων. 

Πρόσθετα οι νέες τεχνολογίες δηµιουργούν το αναγκαίο υπόβαθρο για 
την ανάπτυξη καινοτόµων πρακτικών που θα υποβοηθήσουν την 
πρόσβαση σε δραστηριότητες τόσο εκπαίδευσης όσο και 
κατάρτισης. Οι πρακτικές αυτές είναι: 
 

• Ηλεκτρονική κατάρτιση (e-training) 

• Ηλεκτρονική µάθηση (e-learning) και  



 179 

• Εξ αποστάσεως µάθηση (distance learning). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Ευρώπη η πρωτοβουλία eLearning η 
οποία αποτελεί µέρος της ευρύτερης eEurope πρωτοβουλίας επιδιώκει 
να προωθήσει µια ψηφιακή κουλτούρα και ευρύτερη χρήση των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 
εκπαίδευση και κατάρτιση.  Επιπρόσθετα η χρήση της τεχνολογίας 
πληροφοριών και επικοινωνιών παρέχει µεγάλες δυνατότητες 
προσέγγισης διασκορπισµένων και αποµονωµένων πληθυσµών χωρίς 
µεγάλο κόστος. 
 
Γίνεται εισήγηση όπως η ΑνΑ∆ αναζητήσει πρόσφορους τρόπους 
προώθησης των νέων µεθόδων και τεχνολογιών κατάρτισης µέσα 
από πρόνοιες στην πολιτική χρηµατοδότησης της σε συνδυασµό µε 
την προώθηση καταλλήλων προγραµµάτων κατάρτισης. 
 
9.3.3. Εισηγήσεις για  αύξηση της συµµετοχής των 

αυτοεργοδοτούµενων γυναικών σε δραστηριότητες 
κατάρτισης 

 
Το ποσοστό συµµετοχής των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών σε 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης βρίσκεται σε πολύ 
χαµηλά επίπεδα. Αυτό δυνατό να οφείλεται και στο γεγονός ότι οι 
αυτοεργοδοτούµενοι, τόσο γυναίκες όσο και άνδρες, δεν συµµετέχουν 
στο Ταµείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού της ΑνΑ∆ και γι’αυτό 
δε δικαιούνται επιχορήγηση για τη συµµετοχή σε δραστηριότητες 
κατάρτισης, η οποία αποτελεί σηµαντικό κίνητρο για αύξηση της 
συµµετοχής. Τα συγκεκριµένα µέτρα που προτείνονται για αύξηση της 
συµµετοχής των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών αλλά και ανδρών 
είναι τα ακόλουθα: 
 

i. Ένταξη των αυτοεργοδοτούµενων στη σφαίρα αρµοδιοτήτων της 
ΑνΑ∆ 

 
Επιβεβαιώνεται η σηµασία που ενέχει η συµπερίληψη των 
αυτοεργοδοτούµενων στη σφαίρα αρµοδιοτήτων της ΑνΑ∆. Με 
αυτό τον τρόπο θα τους δίνονται κίνητρα για συµµετοχή σε 
προγράµµατα κατάρτισης αφού θα επιχορηγείται η συµµετοχή τους σε 
εγκριµένες από την ΑνΑ∆ δραστηριότητες.  Για να καταστεί αυτό 
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δυνατό θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στη 
νοµοθεσία έτσι που οι αυτοεργοδοτούµενοι να υποχρεώνονται να 
καταβάλλουν το τέλος ανάπτυξης γυναικείου δυναµικού. 
 

ii. Εισαγωγή ειδικού σχεδίου για την κατάρτιση και 
αυτοεργοδοτούµενων γυναικών 

 
Με την ένταξη των αυτοεργοδοτούµενων στο σύστηµα ανάπτυξης 
ανθρώπινου δυναµικού της ΑνΑ∆ θα µπορούσε να εξεταστεί η 
δυνατότητα για εισαγωγή ειδικού σχεδίου για την κατάρτιση τους. 
 
Στα πλαίσια του σχεδίου αυτού θα καταβληθεί προσπάθεια για την 
εισαγωγή νέων θεµατικών τοµέων που να απευθύνονται στις 
αυτοεργοδοτούµενες για την ικανοποίηση των συγκεκριµένων 
αναγκών τους.  Στην προσπάθεια αυτή θα αξιοποιηθούν άµεσα τα 
υφιστάµενα ιδρύµατα και οργανισµοί κατάρτισης. 
 
 
9.3.4. Εισηγήσεις για αύξηση της συµµετοχής των ανέργων 

γυναικών σε δραστηριότητες κατάρτισης 
 
Το ποσοστό συµµετοχής των ανέργων γυναικών σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης βρίσκεται σε χαµηλό επίπεδο σε 
σύγκριση µε το αντίστοιχο ποσοστό για τις εργοδοτούµενες.  
Πρόσθετα, η αναβάθµιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους θα 
βοηθήσει στην ενίσχυση της απασχολησιµότητας τους και στην 
προσπάθεια τους για εξασφάλιση θέσεων εργασίας. Τα µέτρα που 
προτείνονται είναι τα ακόλουθα: 
 

i. Ενίσχυση της συνεργασίας µε τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας 
και αναβάθµιση τους 

 
Τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας είναι ο βασικός συντελεστής για 
την εξεύρεση ανέργων για συµµετοχή στις δραστηριότητες Αρχικής 
Κατάρτισης της ΑνΑ∆. Μέσα από τα προγράµµατα αυτά 
ικανοποιούνται οι ανάγκες της οικονοµίας σε πρόσθετο εργατικό 
δυναµικό µέσα από την κατάρτιση νεοεισερχοµένων στην αγορά 
εργασίας και ανέργων σε ειδικότητες όπου εντοπίζονται ελλείψεις.  
Τα τελευταία χρόνια αριθµός προγραµµάτων αρχικής κατάρτισης δεν 
υλοποιούνται εξαιτίας της µη εξεύρεσης ικανοποιητικού αριθµού 
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ενδιαφεροµένων.  Η καλύτερη συµβολή των Επαρχιακών 
Γραφείων Εργασίας καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας µε την 
ΑνΑ∆ αναµένεται να βοηθήσουν στη συµµετοχή περισσότερων 
ανέργων γυναικών αλλά και ανδρών στα προγράµµατα αυτά. 
 
Οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης αποτελούν το βασικό 
µηχανισµό µέσα από τον οποίο θα προωθηθούν τα διάφορα 
ενεργητικά µέτρα για τους άνεργους, τόσο γυναίκες όσο και άνδρες,  
αλλά πρόσθετα είναι η προµετωπίδα στην επαφή που έχουν οι άνεργοι 
µε το κράτος. Η ανάληψη νέων ευθυνών από τις ∆ΥΑ απαιτεί 
σηµαντικές αλλαγές στην οργάνωση και στον τρόπο λειτουργίας 
τους, όπως έχουν κατά καιρούς επισηµανθεί µε αναφορές σε διάφορα 
έγγραφα τόσο της Κύπρου όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

ii. Νέα µέτρα για βελτίωση της απασχολησιµότητας των 
νεοεισερχοµένων και ανέργων γυναικών 

 
Χρειάζεται να καταβληθεί περαιτέρω προσπάθεια για προσαρµογή 
των γνώσεων και δεξιοτήτων των νεοεισερχοµένων και ανέργων 
γυναικών στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Στόχος είναι η 
βελτίωση της απασχολησιµότητας τόσο των νεοεισερχοµένων 
γυναικών (αποφοίτων γυναικών και γυναικών που διακόπτουν τη 
µόρφωση τους στις διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης) όσο και των 
ανέργων γυναικών, µέσα από την παροχή ατοµικής καθοδήγησης, 
συµβουλών και στήριξης.  Οι συγκεκριµένες ενέργειες δυνατό να 
διαλαµβάνουν: 
 

• Ενηµέρωση και καθοδήγηση των νεοεισερχοµένων γυναικών 
και των ανέργων γυναικών µε την έκδοση και προώθηση 
κατάλληλου ενηµερωτικού υλικού. 

• Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης για παροχή 
βασικών και επαγγελµατικών δεξιοτήτων. 

• Τοποθέτηση σε επιχειρήσεις για σκοπούς πρακτικής 
εξάσκησης µε στόχο την προσαρµογή των γνώσεων και 
δεξιοτήτων τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, 
λαµβάνοντας όµως υπόψη τις δυνατότητες, κλίσεις και 
ενδιαφέροντα τους. 
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Επισηµαίνεται ότι η ΑνΑ∆ έχει ήδη τροχοδροµήσει την εισαγωγή 
δύο νέων Σχεδίων για την προώθηση της κατάρτισης και 
απασχολησιµότητας των ανέργων, τόσο γυναικών όσο και ανδρών, 
καθώς και των αποφοίτων, γυναικών και ανδρών, δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Τα Σχέδια αυτά έχουν εγκριθεί για να 
συγχρηµατοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 
 

iii. Σύνδεση του ανεργιακού επιδόµατος µε την παρακολούθηση 
δραστηριοτήτων κατάρτισης 

 
Η σύνδεση του ανεργιακού επιδόµατος µε την παρακολούθηση 
προγραµµάτων κατάρτισης τα οποία θα βοηθήσουν τους άνεργους να 
επανακτήσουν την απασχολησιµότητα τους και να τους 
προετοιµάσουν για εργασία θα βοηθήσει στην αύξηση του ποσοστού 
συµµετοχής, τόσο γυναικών όσο και ανδρών. Τα προγράµµατα αυτά 
θα είναι ειδικά προσανατολισµένα µε βάση τις ατοµικές ανάγκες του 
κάθε ανέργου αλλά και µε βάση τις ανάγκες της οικονοµίας. Γι΄αυτό 
γίνεται εισήγηση για εξέταση του ενδεχοµένου για σύνδεση του 
ανεργιακού επιδόµατος σε άνεργα άτοµα µε την παρακολούθηση 
δραστηριοτήτων κατάρτισης.  
 
 
9.3.5. Εισηγήσεις για αύξηση της συµµετοχής του αδρανούς 

γυναικείου δυναµικού σε δραστηριότητες κατάρτισης 
 
Η προσφορά ευκαιριών επαγγελµατικής κατάρτισης και απόκτησης 
εργασιακής πείρας στο αδρανές γυναικείο δυναµικό αναµένεται να 
βελτιώσει τις δυνατότητες αλλά και την επιθυµία για ένταξη / 
επανένταξη στην αγορά εργασίας.  Ως συγκεκριµένα µέτρα 
προτείνονται τα ακόλουθα: 
 

• Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης µέσα από τα 
οποία οι αδρανείς γυναίκες θα αποκτούν τις αναγκαίες γνώσεις 
και δεξιότητες για να απασχοληθούν σε συγκεκριµένα 
επαγγέλµατα. Πρόσθετα θα αποκτούν βασικές δεξιότητες που 
θα ενισχύουν τη απασχολησιµότητα τους. 

 
• Προγράµµατα απόκτησης εργασιακής πείρας σε 

επιχειρήσεις για προσαρµογή των γνώσεων και δεξιοτήτων 
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των αδρανών γυναικών στις συγκεκριµένες πρακτικές ανάγκες 
των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας. 

• Υποστηρικτικές ενέργειες όπως είναι η ενηµέρωση των 
αδρανών γυναικών και η ευαισθητοποίηση των αρµοδίων 
φορέων και επιχειρήσεων. 

Αναπόσπαστο στοιχείο για την επιτυχή και ολοκληρωµένη υλοποίηση 
της προσπάθειας αυτής θεωρείται η εφαρµογή της εξατοµικευµένης 
προσέγγισης.  Εκτός από τη λεπτοµερή ενηµέρωση του αδρανούς 
γυναικείου δυναµικού για τις ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης 
θα καταγράφονται οι ικανότητες, κλίσεις και ενδιαφέροντα της κάθε 
γυναίκας στη βάση των οποίων θα ετοιµάζεται µαζί µε την ίδια 
ατοµικό δελτίο ανάπτυξης της. 
 
Με βάση το ατοµικό δελτίο ανάπτυξης θα παρέχεται καθοδήγηση 
στην κάθε ενδιαφερόµενη για συµµετοχή σε κατάλληλες 
δραστηριότητες κατάρτισης, για την οργάνωση των οποίων θα 
φροντίσει έγκαιρα η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού. 
 
Επισηµαίνεται ότι η Αρχή έχει ήδη τροχοδροµήσει την εισαγωγή 
Σχεδίου για την προώθηση της κατάρτισης και απασχολησιµότητας 
του αδρανούς γυναικείου δυναµικού. Το Σχέδιο αυτό θα 
συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 15+ ΧΡΟΝΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 
ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

ΤΟ 2000 ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 
 

ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΟΜΑ∆Α 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΡ. % ΑΡ. % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ (%) 

15-19 21.420 66,1 25.061 9,3 85,5 
20-24 5.354 16,5 23.432 8,7 22,8 
25-39 3.589 11,1 76.771 28,6 4,7 
40-54 1.789 5,5 68.547 25,6 2,6 
55-64 271 0,8 32.922 12,3 0,8 
65+ 0 0,0 41.428 15,5 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 32.423 100,0 268.161 100,0 12,1 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 
ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

ΤΟ 2001 ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 
 

ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΟΜΑ∆Α 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΡ. % ΑΡ. % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ (%) 

