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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
 
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού έχει έγκαιρα εντοπίσει το 
σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι αυτοεργοδοτούµενοι ως µια 
κατηγορία απασχολουµένων που συµβάλλει κατά τρόπο θετικό στην 
αναπτυξιακή πορεία της κυπριακής οικονοµίας. Γι’ αυτό έχει περιληφθεί στο 
Στρατηγικό Προγραµµατισµό της ΑνΑ∆ ειδική αναφορά σε σχέση µε την 
εξέταση της δυνατότητας αξιοποίησης του συστήµατος κατάρτισης της 
ΑνΑ∆ από τους αυτοεργοδοτουµένους.  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας την τεράστια σηµασία αυτής της 
κατηγορίας απασχολουµένων ως µέσο καταπολέµησης διαφόρων σοβαρών 
οικονοµικο-κοινωνικών στρεβλώσεων και κυρίως της ανεργίας, υιοθέτησε 
συγκεκριµένη πολιτική για τους αυτοεργοδοτουµένους. Η πολιτική αυτή 
υποβοηθά και υποστηρίζει τους αυτοεργοδοτουµένους σε ορισµένους τοµείς 
τους οποίους αυτοί θεωρούν ως ζωτικής σηµασίας, όπως είναι η ευκολότερη 
πρόσβαση σε δανειοδοτήσεις, η αποτελεσµατική και γρήγορη παροχή 
υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, η δηµιουργία ενός σαφούς και 
σταθερού συνόλου εργατικών νόµων και κανονισµών, η παροχή συµβουλών 
και βοήθειας και η διευκόλυνση της πρόσβασης τους στον τοµέα της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.  
 
Στόχος της µελέτης είναι να δώσει µια συνολική, έγκυρη και πρόσφατη 
εικόνα αναφορικά µε τον αριθµό των αυτοεργοδοτουµένων, τη συµµετοχή 
τους σε προγράµµατα κατάρτισης, τις ανάγκες κατάρτισης που 
αντιµετωπίζουν και τις προοπτικές και δυνατότητες που υπάρχουν για 
αξιοποίηση του συστήµατος κατάρτισης της ΑνΑ∆. Αναµένεται ότι τα 
στοιχεία και οι πληροφορίες που προκύπτουν από τη µελέτη καθώς και τα 
συµπεράσµατα και τα πορίσµατα που διατυπώνονται, θα τύχουν της 
µέγιστης δυνατής αξιοποίησης από όλους τους ενδιαφεροµένους.  
 
Στο συντάκτη της µελέτης Στέλιο Μυτίδη, Λειτουργό Ανθρώπινου 
∆υναµικού, στον Κυριάκο Κυριάκου Λειτουργό Ανθρώπινου ∆υναµικού 
1ης Τάξης που επεξεργάστηκε τα στοιχεία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, 
στους Γιώργο Σιεκκερή και Μάκη Κεραυνό, Ανώτερους Λειτουργούς 
Ανθρώπινου ∆υναµικού που συντόνισαν τη µελέτη και στο ∆ρα Γιώργο 
Όξινο, ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Έρευνας και Προγραµµατισµού, εκφράζω 
τα θερµά µου συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες µου.  
 
 
Μιχάλης Φυσεντζίδης  
Γενικός ∆ιευθυντής  
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ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 
Με βάση τα επίσηµα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού για 
το 2000 που διεξήγαγε η Στατιστική Υπηρεσία, οι 
αυτοεργοδοτούµενοι ανέρχονται στα 59.763 άτοµα και αποτελούν 
το 21,4% του συνόλου των απασχολουµένων της Κύπρου. Η 
σηµασία αυτής της κατηγορίας των απασχολουµένων είναι τεράστια 
όχι µόνο λόγω του σηµαντικού αριθµού τους αλλά και επειδή 
ανάµεσα τους εντοπίζεται ένας µεγάλος αριθµός από 
ιδιοκτήτες/διευθυντές επιχειρήσεων που διαδραµατίζουν το δικό τους 
ρόλο στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους και κατά συνέπεια στην 
ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας της Κύπρου. 
Παράλληλα, η αυτοεργοδότηση µπορεί να συµβάλει κατά τρόπο 
θετικό στην ποιότητα ζωής, στη δηµιουργία µιας πιο δυναµικής 
οικονοµίας και στην ανάπτυξη νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων 
και εισαγωγή τεχνολογικών καινοτοµιών.  
 
Σκοπός της µελέτης  
 
Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι να δώσει µια συνολική, έγκυρη 
και πρόσφατη εικόνα των αυτοεργοδοτουµένων και να εξετάσει τις 
προοπτικές και δυνατότητες που υπάρχουν για αξιοποίηση του 
συστήµατος κατάρτισης της ΑνΑ∆ από αυτή την κατηγορία 
απασχολουµένων.  
 