15-19 19.837 61,1 23.427 8,6 84,7 
20-24 6.304 19,4 22.495 8,2 28,0 
25-39 4.069 12,5 78.495 28,7 5,2 
40-54 2.040 6,3 71.934 26,3 2,8 
55-64 232 0,7 33.735 12,4 0,7 
65+ 0 0,0 43.104 15,8 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 32.480 100,0 273.191 100,0 11,9 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2001, Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 
ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

ΤΟ 2002 ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 
 

ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΟΜΑ∆Α 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΡ. % ΑΡ. % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ (%) 

15-19 19.959 60,3 23.423 8,5 85,2 
20-24 6.054 18,3 22.371 8,1 27,1 
25-39 4.451 13,4 79.408 28,8 5,6 
40-54 2.379 7,2 72.776 26,4 3,3 
55-64 208 0,6 34.128 12,4 0,6 
65+ 64 0,2 43.626 15,8 0,1 

ΣΥΝΟΛΟ 33.113 100,0 275.731 100,0 12,0 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2002, Στατιστική Υπηρεσία 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 
ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

ΤΟ 2003 ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 
 

ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΟΜΑ∆Α 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΡ. % ΑΡ. % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ (%) 

15-19 20.570 46,7 23.043 8,1 89,3 
20-24 7.116 16,1 22.645 8,0 31,4 
25-39 10.298 23,3 80.653 28,6 12,8 
40-54 5.036 11,4 75.360 26,7 6,7 
55-64 990 2,2 35.783 12,7 2,8 
65+ 115 0,3 44.887 15,9 0,3 

ΣΥΝΟΛΟ 44.125 100,0 282.371 100,0 15,6 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2003, Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 
ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

ΤΟ 2000 ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 
 

ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΕΣ 

ΑΝ∆ΡΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΟΜΑ∆Α 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΡ. % ΑΡ. % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ (%) 

15-19 18.157 64,5 20.853 8,5 87,1 
20-24 4.673 16,6 19.282 7,9 24,2 
25-39 3.690 13,1 70.949 29,0 5,2 
40-54 1.165 4,1 67.901 27,8 1,7 
55-64 357 1,3 31.806 13,0 1,1 
65+ 117 0,4 33.813 13,8 0,3 

ΣΥΝΟΛΟ 28.159 100,0 244.604 100,0 11,5 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 
ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

ΤΟ 2001 ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 
 

ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΕΣ 

ΑΝ∆ΡΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΟΜΑ∆Α 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΡ. % ΑΡ. % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ (%) 

15-19 17.864 59,8 20.648 8,3 86,5 
20-24 6.103 20,4 19.868 8,0 30,7 
25-39 3.624 12,1 70.905 28,4 5,1 
40-54 1.878 6,3 70.092 28,1 2,7 
55-64 315 1,1 32.217 12,9 1,0 
65+ 108 0,3 35.599 14,3 0,3 

ΣΥΝΟΛΟ 29.891 100,0 249.330 100,0 12,0 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2001, Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 
ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

ΤΟ 2002 ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 
 

ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΕΣ 

ΑΝ∆ΡΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΟΜΑ∆Α 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΡ. % ΑΡ. % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ (%) 

15-19 18.168 60,4 20.426 8,1 88,9 
20-24 5.681 18,9 19.894 7,9 28,6 
25-39 3.446 11,5 71.668 28,5 4,8 
40-54 2.674 8,8 70.828 28,2 3,8 
55-64 115 0,4 32.557 13,0 0,4 
65+ 0 0,0 35.983 14,3 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 30.085 100,0 251.355 100,0 12,0 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2002, Στατιστική Υπηρεσία 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.8 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 
ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

ΤΟ 2003 ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 
 

ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΕΣ 

ΑΝ∆ΡΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΟΜΑ∆Α 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΡ. % ΑΡ. % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ (%) 

15-19 17.711 47,3 19.721 7,6 89,8 
20-24 6.883 18,4 20.609 8,1 33,4 
25-39 8.212 21,9 72.432 28,4 11,3 
40-54 3.930 10,5 72.071 28,2 5,5 
55-64 613 1,6 33.910 13,3 1,8 
65+ 97 0,3 36.737 14,4 0,3 

ΣΥΝΟΛΟ 37.446 100,0 255.480 100,0 14,7 
 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2003, Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.9 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 
ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

ΤΟ 2000 ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΡ. % ΑΡ. % 

% 
ΣΥΜ-
ΜΕ-
ΤΟ-
ΧΗΣ  

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ/ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ  981 3,0 96.251 35,9 1,0 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 14.572 44,9 33.661 12,6 43,3 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 121 0,4 941 0,3 12,9 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 200 0,6 5.284 1,9 3,8 
ΛΥΚΕΙΟ 11.562 35,7 84.522 31,5 13,7 
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ* - - - - - 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ  1.582 4,9 21.889 8,2 7,2 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3.405 10,5 25.358 9,5 13,4 
ΠΤΥΧΙΟ/ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 3.405 10,5 25.104 9,4 13,6 

∆ΟΚΤΟΡΑΤΟ** 0 0,0 254 0,1 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 32.423 100,0 268.161 100,0 12,1 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Στην “Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000” η ταξινόµηση του επιπέδου 

µόρφωσης δεν διελάµβανε τη µεταλυκειακή εκπαίδευση.    
 
** Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 

στοιχεία αυτά δεν θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.10 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 
ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

ΤΟ 2001 ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΡ. % ΑΡ. % 

% 
ΣΥΜ-
ΜΕ-
ΤΟ-
ΧΗΣ  

ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟ/ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

1.486 4,5 94.876 34,7 1,6 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 14.577 44,9 35.580 13,0 41,0 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 61 0,2 1.064 0,4 5,7 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 62 0,2 4.166 1,5 1,5 
ΛΥΚΕΙΟ 11.459 35,3 80.851 29,6 14,2 
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ 207 0,6 4.268 1,6 4,9 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ  1.503 4,6 22.608 8,3 6,6 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3.126 9,7 29.778 10,8 10,0 
ΠΤΥΧΙΟ/ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 2.754 8,5 29.018 10,7 9,5 

∆ΟΚΤΟΡΑΤΟ* 186 0,6 380 0,1 48,9 

ΣΥΝΟΛΟ 32.480 100,0 273.191 100,0 11,9 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2001, Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δεν θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.11 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 
ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

ΤΟ 2002 ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΡ. % ΑΡ. % 

% 
ΣΥΜ-
ΜΕ-
ΤΟ-
ΧΗΣ  

ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟ/ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

1.601 4,8 92.940 33,7 1,7 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 13.274 40,1 32.884 11,9 40,4 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 0 0,0 1.091 0,4 0,0 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 194 0,6 4.411 1,6 4,4 
ΛΥΚΕΙΟ 11.901 35,9 78.837 28,6 15,1 
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ 507 1,5 5.941 2,2 8,5 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ  1.754 5,3 27.915 10,1 6,3 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3.883 11,8 31.334 11,4 12,4 
ΠΤΥΧΙΟ/ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 3.883 11,8 30.957 11,3 12,5 

∆ΟΚΤΟΡΑΤΟ* 0 0,0 377 0,1 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 33.113 100,0 275.731 100,0 12,0 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2002, Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δεν θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.12 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 
ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

ΤΟ 2003 ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΡ. % ΑΡ. % 

% 
ΣΥΜ-
ΜΕ-
ΤΟ-
ΧΗΣ  

ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟ/ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

2.068 4,8 
 92.302 32,7 2,2 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 15.554 35,2 39.538 14,0 39,3 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 71 0,2 955 0,3 7,5 

ΛΥΚΕΙΟ/  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 12.310 27,9 79.133 28,0 15,6 

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ 1.301 2,9 9.808 3,5 13,3 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ  4.201 9,5 26.005 9,2 16,2 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 8.471 19,2 34.150 12,1 24,8 
ΠΤΥΧΙΟ/ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 8.322 18,9 33.670 11,9 24,7 

∆ΟΚΤΟΡΑΤΟ* 149 0,3 480 0,2 31,1 

ΣΥΝΟΛΟ 43.976 100,0 282.371 100,0 15,6 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2003, Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δεν θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.13 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 
ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

ΤΟ 2000 ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΑΝ∆ΡΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΡ. % ΑΡ. % 

% 
ΣΥΜ-
ΜΕ-
ΤΟ-
ΧΗΣ  

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ/ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 2.435 8,7 76.150 31,1 3,2 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 13.927 49,5 29.609 12,1 47,0 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 176 0,6 6.080 2,5 2,9 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 745 2,7 22.329 9,1 3,3 
ΛΥΚΕΙΟ 6.652 23,6 57.792 23,6 11,5 
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ* - - - - - 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 1.134 4,0 17.784 7,3 6,4 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2.967 10,5 33.584 13,8 8,8 
ΠΤΥΧΙΟ/ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 2.845 10,1 32.309 13,2 8,9 

∆ΟΚΤΟΡΑΤΟ** 122 0,4 1.275 0,5 9,6 

ΣΥΝΟΛΟ 28.159 100,0 244.604 100,0 11,5 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Στην “Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000” η µεταλυκειακή εκπαίδευση και 
κατάρτιση περιλαµβάνεται στην Τεχνική Σχολή και στο Λύκειο. 

 
** Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 

στοιχεία αυτά δεν θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.14 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 
ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

ΤΟ 2001 ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΑΝ∆ΡΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΡ. % ΑΡ. % 

% 
ΣΥΜ-
ΜΕ-
ΤΟ-
ΧΗΣ  

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ/ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 1.894 6,3 71.669 28,7 2,6 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 14.539 48,6 31.091 12,5 46,8 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 178 0,6 6.634 2,7 2,7 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 1.658 5,5 25.362 10,2 6,5 
ΛΥΚΕΙΟ 7.238 24,2 55.899 22,4 12,9 
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ 107 0,4 1.319 0,5 8,1 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ  881 2,9 19.675 7,9 4,5 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3.336 11,2 36.085 14,5 9,2 
ΠΤΥΧΙΟ/ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 3.276 11,0 34.490 13,9 9,5 

∆ΟΚΤΟΡΑΤΟ* 60 0,2 1.595 0,6 3,8 

ΣΥΝΟΛΟ 29.891 100,0 249.330 100,0 12,0 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2001, Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δεν θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.15 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 
ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

ΤΟ 2002 ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΑΝ∆ΡΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΡ. % ΑΡ. % 

% 
ΣΥΜ-
ΜΕ-
ΤΟ-
ΧΗΣ  

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ/ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 1.589 5,3 69.192 27,5 2,3 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 15.384 51,1 31.812 12,7 48,4 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 68 0,2 5.000 2,0 1,4 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 1.140 3,8 26.899 10,7 4,2 
ΛΥΚΕΙΟ 6.812 22,7 56.788 22,6 12,0 
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ 213 0,7 1.202 0,5 17,7 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ  1.512 5,0 19.984 8,0 7,6 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3.304 11,0 39.192 15,6 8,4 
ΠΤΥΧΙΟ/ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 3.239 10,8 37.906 15,2 8,5 

∆ΟΚΤΟΡΑΤΟ* 65 0,2 1.286 0,4 5,0 

ΣΥΝΟΛΟ 30.085 100,0 251.355 100,0 12,0 
 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2002, Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δεν θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.16 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 
ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

ΤΟ 2003 ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΑΝ∆ΡΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΡ. % ΑΡ. % 

% 
ΣΥΜ-
ΜΕ-
ΤΟ-
ΧΗΣ  

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ/ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 1.561 4,2 69.091 27,1 2,3 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 15.462 41,3 34.742 13,7 44,5 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 256 0,7 5.140 2,0 5,0 

ΛΥΚΕΙΟ/  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 10.241 27,3 80.558 31,5 12,7 

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ 221 0,6 2.934 1,1 7,5 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 2.472 6,6 20.169 7,9 12,3 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 7.107 19,0 41.983 16,4 16,9 
ΠΤΥΧΙΟ/ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 6.981 18,7 41.120 16,1 17,0 

∆ΟΚΤΟΡΑΤΟ* 126 0,3 863 0,3 14,6 

ΣΥΝΟΛΟ 37.446 100,0 255.480 100,0 14,7 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2003, Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δεν θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.17 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
ΤΟ 2000 ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΟΜΑ∆Α 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΡ. % ΑΡ. % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ (%) 

15-19 21.299 78,9 25.061 9,3 85,0 
20-24 4.659 17,2 23.432 8,7 19,9 
25-39 935 3,5 76.771 28,6 1,2 
40-54 119 0,4 68.547 25,6 0,2 
55-64 0 0,0 32.922 12,3 0,0 
65+ 0 0,0 41.428 15,5 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 27.011 100,0 268.161 100,0 10,1 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.18 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
ΤΟ 2001 ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΟΜΑ∆Α 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΡ. % ΑΡ. % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ (%) 

15-19 19.533 74,4 23.427 8,6 83,4 
20-24 5.253 20,0 22.495 8,2 23,4 
25-39 1.410 5,4 78.495 28,7 1,8 
40-54 66 0,2 71.934 26,3 0,1 
55-64 0 0,0 33.735 12,4 0,0 
65+ 0 0,0 43.104 15,8 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 26.261 100,0 273.191 100,0 9,6 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2001, Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.19 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
ΤΟ 2002 ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΟΜΑ∆Α 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΡ. % ΑΡ. % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ (%) 