Έκταση της µελέτης  
 
Οι κύριες πηγές των στοιχείων και πληροφοριών που 
χρησιµοποιήθηκαν για την ετοιµασία της µελέτης είναι η Στατιστική 
Υπηρεσία της Κύπρου, το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου, η 
Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
 
Μεθοδολογία  
 
Σε πρώτο στάδιο έγινε αριθµητική παρουσίαση και ανάλυση των 
αυτοεργοδοτουµένων στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ακολούθως εξετάστηκε η συµµετοχή των αυτοεργοδοτουµένων σε 
προγράµµατα κατάρτισης συγκριτικά µε τους εργοδοτουµένους. Στη 
συνέχεια, αναλύθηκαν οι ανάγκες κατάρτισης και ανάπτυξης που 
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αντιµετωπίζουν οι αυτοεργοδοτούµενοι της Κύπρου και εντοπίστηκαν 
οι επαγγελµατικές κατηγορίες οι οποίες αντιµετωπίζουν τις πιο 
σηµαντικές ανάγκες. Τέλος, εξετάστηκε η δυνατότητα και η 
χρησιµότητα αξιοποίησης του συστήµατος κατάρτισης της ΑνΑ∆ από 
αυτή την κατηγορία απασχολουµένων.  
 
Βασικές διαπιστώσεις και συµπεράσµατα  
 
Από την εξέταση και ανάλυση των στοιχείων και δεδοµένων 
αναφορικά µε τους αυτοεργοδοτουµένους τόσο στην Κύπρο όσο και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση προκύπτουν ορισµένες βασικές διαπιστώσεις 
και συµπεράσµατα.  
 
Η σηµασία των αυτοεργοδοτουµένων στην Κύπρο  
 
(i) Οι αυτοεργοδοτούµενοι στην Κύπρο ανέρχονται στα 59.763 

άτοµα και αποτελούν το 21,4% του συνόλου των 
απασχολουµένων.  

 
(ii) Η πλειοψηφία των αυτοεργοδοτουµένων είναι άντρες µε 

ποσοστό 81,3% ενώ το ποσοστό των γυναικών φτάνει µόνο το 
18,7%.  

 
(iii) Οι περισσότεροι αυτοεργοδοτούµενοι εντοπίζονται στην οµάδα 

ηλικιών 40-49 µε το ποσοστό τους να ανέρχεται στο 29,3%.  
 
(iv) Το µεγαλύτερο ποσοστό αυτοεργοδοτουµένων, 35,6%, είναι 

απόφοιτοι δηµοτικού ή δεν έχουν φοιτήσει καθόλου σε 
σχολείο.  

 
(v) Η πλειοψηφία των αυτοεργοδοτουµένων συγκεντρώνεται στις 

επαγγελµατικές κατηγορίες των Τεχνιτών Παραγωγής µε 
24,3% και των Υπαλλήλων Υπηρεσιών και Πωλητών µε 
23,1%.  

 
(vi) Ο κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας όπου απασχολούνται οι 

περισσότεροι αυτοεργοδοτούµενοι είναι αυτός του Εµπορίου 
και Επιδιορθώσεων Αυτοκινήτων και Ειδών Προσωπικής ή 
Οικιακής Χρήσης µε ποσοστό της τάξης του 23,9%.  
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(vii) Ο µεγαλύτερος όγκος αυτοεργοδοτουµένων, 36,9%, εργάζεται 
στην επαρχία Λευκωσίας.  

 
(viii) Στην Κύπρο εφαρµόζονται διάφορα µέτρα βοήθειας και 

υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις, περιλαµβανοµένων και 
αυτών των αυτοεργοδοτουµένων, σε σχέση µε τις 
∆ανειοδοτήσεις, την Πληροφόρηση και τις Συµβουλές και την 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση.  

 
Η σηµασία των αυτοεργοδοτουµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
 
(i) Το ποσοστό των αυτοεργοδοτουµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

υπολογιζόµενο στο σύνολο των απασχολουµένων είναι 14,1% 
ακολουθώντας διαχρονικά µια µικρή πτωτική τάση.  

 
(ii) Τα ποσοστά των αυτοεργοδοτουµένων στις χώρες-µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν µεγάλες διακυµάνσεις 
µεταξύ τους, κυµαινόµενα από 8,2% µέχρι 32,4%.  

 
(iii) Οι περισσότεροι αυτοεργοδοτούµενοι, µε 23,5%, εντοπίζονται 

στην επαγγελµατική κατηγορία των ∆ιευθυντών και ακολουθεί 
η κατηγορία των Τεχνιτών Παραγωγής µε 18,6%.  

 
(iv) Η πλειοψηφία των αυτοεργοδοτουµένων µε ποσοστό 21,7% 

απασχολείται, όπως και στην περίπτωση της Κύπρου, στον 
κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας του Εµπορίου και 
Επιδιορθώσεων Αυτοκινήτων και Ειδών Προσωπικής ή 
Οικιακής Χρήσης.  

 
(v) Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στους 

αυτοεργοδοτουµένους στους τοµείς των ∆ανειοδοτήσεων, της 
Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, των Εργατικών Νόµων και 
Κανονισµών, των Συµβουλών και Βοήθειας και της 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.  

 
Η κατάρτιση και ανάπτυξη των αυτοεργοδοτουµένων στην Κύπρο  
 
(i) Οι αυτοεργοδοτούµενοι στην Κύπρο συµµετέχουν σε 

µικρότερο βαθµό σε προγράµµατα κατάρτισης από τους 
εργοδοτουµένους µε τα ποσοστά τους να ανέρχονται στο 2,5% 
και 3,3% αντίστοιχα.  
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(ii) Οι κυριότεροι λόγοι στους οποίους οφείλεται σε µεγάλο βαθµό 
το χαµηλότερο ποσοστό συµµετοχής των αυτοεργοδοτουµένων 
σε προγράµµατα κατάρτισης είναι το κόστος κατάρτισης που 
επωµίζονται από µόνοι τους, η έλλειψη συστήµατος ακριβούς 
εντοπισµού των αναγκών κατάρτισης που αντιµετωπίζουν και 
το βαρυφορτωµένο και ιδιόµορφο ωράριο τους.  

 
(iii) Σε όλες ανεξαίρετα τις επαγγελµατικές κατηγορίες το ποσοστό 

συµµετοχής των αυτοεργοδοτουµένων σε προγράµµατα 
κατάρτισης είναι χαµηλότερο από εκείνο των εργοδοτουµένων. 
Αξιόλογες διαφορές εντοπίζονται στις επαγγελµατικές 
κατηγορίες των Τεχνικών, Βοηθών και Παροµοίων και των 
Τεχνιτών Παραγωγής και Χειριστών Μηχανών.  

 
Η κατάρτιση και ανάπτυξη των αυτοεργοδοτουµένων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση  
 
(i) Το ποσοστό συµµετοχής των εργοδοτουµένων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε προγράµµατα κατάρτισης είναι µεγαλύτερο από το 
αντίστοιχο ποσοστό των αυτοεργοδοτουµένων χωρίς 
υπαλλήλους, 5,7% και 2,7% αντίστοιχα.  

 
(ii) Οι αυτοεργοδοτούµενοι χωρίς υπαλλήλους σε όλες τις 

επαγγελµατικές κατηγορίες έχουν µικρότερα ποσοστά 
συµµετοχής σε προγράµµατα κατάρτισης από τους 
εργοδοτουµένους µε σηµαντικές διαφορές να προκύπτουν στις 
κατηγορίες των ∆ιευθυντών και Προσοντούχων, των Γραφέων 
και Υπαλλήλων Υπηρεσιών και των Γεωργών.  

 
(iii) Η γενική εικόνα που παρατηρείται αναφορικά µε τη συµµετοχή 

των απασχολουµένων της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε προγράµµατα κατάρτισης είναι περίπου η ίδια, µε τους 
αυτοεργοδοτουµένους να παρουσιάζουν χαµηλότερα 
ποσοστά συµµετοχής από τους εργοδοτουµένους.  

 
Οι ανάγκες κατάρτισης και ανάπτυξης των αυτοεργοδοτουµένων της 
Κύπρου  
 
(i) Οι ανάγκες κατάρτισης και ανάπτυξης που αντιµετωπίζουν οι 

αυτοεργοδοτούµενοι της Κύπρου αφορούν την αναβάθµιση 
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τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν άµεση σχέση µε 
την εξάσκηση του επαγγέλµατος τους και την απόκτηση 
διευθυντικών και επιχειρηµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
που σχετίζονται άµεσα µε τη γενική διεύθυνση και λειτουργία 
µιας επιχείρησης.  

 
(ii) Οι επαγγελµατικές κατηγορίες των αυτοεργοδοτουµένων οι 

οποίες έχουν τις σηµαντικότερες ανάγκες για αναβάθµιση 
τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι:  
 
••••    Τεχνίτες Παραγωγής και Παρόµοιοι  
••••    Υπάλληλοι Υπηρεσιών και Πωλητές  
••••    Γραφείς, ∆ακτυλογράφοι, Ταµίες και Παρόµοιοι  
••••    Προσοντούχοι και Άλλοι Ειδικοί  
••••    Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Ψαράδες και Ειδικευµένοι 

Γεωργικοί Εργάτες  
 
(iii) Η απόκτηση και περαιτέρω βελτίωση διευθυντικών και 

επιχειρηµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι γενικά 
απαραίτητη για όλες τις επαγγελµατικές κατηγορίες των 
αυτοεργοδοτουµένων, αφού κατά κανόνα τα άτοµα αυτά έχουν 
την ευθύνη για τη λειτουργία και διεύθυνση µιας επιχείρησης.  