15-19 19.703 74,0 23.423 8,5 84,1 
20-24 5.445 20,5 22.371 8,1 24,3 
25-39 1.274 4,8 79.408 28,8 1,6 
40-54 189 0,7 72.776 26,4 0,3 
55-64 0 0,0 34.128 12,4 0,0 
65+ 0 0,0 43.626 15,8 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 26.610 100,0 275.731 100,0 9,7 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2002, Στατιστική Υπηρεσία 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.20 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
ΤΟ 2003 ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΟΜΑ∆Α 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΡ. % ΑΡ. % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ (%) 

15-19 19.925 75,7 23.095 8,2 86,3 
20-24 4.591 17,4 22.645 8,0 20,3 
25-39 1.518 5,8 81.043 28,6 1,9 
40-54 191 0,7 75.616 26,7 0,3 
55-64 110 0,4 35.783 12,6 0,3 
65+ 0 0,0 44.943 15,9 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 26.335 100,0 283.125 100,0 9,3 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2003, Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.21 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
ΤΟ 2000 ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 

 
ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΑΝ∆ΡΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΟΜΑ∆Α 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΡ. % ΑΡ. % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ (%) 

15-19 18.157 77,0 20.853 8,5 87,1 
20-24 4.212 17,8 19.282 7,9 21,8 
25-39 1.158 5,0 70.949 29,0 1,6 
40-54 58 0,2 67.901 27,8 0,1 
55-64 0 0,0 31.806 13,0 0,0 
65+ 0 0,0 33.813 13,8 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 23.585 100,0 244.604 100,0 9,6 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.22 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
ΤΟ 2001 ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 

 
ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΑΝ∆ΡΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΟΜΑ∆Α 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΡ. % ΑΡ. % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ (%) 

15-19 17.759 72,1 20.648 8,3 86,0 
20-24 5.696 23,2 19.868 8,0 28,7 
25-39 1.147 4,7 70.905 28,4 1,6 
40-54 0 0,0 70.092 28,1 0,0 
55-64 0 0,0 32.217 12,9 0,0 
65+ 0 0,0 35.599 14,3 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 24.601 100,0 249.330 100,0 9,9 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2001, Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.23 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
ΤΟ 2002 ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 

 
ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΑΝ∆ΡΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΟΜΑ∆Α 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΡ. % ΑΡ. % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ (%) 

15-19 18.067 72,4 20.426 8,1 88,5 
20-24 5.027 20,2 19.894 7,9 25,3 
25-39 1.671 6,7 71.668 28,5 2,3 
40-54 172 0,7 70.828 28,2 0,2 
55-64 0 0,0 32.557 13,0 0,0 
65+ 0 0,0 35.983 14,3 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 24.938 100,0 251.355 100,0 9,9 
 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2002, Στατιστική Υπηρεσία 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.24 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
ΤΟ 2003 ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 

 
ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΑΝ∆ΡΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΟΜΑ∆Α 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΡ. % ΑΡ. % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ (%) 

15-19 17.180 67,4 19.722 7,7 87,1 
20-24 5.273 20,7 20.736 8,1 25,4 
25-39 2.666 10,5 72.883 28,4 3,7 
40-54 352 1,4 72.842 28,3 0,5 
55-64 0 0,0 34.046 13,2 0,0 
65+ 0 0,0 36.783 14,3 0,0 
ΣΥΝΟΛΟ 25.471 100,0 257.012 100,0 9,9 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2003, Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.25 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
ΤΟ 2000 ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΡ. % ΑΡ. % 

% 
ΣΥΜ-
ΜΕ-
ΤΟ-
ΧΗΣ  

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ/ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ   728 2,7 96.251 35,9 0,8 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 14.451 53,5 33.661 12,6 42,9 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 121 0,4 941 0,3 12,9 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 130 0,5 5.284 1,9 2,5 
ΛΥΚΕΙΟ 9.893 36,6 84.522 31,5 11,7 
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ* - - - - - 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ  576 2,1 21.889 8,2 2,6 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1.111 4,2 25.358 9,5 4,4 
ΠΤΥΧΙΟ/ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 1.111 4,2 25.104 9,4 4,4 

∆ΟΚΤΟΡΑΤΟ** 0 0,0 254 0,1 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 27.011 100,0 268.161 100,0 10,1 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Στην “Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000” η µεταλυκειακή εκπαίδευση και 
κατάρτιση περιλαµβάνεται στην Τεχνική Σχολή και στο Λύκειο. 

 
** Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 

στοιχεία αυτά δεν θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.26 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
ΤΟ 2001 ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΡ. % ΑΡ. % 

% 
ΣΥΜ-
ΜΕ-

ΤΟΧΗΣ  
ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ/ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 1.166 4,4 94.876 34,7 1,2 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 14.312 54,5 35.580 13,0 40,2 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 61 0,2 1.064 0,4 5,7 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 0 0,0 4.166 1,5 0,0 
ΛΥΚΕΙΟ 9.290 35,5 80.851 29,6 11,5 
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ 62 0,2 4.268 1,6 1,5 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΜΟΡΦΩΣΗ 

264 1,0 22.608 8,3 1,2 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1.042 4,0 29.398 10,8 3,5 
ΠΤΥΧΙΟ/ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 978 3,8 29.018 10,7 3,4 

∆ΟΚΤΟΡΑΤΟ* 64 0,2 380 0,1 16,8 

ΣΥΝΟΛΟ 26.261 100,0 273.191 100,0 9,6 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2001, Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δεν θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.27 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
ΤΟ 2002 ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΡ. % ΑΡ. % 

% 
ΣΥΜ-
ΜΕ-

ΤΟΧΗΣ  
ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟ/ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

1.450 5,6 92.940 33,7 1,6 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 13.028 49,0 32.884 11,9 39,6 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 0 0,0 1.091 0,4 0,0 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 65 0,2 4.411 1,6 1,5 
ΛΥΚΕΙΟ 10.123 38,0 78.837 28,6 12,8 
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ 196 0,7 5.941 2,2 3,3 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 313 1,2 27.915 10,1 1,1 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1.435 5,4 31.334 11,4 4,6 
ΠΤΥΧΙΟ/ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 1.435 5,4 30.957 11,3 4,6 

∆ΟΚΤΟΡΑΤΟ* 0 0,0 377 0,1 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 26.610 100,0 275.731 100,0 9,7 
 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2002, Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δεν θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.28 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
ΤΟ 2003 ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΡ. % ΑΡ. % 

% 
ΣΥΜ-
ΜΕ-

ΤΟΧΗΣ  
ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ/ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 1.380 5,2 92.368 32,6 1,5 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 14.856 56,4 39.538 14,0 37,6 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 0 0,0 955 0,3 0,0 

ΛΥΚΕΙΟ/  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 7.652 29,1 79.597 28,1 9,6 