 
(iv) Τα σηµαντικότερα διευθυντικά και επιχειρηµατικά θέµατα 

στα οποία εντοπίζονται ανάγκες κατάρτισης και ανάπτυξης 
για τους αυτοεργοδοτουµένους είναι:  
 
••••    Πληροφόρηση και Επικοινωνία  
••••    Μάρκετινγκ / Πωλήσεις  
••••    Μάνατζµεντ  
••••    ∆ιεύθυνση προσωπικού  
••••    Οικονοµική διαχείριση και Κοστολόγηση  
••••    Τεχνολογία  
••••    Ξένες γλώσσες  
••••    Νοµοθεσία  
••••    ∆ιαπραγµατευτικές ικανότητες  

 
(v) Οι επαγγελµατικές κατηγορίες των αυτοεργοδοτουµένων οι 

οποίες αντιµετωπίζουν σηµαντικές ανάγκες κατάρτισης και 
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ανάπτυξης στον τεχνικό τοµέα αλλά και σε διευθυντικά και 
επιχειρηµατικά θέµατα είναι:  
 
••••    ∆ιευθυντές  
••••    Προσοντούχοι και Άλλοι Ειδικοί  
••••    Τεχνικοί, Βοηθοί, Ειδικοί Γραφείς και Παρόµοιοι  
••••    Γραφείς, ∆ακτυλογράφοι, Ταµίες και Παρόµοιοι  
••••    Υπάλληλοι Υπηρεσιών και Πωλητές  
••••    Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Ψαράδες και Ειδικευµένοι 

Γεωργικοί Εργάτες  
••••    Τεχνίτες Παραγωγής και Παρόµοιοι  
••••    Χειριστές Μηχανών και Εργαλείων και Συναρµολογητές 

(εκτός των Οδηγών, Μηχανοδηγών, Υπαξιωµατικών και 
Ναυτών Πλοίων)  

 
Οι προοπτικές και οι δυνατότητες αξιοποίησης του συστήµατος 
κατάρτισης της ΑνΑ∆ από τους αυτοεργοδοτουµένους  
 
(i) Η ΑνΑ∆ εγκαθίδρυσε σταδιακά ένα ολοκληρωµένο και 

ευέλικτο σύστηµα κατάρτισης και ανάπτυξης του 
ανθρώπινου δυναµικού, το οποίο αποσκοπεί στη δηµιουργία 
των κατάλληλων προϋποθέσεων για προγραµµατισµένη και 
συστηµατική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναµικού της Κύπρου.  

 
(ii) Το φάσµα των προγραµµάτων κατάρτισης που προσφέρονται 

µέσω του συστήµατος κατάρτισης της ΑνΑ∆ καλύπτει τόσο την 
Αρχική όσο και τη Συνεχιζόµενη Κατάρτιση, όλους τους 
κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας και όλες τις επαρχίες.  

 
(iii) Οι συµµετοχές των εργοδοτουµένων σε επιχορηγηµένα από την 

ΑνΑ∆ προγράµµατα κατάρτισης αφορούν ένα ευρύ φάσµα 
θεµάτων που απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες όλων των 
επαγγελµατικών κατηγοριών και κλάδων οικονοµικής 
δραστηριότητας σε όλες τις επαρχίες.  

 
(iv) Οι αυτοεργοδοτούµενοι δεν περιλαµβάνονται στις οµάδες 

που καλύπτονται από το σύστηµα κατάρτισης της ΑνΑ∆. Για 
να περιληφθούν οι αυτοεργοδοτούµενοι στη σφαίρα 
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αρµοδιοτήτων της ΑνΑ∆ πρέπει να πραγµατοποιηθούν οι 
αναγκαίες τροποποιήσεις στη νοµοθεσία της που θα τους 
υποχρεώνει να καταβάλλουν το τέλος κατάρτισης. Σύµφωνα µε 
τον περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού Νόµο του 1999, η 
ΑνΑ∆ έχει αρµοδιότητα και εξουσία να παρέχει ή εξασφαλίζει 
χορηγήµατα σε εργοδότες αναφορικά µε δαπάνες που οι ίδιοι 
έχουν υποστεί για κατάρτιση των εργοδοτουµένων τους.  

 
(v) Η χρησιµότητα µιας πιθανής ένταξης των 

αυτοεργοδοτουµένων στις αρµοδιότητες της ΑνΑ∆, που θα 
τους δώσει τη δυνατότητα αξιοποίησης του συστήµατος 
κατάρτισης της, εντοπίζεται στα ακόλουθα σηµεία:  
 
••••    Απόκτηση και περαιτέρω βελτίωση των τεχνικών και 

επιχειρηµατικών και διευθυντικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
τους.  

••••    Ορθή και ολοκληρωµένη ανάπτυξη της εν λόγω κατηγορίας 
απασχολουµένων.  

••••    Εξίσωση τους µε τους εργοδοτουµένους και παροχή ίσων 
ευκαιριών και δικαιωµάτων στον τοµέα της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης.  

••••    Εναρµόνιση µε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
παροχή ίσων ευκαιριών κατάρτισης σε όλες τις κατηγορίες 
απασχολουµένων.  

 
Πορίσµατα  
 
(i) Οι αυτοεργοδοτούµενοι στην Κύπρο αποτελούν µια σηµαντική 

κατηγορία απασχολουµένων µε καθοριστικό ρόλο στην 
ανάπτυξη της κυπριακής οικονοµίας. Ο ρόλος αυτός αποκτά 
ιδιαίτερη σηµασία από τη στιγµή που ανάµεσα στα άτοµα αυτά 
βρίσκεται και ένας µεγάλος αριθµός από ιδιοκτήτες/ 
διευθυντές επιχειρήσεων.  

 
(ii) Οι αυτοεργοδοτούµενοι της Κύπρου συµµετέχουν σε 

µικρότερο βαθµό σε προγράµµατα κατάρτισης από τους 
εργοδοτουµένους. Οι κυριότεροι λόγοι που επεξηγούν σε 
µεγάλο βαθµό αυτή την εικόνα είναι το κόστος κατάρτισης που 
επωµίζονται από µόνοι τους οι αυτοεργοδοτούµενοι, η έλλειψη 
συστήµατος ακριβούς εντοπισµού και ικανοποίησης των 



 xii

αναγκών κατάρτισης που έχουν και το ιδιόµορφο και 
υπερφορτωµένο ωράριο τους.  

 
(iii) Η συντριπτική πλειοψηφία των αυτοεργοδοτουµένων έχει 

σηµαντικές ανάγκες κατάρτισης και ανάπτυξης τόσο σε 
τεχνικά όσο και σε διευθυντικά και επιχειρηµατικά θέµατα. 
Μια ενδεχόµενη ένταξη τους στο σύστηµα κατάρτισης της 
ΑνΑ∆ θα συµβάλει στην ορθή, ολοκληρωµένη και πολύπλευρη 
κατάρτιση και ανάπτυξη τους µε θετικές επιπτώσεις στην 
παραγωγικότητα τους και κατ’ επέκταση στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων τους.  

 
(iv) Για να επιτευχθεί η ένταξη των αυτοεργοδοτουµένων στις 

αρµοδιότητες της ΑνΑ∆ και η αξιοποίηση του συστήµατος 
κατάρτισης της πρέπει να προηγηθούν οι αναγκαίες αλλαγές 
στη νοµοθεσία της µε την οποία θα υποχρεώνονται να 
καταβάλλουν το νενοµισµένο τέλος κατάρτισης.  

 
(v) Το υφιστάµενο σύστηµα κατάρτισης της ΑνΑ∆ µπορεί να 

αξιοποιηθεί σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό για τον ακριβή 
εντοπισµό και ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης και 
ανάπτυξης των αυτοεργοδοτουµένων. Πρόσθετα, η ευελιξία 
και η προσαρµοστικότητα του συστήµατος επιτρέπει, σε 
περίπτωση που κριθεί σκόπιµο, τον εµπλουτισµό του µε ειδικό 
Σχέδιο για αυτοεργοδοτουµένους και µε νέους θεµατικούς 
τοµείς που να απευθύνονται στους αυτοεργοδοτουµένους. Στην 
προσπάθεια αυτή θα µπορούσε να αξιοποιηθούν τα 
υφιστάµενα ιδρύµατα και οργανισµοί κατάρτισης καθώς και 
οποιεσδήποτε άλλες ad hoc διευθετήσεις.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Η αυτοεργοδότηση αποτελεί µια από τις παλαιότερες αλλά 
ταυτόχρονα και µια από τις πιο σύγχρονες µορφές εργασίας. Η 
ύπαρξη της είναι συνδεδεµένη µε καθιερωµένους κλάδους όπως η 
γεωργία καθώς και µε νέους αναπτυσσόµενους υψηλής τεχνολογίας 
κλάδους που περιλαµβάνουν τις τεχνολογίες της πληροφορικής και 
των επικοινωνιών. Περιλαµβάνει καθιερωµένα επαγγέλµατα όπως ο 
έµπορος και ο ελεύθερος επαγγελµατίας και επαγγέλµατα τα οποία 
προκύπτουν από την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών. Οι 
αυτοεργοδοτούµενοι αποτελούν µια συνεχώς µεταβαλλόµενη και 
ανοµοιογενή οµάδα στην οποία δεν µπορεί να δοθεί εύκολα ένας 
ορισµός που να την αντιπροσωπεύει.  
 
Η αυτοεργοδότηση µπορεί να συµβάλει σε σηµαντικό βαθµό στην 
καλυτέρευση της ποιότητας ζωής. Προσφέρει στα άτοµα την 
ευκαιρία να συµµετάσχουν στην αγορά εργασίας και να αξιοποιήσουν 
το ταλέντο τους µε µεγαλύτερη ευκολία και ελευθερία από ότι ένας 
εργοδοτούµενος και κατά συνέπεια να λαµβάνουν περισσότερη 
ικανοποίηση από την εργασία τους. Συµβάλλει επίσης στη δηµιουργία 
µιας πιο δυναµικής οικονοµίας και στην καλύτερη αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναµικού για ανάπτυξη νέων οικονοµικών 
δραστηριοτήτων και εισαγωγή τεχνολογικών καινοτοµιών.  
 