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ 293 1,1 9.808 3,5 3,0 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ  683 2,6 26.005 9,2 2,6 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1.471 5,6 34.374 12,1 4,3 
ΠΤΥΧΙΟ/ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 1.471 5,6 33.894 11,9 4,3 

∆ΟΚΤΟΡΑΤΟ* 0 0,0 480 0,2 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 26.335 100,0 283.125 100,0 9,3 
 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2003, Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δεν θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.29 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
ΤΟ 2000 ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΕΣ 

ΑΝ∆ΡΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΡ. % ΑΡ. % 

% 
ΣΥΜ-
ΜΕ-
ΤΟ-
ΧΗΣ  

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ/ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 2.311 9,8 76.150 31,1 3,0 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 13.703 58,1 29.609 12,1 46,
3 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 176 0,7 6.080 2,5 2,9 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 535 2,3 22.329 9,1 2,4 
ΛΥΚΕΙΟ 5.646 23,9 57.792 23,6 9,8 
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ* - - - - - 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ  598 2,5 17.784 7,3 3,4 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 616 2,6 33.584 13,8 1,8 
ΠΤΥΧΙΟ/ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 616 2,6 32.309 13,3 1,9 

∆ΟΚΤΟΡΑΤΟ** 0 0,0 1.275 0,5 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 23.585 100,0 244.604 100,0 9,6 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Στην “Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000” η µεταλυκειακή εκπαίδευση και 
κατάρτιση περιλαµβάνεται στην Τεχνική Σχολή και στο Λύκειο. 

 
** Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 

στοιχεία αυτά δεν θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.30 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
ΤΟ 2001 ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΑΝ∆ΡΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΡ. % ΑΡ. % 

% 
ΣΥΜ-
ΜΕ-
ΤΟ-
ΧΗΣ  

ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟ/ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

1.629 6,6 71.669 28,7 3,0 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 14.466 58,8 31.091 12,5 46,5 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 105 0,4 6.634 2,7 1,6 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 1.129 4,7 25.362 10,2 4,5 
ΛΥΚΕΙΟ 6.391 26,0 55.899 22,4 11,4 
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ 53 0,2 1.319 0,5 4,0 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ  350 1,4 19.675 7,9 1,8 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 479 1,9 36.085 14,5 1,3 
ΠΤΥΧΙΟ/ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 479 1,9 34.490 13,8 1,4 

∆ΟΚΤΟΡΑΤΟ* 0 0,0 1.595 0,6 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 24.601 100,0 249.330 100,0 9,9 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2001, Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δεν θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.31 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
ΤΟ 2002 ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΑΝ∆ΡΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΡ. % ΑΡ. % 

% 
ΣΥΜ-
ΜΕ-
ΤΟ-
ΧΗΣ  

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ/ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 1.485 6,0 69.192 27,5 2,9 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 15.384 61,7 31.812 12,7 48,4 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 68 0,3 5.000 2,0 1,4 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 711 2,9 26.899 10,7 2,6 
ΛΥΚΕΙΟ 6.005 24,0 56.788 22,6 10,6 
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ 71 0,3 1.202 0,5 5,9 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ  370 1,5 19.984 8,0 1,9 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 845 3,4 39.192 15,6 2,2 
ΠΤΥΧΙΟ/ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 845 3,4 37.906 15,1 2,2 

∆ΟΚΤΟΡΑΤΟ* 0 0,0 1.286 0,4 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 24.938 100,0 251.355 100,0 9,9 
 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2002, Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δεν θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 211 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.32 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
ΤΟ 2003 ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΑΝ∆ΡΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΡ. % ΑΡ. % 

% 
ΣΥΜ-
ΜΕ-
ΤΟ-
ΧΗΣ  

ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟ/ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

1.137 4,5 69.199 27,0 1,6 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 14.904 58,5 34.803 13,6 42,8 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 52 0,2 5.211 2,0 1,0 

ΛΥΚΕΙΟ/  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 6.585 25,9 81.010 31,5 8,1 

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ 0 0,0 3.006 1,2 0,0 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 950 3,7 20.169 7,8 4,7 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1.843 7,2 42.751 16,6 4,3 
ΠΤΥΧΙΟ/ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 1.843 7,2 41.888 16,3 4,4 

∆ΟΚΤΟΡΑΤΟ* 0 0,0 863 0,3 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 25.471 100,0 257.012 100,0 9,9 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2003, Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δεν θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.33 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 

ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2002 ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

ΕΤΟΣ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ 65,9 61,7 57,0 
ΤΕΧΝΙΚΗ / 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 2,0 3,1 0,9 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 32,1 35,2 42,1 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 27.011 26.261 26.610 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000-2002, Στατιστική Υπηρεσία 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.34 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 

ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2002 ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

ΕΤΟΣ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ 63,9 57,9 60,6 
ΤΕΧΝΙΚΗ / 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 12,0 12,8 11,1 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 24,1 29,2 28,2 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ 23.585 24.601 24.938 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000-2002, Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.35 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  
ΤΟ 2000 ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΟΜΑ∆Α 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΡ. % ΑΡ. % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ (%) 

15-19 121 2,3 25.061 9,3 0,5 
20-24 695 12,8 23.432 8,7 3,0 
25-39 2.654 49,0 76.771 28,6 3,5 
40-54 1.670 30,9 68.547 25,6 2,4 
55-64 271 5,0 32.922 12,3 0,8 
65+ 0 0,0 41.428 15,5 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 5.412 100,0 268.161 100,0 2,0 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.36 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  
ΤΟ 2001 ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΟΜΑ∆Α 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΡ. % ΑΡ. % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ (%) 

15-19 304 4,9 23.427 8,6 1,3 
20-24 1.051 16,9 22.495 8,2 4,7 
25-39 2.659 42,8 78.495 28,7 3,4 
40-54 1.974 31,7 71.934 26,3 2,7 
55-64 232 3,7 33.735 12,4 0,7 
65+ 0 0,0 43.104 15,8 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 6.219 100,0 273.191 100,0 2,3 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2001, Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.37 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  
ΤΟ 2002 ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΟΜΑ∆Α 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΡ. % ΑΡ. % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ (%) 

15-19 256 3,9 23.423 8,5 1,1 
20-24 609 9,4 22.371 8,1 2,7 
25-39 3.177 48,9 79.408 28,8 4,0 
40-54 2.190 33,7 72.776 26,4 3,0 
55-64 208 3,2 34.128 12,4 0,6 
65+ 64 0,9 43.626 15,8 0,1 

ΣΥΝΟΛΟ 6.503 100,0 275.731 100,0 2,4 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2002, Στατιστική Υπηρεσία 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.38 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  
ΤΟ 2003 ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΟΜΑ∆Α 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΡ. % ΑΡ. % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ (%) 