Οι αυτοεργοδοτούµενοι στην Κύπρο αποτελούν µια σηµαντική 
κατηγορία απασχολουµένων η οποία έχει καθοριστικό ρόλο στην 
ανάπτυξη της οικονοµίας του τόπου. Η σηµασία αυτής της 
κατηγορίας των απασχολουµένων είναι πολύ µεγάλη όχι µόνο λόγω 
του µεγάλου αριθµού ατόµων που την απαρτίζουν, αλλά και επειδή 
ανάµεσα τους βρίσκεται ένας σηµαντικός αριθµός από ιδιοκτήτες/ 
διευθυντές που αποτελούν το κλειδί για την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων και κατά συνέπεια της οικονοµίας της Κύπρου.  
 
1.1. Σκοπός της µελέτης  
 
Βασική επιδίωξη της µελέτης αυτής είναι να δώσει µια συνολική, 
έγκυρη και πρόσφατη εικόνα των αυτοεργοδοτουµένων και να 
εξετάσει τις προοπτικές και δυνατότητες που υπάρχουν για 
αξιοποίηση του συστήµατος κατάρτισης της ΑνΑ∆ από αυτή την 
κατηγορία απασχολουµένων.  
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Στα πλαίσια του κύριου αυτού σκοπού οι επιµέρους στόχοι της 
µελέτης είναι:  
 
••••    Αριθµητική παρουσίαση και ανάλυση των στοιχείων για τους 

αυτοεργοδοτουµένους στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 
••••    Εξέταση της πολιτικής που ακολουθείται στην Κύπρο και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση για τους αυτοεργοδοτουµένους  
 
••••    Εξέταση της συµµετοχής των αυτοεργοδοτουµένων σε 

προγράµµατα κατάρτισης συγκριτικά µε τους εργοδοτουµένους 
τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

 
••••    ∆ιερεύνηση των κατηγοριών των αναγκών κατάρτισης και 

ανάπτυξης που έχουν οι αυτοεργοδοτούµενοι της Κύπρου και 
εντοπισµός των επαγγελµατικών κατηγοριών µε σηµαντικές 
ανάγκες κατάρτισης και ανάπτυξης  

 
••••    Εξέταση της δυνατότητας και της χρησιµότητας αξιοποίησης 

του συστήµατος κατάρτισης της ΑνΑ∆ από τους 
αυτοεργοδοτουµένους  

 
1.2. Έκταση της µελέτης  
 
Οι βασικές πηγές πληροφοριών που χρησιµοποιήθηκαν για την 
εξέταση και ανάλυση του όλου θέµατος είναι η Στατιστική Υπηρεσία 
της Κύπρου, το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου, η Ευρωπαϊκή 
Στατιστική Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
 
Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κύπρου και της 
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας αναφέρονται στην Έρευνα 
Εργατικού ∆υναµικού που πραγµατοποιήθηκε το 2000 στην Κύπρο 
και στις 15 χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα αυτή 
διεξάγεται προς το παρόν στην Κύπρο πάνω σε ετήσια βάση και 
καλύπτει προκαθορισµένο και στατιστικά αντιπροσωπευτικό δείγµα 
νοικοκυριών.  
 
Αναφορικά µε την περίπτωση της Κύπρου πρέπει να αναφερθεί ότι 
καλύφθηκε δείγµα 3.400 νοικοκυριών και λήφθηκαν πληροφορίες 
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από 10.500 περίπου µέλη των πιο πάνω νοικοκυριών ηλικίας 15 
χρονών και άνω. Η συγκέντρωση των πληροφοριών έγινε µε τη 
συµπλήρωση ειδικά σχεδιασµένου ερωτηµατολογίου.  
 
Ανάµεσα στις πληροφορίες του ερωτηµατολογίου περιλαµβάνονται 
και στοιχεία που αφορούν την απασχόληση και την εκπαίδευση και 
επιµόρφωση. Τα στοιχεία αυτά αναλύονται σε σχέση µε την 
επαγγελµατική υπόσταση, το φύλο, την ηλικία, το µορφωτικό 
επίπεδο, την επαγγελµατική κατηγορία, τον κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας και την επαρχία.  
 
Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλο 
που συλλέγονται στοιχεία για την εκπαίδευση και επιµόρφωση των 
απασχολουµένων, στην Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της κάθε 
χώρας-µέλους, αυτά δεν τυγχάνουν επεξεργασίας σε µεγάλο βαθµό. 
Σηµειώνεται ότι τα πιο πρόσφατα στοιχεία που υπήρχαν και 
αξιοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό αναφέρονται στο έτος 1995.  
 
1.3. Μεθοδολογία  
 
Στα πλαίσια της µεθοδολογίας της µελέτης, έγινε παρουσίαση και 
ανάλυση των αριθµητικών δεδοµένων για τους 
αυτοεργοδοτουµένους τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ενώ παράλληλα εξετάστηκε και η πολιτική που ακολουθείται 
για αυτή την κατηγορία απασχολουµένων στην Κύπρο και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός ήταν να δοθεί µια σφαιρική εικόνα για τη 
σηµασία που έχει η κατηγορία των αυτοεργοδοτουµένων.  
 