15-19 13.236 42,2 23.043 8,2 57,4 
20-24 3.246 10,4 22.645 8,0 14,3 
25-39 8.851 28,3 80.564 28,5 11,0 
40-54 4.977 15,9 75.360 26,7 6,6 
55-64 880 2,8 35.783 12,7 2,5 
65+ 115 0,4 44.887 15,9 0,3 

ΣΥΝΟΛΟ 31.305 100,0 282.282 100,0 11,1 
 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2003, Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.39 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  
ΤΟ 2000 ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝ∆ΡΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΟΜΑ∆Α 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΡ. % ΑΡ. % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ (%) 

15-19 0 0,0 20.853 8,5 0,0 
20-24 461 10,1 19.282 7,9 2,4 
25-39 2.532 55,3 70.949 29,0 3,6 
40-54 1.107 24,2 67.901 27,8 1,6 
55-64 357 7,8 31.806 13,0 1,1 
65+ 117 2,6 33.813 13,8 0,3 

ΣΥΝΟΛΟ 4.574 100,0 244.604 100,0 1,9 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.40 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  
ΤΟ 2001 ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝ∆ΡΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΟΜΑ∆Α 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΡ. % ΑΡ. % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ (%) 

15-19 105 2,0 20.648 8,3 0,5 
20-24 407 7,7 19.868 8,0 2,0 
25-39 2.477 46,8 70.905 28,4 3,5 
40-54 1.878 35,5 70.092 28,1 2,7 
55-64 315 6,0 32.217 12,9 1,0 
65+ 108 2,0 35.599 14,3 0,3 

ΣΥΝΟΛΟ 5.290 100,0 249.330 100,0 2,1 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2001, Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.41 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  
ΤΟ 2002 ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝ∆ΡΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΟΜΑ∆Α 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΡ. % ΑΡ. % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ (%) 

15-19 101 2,0 20.426 8,1 0,5 
20-24 654 12,7 19.894 7,9 3,3 
25-39 1.775 34,5 71.668 28,5 2,5 
40-54 2.502 48,6 70.828 28,2 3,5 
55-64 115 2,2 32.557 13,0 0,4 
65+ 0 0,0 35.983 14,3 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 5.147 100,0 251.355 100,0 2,0 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2002, Στατιστική Υπηρεσία 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.42 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  
ΤΟ 2003 ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝ∆ΡΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΟΜΑ∆Α 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΡ. % ΑΡ. % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ (%) 

15-19 11.422 48,8 19.663 7,6 58,1 
20-24 2.016 8,6 20.608 8,1 9,8 
25-39 5.705 24,3 72.432 28,4 7,9 
40-54 3.578 15,3 72.071 28,2 5,0 
55-64 613 2,6 33.910 13,3 1,8 
65+ 97 0,4 36.737 14,4 0,3 

ΣΥΝΟΛΟ 23.431 100,0 255.421 100,0 9,2 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2003, Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.43 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟ 2000  
ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΡ. % ΑΡ. % 

% 
ΣΥΜ-
ΜΕ-

ΤΟΧΗΣ  
ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟ/ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ   

253 4,7 96.251 35,9 0,3 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 121 2,2 33.661 12,6 0,4 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 0 0,0 941 0,3 0,0 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 70 1,3 5.284 1,9 1,3 
ΛΥΚΕΙΟ 1.669 30,8 84.522 31,5 2,0 
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ*      
ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 1.006 18,6 21.889 8,2 4,6 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2.294 42,4 25.358 9,5 9,0 
ΠΤΥΧΙΟ/ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 2.294 42,4 25.104 9,4 9,1 

∆ΟΚΤΟΡΑΤΟ** 0 0,0 254 0,1 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 5.412 100,0 268.161 100,0 2,0 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Στην “Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000” η µεταλυκειακή εκπαίδευση και 
κατάρτιση περιλαµβάνεται στην Τεχνική Σχολή και στο Λύκειο. 

 
** Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 

στοιχεία αυτά δεν θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.44 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟ 2001  
ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΡ. % ΑΡ. % 

% 
ΣΥΜ-
ΜΕ-

ΤΟΧΗΣ  
ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟ/ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

320 5,1 94.876 34,7 0,3 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 265 4,3 35.580 13,0 0,7 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 0 0,0 1.064 0,4 0,0 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 62 1,0 4.166 1,5 1,5 
ΛΥΚΕΙΟ 2.169 34,9 80.851 29,6 2,7 
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ 145 2,3 4.268 1,6 3,4 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 1.239 19,9 22.608 8,3 5,5 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1.898 30,5 29.398 10,8 6,5 
ΠΤΥΧΙΟ/ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 1.776 28,5 29.018 10,6 6,1 

∆ΟΚΤΟΡΑΤΟ* 122 2,0 380 0,1 32,1 

ΣΥΝΟΛΟ 6.219 100,0 273.191 100,0 2,3 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2001, Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δεν θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.45 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟ 2002 
 ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΡ. % ΑΡ. % 

% 
ΣΥΜ-
ΜΕ-

ΤΟΧΗΣ  
ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟ/ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

151 2,3 92.940 33,7 0,2 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 246 3,8 32.884 11,9 0,7 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 0 0,0 1.091 0,4 0,0 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 129 2,0 4.411 1,6 2,9 
ΛΥΚΕΙΟ 1.778 27,3 78.837 28,6 2,3 
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ 311 4,8 5.941 2,2 5,2 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 1.441 22,2 27.915 10,1 5,2 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2.448 37,6 31.334 11,4 7,8 
ΠΤΥΧΙΟ/ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 2.448 37,6 30.957 11,3 7,9 

∆ΟΚΤΟΡΑΤΟ* 0 0,0 377 0,1 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 6.503 100,0 275.731 100,0 2,4 
 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2002, Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δεν θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.46 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟ 2003  
ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΡ. % ΑΡ. % 

% 
ΣΥΜ-
ΜΕ-

ΤΟΧΗΣ  
ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟ/ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

1.431 4,6 92.302 32,7 1,6 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 11.935 38,1 39.538 14,0 30,2 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 71 0,2 955 0,3 7,5 

ΛΥΚΕΙΟ/  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 5.818 18,6 79.133 28,0 7,4 

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ 1.066 3,4 9.808 3,5 10,9 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 3.518 11,2 25.916 9,2 13,6 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 7.317 23,4 34.150 12,1 21,4 
ΠΤΥΧΙΟ/ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 7.168 22,9 33.670 11,9 21,3 

∆ΟΚΤΟΡΑΤΟ* 149 0,5 480 0,2 31,1 

ΣΥΝΟΛΟ 31.305 100,0 282.282 100,0 11,1 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2003, Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δεν θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.47 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  

15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  
ΤΟ 2000 ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΕΣ 

ΑΝ∆ΡΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΡ. % ΑΡ. % 

% 
ΣΥΜ-
ΜΕ-

ΤΟΧΗΣ  
ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟ/ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

124 2,7 76.150 31,1 0,2 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 224 4,9 29.609 12,1 0,8 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 0 0,0 6.080 2,5 0,0 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 210 4,6 22.329 9,1 0,9 
ΛΥΚΕΙΟ 1.006 22,0 57.792 23,6 1,7 
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ* - - - - - 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ  536 11,7 17.784 7,3 3,0 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2.351 51,4 33.584 13,8 7,0 
ΠΤΥΧΙΟ/ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 2.229 48,7 32.309 13,2 6,9 

∆ΟΚΤΟΡΑΤΟ* 122 2,7 1.275 0,5 9,6 

ΣΥΝΟΛΟ 4.574 100,0 244.604 100,0 1,9 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Στην “Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000” η µεταλυκειακή εκπαίδευση και 
κατάρτιση περιλαµβάνεται στην Τεχνική Σχολή και στο Λύκειο. 