Ακολούθως εξετάστηκε η συµµετοχή των αυτοεργοδοτουµένων σε 
προγράµµατα κατάρτισης συγκριτικά µε τους εργοδοτουµένους και 
στη συνέχεια έγινε ανάλυση των αναγκών κατάρτισης και 
ανάπτυξης που έχουν οι αυτοεργοδοτούµενοι καθώς και των 
επαγγελµατικών τους κατηγοριών που αντιµετωπίζουν σηµαντικές 
ανάγκες κατάρτισης και ανάπτυξης.  
 
Τέλος, εξετάστηκε η δυνατότητα αξιοποίησης του συστήµατος 
κατάρτισης της ΑνΑ∆ από τους αυτοεργοδοτουµένους, κυρίως σε 
σχέση µε τη νοµοθεσία της και το τέλος κατάρτισης, και η 
χρησιµότητα που θα έχει µια ενδεχόµενη ένταξη αυτής της 
κατηγορίας απασχολουµένων στις αρµοδιότητες της ΑνΑ∆.  
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1.4. Περίγραµµα της µελέτης  
 
Στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί το εισαγωγικό µέρος, 
περιγράφονται ο σκοπός και η έκταση της µελέτης καθώς και η 
µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της.  
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια αριθµητική παρουσίαση και 
ανάλυση των στοιχείων των αυτοεργοδοτουµένων και της πολιτικής 
στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσιάζονται υπό µορφή 
πινάκων και σχεδιαγραµµάτων διάφορα στοιχεία που αφορούν τους 
αυτοεργοδοτουµένους σε σχέση µε το φύλο και την οµάδα ηλικιών 
τους, το µορφωτικό επίπεδο που έχουν, την επαγγελµατική κατηγορία 
και κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας που ανήκουν και την επαρχία 
στην οποία εργάζονται. Παράλληλα, γίνεται και η σχετική ανάλυση 
και ερµηνεία των στοιχείων.  
 
Στο τρίτο κεφάλαιο σκιαγραφείται η εικόνα που παρουσιάζεται 
αναφορικά µε τη συµµετοχή των αυτοεργοδοτουµένων και των 
εργοδοτουµένων της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
προγράµµατα κατάρτισης. Συγκεκριµένα, εξετάζεται η συµµετοχή 
τους σε προγράµµατα κατάρτισης κατά επαγγελµατική υπόσταση, 
φύλο, οµάδα ηλικιών, µορφωτικό επίπεδο, επαγγελµατική κατηγορία 
και κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας ενώ στην περίπτωση της 
Κύπρου γίνεται πρόσθετη ανάλυση για διάφορα χαρακτηριστικά της 
κατάρτισης.  
 
Το τέταρτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στις ανάγκες κατάρτισης και 
ανάπτυξης των αυτοεργοδοτουµένων της Κύπρου. Εντοπίζονται οι 
βασικές κατηγορίες των αναγκών κατάρτισης και ανάπτυξης που 
έχουν οι αυτοεργοδοτούµενοι και οι επαγγελµατικές κατηγορίες µε 
σηµαντικές ανάγκες κατάρτισης και ανάπτυξης.  
 
Στο πέµπτο κεφάλαιο περιγράφεται το σύστηµα κατάρτισης της 
ΑνΑ∆ και εξετάζονται οι προοπτικές και δυνατότητες αξιοποίησης 
του από τους αυτοεργοδοτουµένους.  
 
Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο καταγράφονται όλες οι βασικές 
διαπιστώσεις, συµπεράσµατα και πορίσµατα που πηγάζουν από τη 
µελέτη και τα οποία αφορούν κυρίως το θέµα της αξιοποίησης του 
συστήµατος κατάρτισης της ΑνΑ∆ από τους αυτοεργοδοτουµένους.  
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2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥ-
ΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  

 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται στοιχεία σχετικά 
µε τους αυτοεργοδοτουµένους στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση µε κύριο στόχο το σχηµατισµό µιας ολοκληρωµένης, έγκυρης 
και πρόσφατης εικόνας για το συγκεκριµένο θέµα. Σε πρώτο στάδιο 
αναλύονται τα στοιχεία που αφορούν την Κύπρο ενώ σε δεύτερο 
στάδιο τα αντίστοιχα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Οι αυτοεργοδοτούµενοι, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, εξετάζονται και αναλύονται σε σχέση µε την επαγγελµατική 
κατηγορία, κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας και φύλο ενώ στην 
περίπτωση της Κύπρου πρόσθετη ανάλυση γίνεται και για τα γενικά 
χαρακτηριστικά τους. Στο σηµείο αυτό θα ήταν χρήσιµο να αναφερθεί 
ότι το έτος αναφοράς και στις δύο περιπτώσεις αφορά το 2000.  
 