 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δεν θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.48 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  
ΤΟ 2001 ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΑΝ∆ΡΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΡ. % ΑΡ. % 

% 
ΣΥΜ-
ΜΕ-
ΤΟ-
ΧΗΣ  

ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟ/ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

265 5,0 71.669 28,7 0,5 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 73 1,4 31.091 12,5 0,2 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 73 1,5 6.634 2,7 1,1 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 529 10,0 25.362 10,2 2,1 
ΛΥΚΕΙΟ 847 16,0 55.899 22,4 1,5 
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ 54 1,0 1.319 0,5 4,1 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ  531 10,0 19.675 7,9 2,7 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2.857 54,0 36.085 14,5 7,9 
ΠΤΥΧΙΟ/ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 2.797 52,9 34.490 13,8 8,1 

∆ΟΚΤΟΡΑΤΟ* 60 1,1 1.595 0,6 3,8 

ΣΥΝΟΛΟ 5.290 100,0 249.330 100,0 2,1 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2001, Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δεν θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.49 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  
ΤΟ 2002 ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΑΝ∆ΡΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΡ. % ΑΡ. % 

% 
ΣΥΜ-
ΜΕ-
ΤΟ-
ΧΗΣ  

ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟ/ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

104 2,0 69.192 27,5 0,2 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 0 0,0 31.812 12,7 0,0 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 0 0,0 5.000 2,0 0,0 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 429 8,3 26.899 10,7 1,6 
ΛΥΚΕΙΟ 807 15,6 56.788 22,6 1,4 

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ 142 2,8 1.202 0,5 11,
8 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ  1.142 22,2 19.984 8,0 5,7 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2.459 47,8 39.192 15,6 6,3 
ΠΤΥΧΙΟ/ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 2.394 46,5 37.906 15,2 6,3 

∆ΟΚΤΟΡΑΤΟ* 65 1,3 1.286 0,4 5,0 

ΣΥΝΟΛΟ 5.147 100,0 251.355 100,0 2,0 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2002, Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δεν θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.50 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ  
15 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  
ΤΟ 2003 ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
ΣΥΜΜΕ- 
ΤΟΧΕΣ 

ΑΝ∆ΡΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΡ. % ΑΡ. % 

% 
ΣΥΜ-
ΜΕ-
ΤΟ-
ΧΗΣ  

ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟ/ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

1.212 5,2 69.091 27,0 1,8 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 10.060 42,9 34.683 13,7 29,0 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 204 0,9 5.140 2,0 4,0 

ΛΥΚΕΙΟ/  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 4.751 20,3 80.558 31,6 5,9 

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ 221 0,9 2.934 1,1 7,5 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 1.594 6,8 20.169 7,9 7,9 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 5.263 22,5 41.983 16,4 12,5 
ΠΤΥΧΙΟ/ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 5.137 21,9 41.120 16,1 12,5 

∆ΟΚΤΟΡΑΤΟ* 126 0,5 863 0,3 14,6 

ΣΥΝΟΛΟ 23.431 100,0 255.421 100,0 9,2 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2003, Στατιστική Υπηρεσία 
 
* Εξαιτίας του µικρού σχετικά δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού τα 
στοιχεία αυτά δεν θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.51 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 25-64 
ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2002 
 

ΕΤΟΣ 
ΧΩΡΑ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

ΒΕΛΓΙΟ 6,0 6,9 6,3 
∆ΑΝΙΑ 23,8 19,1 20,7 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,8 4,8 5,5 
ΕΛΛΑ∆Α 1,1 1,2 1,1 
ΙΣΠΑΝΙΑ 5,6 5,5 5,4 
ΓΑΛΛΙΑ 3,1 3,0 3,0 
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ * * 8,8 
ΙΤΑΛΙΑ 5,4 5,2 4,7 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,9 4,7 6,4 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 14,7 15,5 15,9 
ΑΥΣΤΡΙΑ 7,4 7,7 7,4 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 3,5 3,6 3,3 
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 21,6 21,4 21,4 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 24,1 19,7 ** 21,2 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 24,4 25,7 26,3 
ΕΕ 8,9 *** 8,9 *** 9,2 
ΚΥΠΡΟΣ 3,2 3,4 3,8 

 
Πηγή: Labour Force Survey 2000-2002, Eurostat (Life-long learning – females – 
Percentage of the female population aged 25-64 participating in education and 
training over the four weeks prior to the survey). 
 

*  Μη διαθέσιµα στοιχεία 
**  Αλλαγή σε σχέση µε προηγούµενα χρόνια 
***  Υπολογιζόµενα στοιχεία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.52 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 25-64 
ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2002 
 

ΕΤΟΣ 
ΧΩΡΑ 2000  

(%) 
2001  
(%) 

2002 
(%) 

ΒΕΛΓΙΟ 7,6 7,7 6,8 
∆ΑΝΙΑ 17,9 16,4 16,2 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5,6 5,7 6,1 
ΕΛΛΑ∆Α 1,1 1,5 1,2 
ΙΣΠΑΝΙΑ 4,6 4,3 4,5 
ΓΑΛΛΙΑ 2,6 2,5 2,4 
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ * * 6,5 
ΙΤΑΛΙΑ 5,5 4,9 4,5 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 5,7 5,9 8,9 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 16,4 17,0 16,9 
ΑΥΣΤΡΙΑ 9,2 8,7 7,6 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 3,3 3,0 2,4 
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 17,7 17,1 16,5 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 19,2 15,4 ** 15,7 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 17,9 18,0 18,6 
ΕΕ 8,0 *** 7,9 *** 7,9 
ΚΥΠΡΟΣ 3,1 3,4 3,6 

 
Πηγή: Labour Force Survey 2000-2002, Eurostat (Life-long learning –males – 
Percentage of the male population aged 25-64 participating in education and training 
over the four weeks prior to the survey). 
 

*  Μη διαθέσιµα στοιχεία 
**  Αλλαγή σε σχέση µε προηγούµενα χρόνια 
***  Υπολογιζόµενα στοιχεία  
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