2.1. Οι αυτοεργοδοτούµενοι στην Κύπρο  
 
Οι αυτοεργοδοτούµενοι, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της Έρευνας 
Εργατικού ∆υναµικού 2000 της Στατιστικής Υπηρεσίας, ανέρχονται 
στις 59.763. Η πλειοψηφία από αυτούς, 42.124 (70,5%), είναι 
αυτοεργοδοτούµενοι χωρίς υπαλλήλους ενώ οι υπόλοιποι 17.639 
(29,5%) είναι αυτοεργοδοτούµενοι µε υπαλλήλους ή εργοδότες.  
 
Το Σχεδιάγραµµα 1 παρουσιάζει την ποσοστιαία κατανοµή των 
απασχολουµένων στην Κύπρο κατά επαγγελµατική υπόσταση το 
2000.  
 
Όπως προκύπτει από την εξέταση των στοιχείων του εν λόγω 
σχεδιαγράµµατος η κατηγορία των αυτοεργοδοτουµένων αποτελεί 
το 21,4% του συνόλου των απασχολουµένων της Κύπρου. ∆ηλαδή, 
ένας στους πέντε απασχολουµένους έχει τη δική του επιχείρηση, µε ή 
χωρίς υπαλλήλους. Όσον αφορά τις υπόλοιπες κατηγορίες 
απασχολουµένων εντοπίζεται ότι οι εργοδοτούµενοι αποτελούν τη 
µεγάλη πλειοψηφία των απασχολουµένων της Κύπρου µε το 
ποσοστό τους να ανέρχεται στο 75,5%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
για τα συνεισφέροντα µέλη της οικογένειας είναι µόλις 3,1%.  
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ, 2000

Εργοδοτούµενοι 
75,5%

Συνεισφέροντα 
µέλη οικογένειας 

3,1%
Αυτοεργοδο-
τούµενοι 

21,4%

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
 
Τα αναλυτικά στοιχεία των απασχολουµένων κατά επαγγελµατική 
υπόσταση και φύλο για το 2000 περιέχονται στον πίνακα 1.1 στο 
Παράρτηµα 1.  
 
2.1.1. Γενικά χαρακτηριστικά αυτοεργοδοτουµένων  
 
Στο µέρος αυτό αναλύονται τα γενικά χαρακτηριστικά των 
αυτοεργοδοτουµένων της Κύπρου αναφορικά µε το φύλο, την οµάδα 
ηλικιών στην οποία ανήκουν καθώς και το µορφωτικό επίπεδο.  
 
Αυτοεργοδοτούµενοι κατά φύλο  
 
Το Σχεδιάγραµµα 2 απεικονίζει την ποσοστιαία κατανοµή των 
αυτοεργοδοτουµένων στην Κύπρο κατά φύλο το 2000.  
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, 2000 

Άντρες 
81,3%

Γυναίκες 
18,7%

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
 
Από την ανάλυση αυτή φαίνεται ότι οι αυτοεργοδοτούµενοι στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία είναι άντρες µε ποσοστό που ξεπερνά 
το 80%. Συγκεκριµένα, οι άντρες αποτελούν το 81,3% της εν λόγω 
κατηγορίας απασχολουµένων και οι γυναίκες µόνο το 18,7%. 
∆ηλαδή, οι άντρες είναι σχεδόν 4,5 φορές περισσότεροι από τις 
γυναίκες.  
 
Η εικόνα αυτή ίσως να οφείλεται εν µέρει στο γεγονός ότι οι άντρες 
είναι διατεθειµένοι να πάρουν µε µεγαλύτερη ευκολία τη σχετική 
απόφαση από ότι οι γυναίκες και να λειτουργήσουν τη δική τους 
επιχείρηση µε όλες τις δυσκολίες και κινδύνους που αυτό περικλείει. 
Ένας άλλος πιθανός λόγος µπορεί να είναι επίσης ότι κάποια από τα 
επαγγέλµατα, όπως γεωργοί, τεχνίτες παραγωγής και χειριστές 
µηχανών, είναι πιο προσιτά στους άντρες παρά στις γυναίκες.  
 
 



8  

Αυτοεργοδοτούµενοι κατά οµάδα ηλικιών  
 
Η ποσοστιαία κατανοµή των αυτοεργοδοτουµένων στην Κύπρο κατά 
οµάδα ηλικιών το 2000 παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραµµα 3, ενώ 
αναλυτικά στοιχεία των αυτοεργοδοτουµένων κατά οµάδα ηλικιών 
και φύλο βρίσκονται στον πίνακα 1.2 στο Παράρτηµα 1.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΩΝ, 2000

9,5

25,6

29,3

22,9

12,6

0,1
0

5

10

15

20

25

30

35

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+

%

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
 
Από τις πληροφορίες του Σχεδιαγράµµατος 3 φαίνεται να προκύπτει 
µια θετική σχέση µεταξύ της ηλικίας και του ποσοστού των 
αυτοεργοδοτουµένων µέχρι την οµάδα ηλικιών 40-49, ενώ µετά από 
αυτή την οµάδα ηλικιών η σχέση µετατρέπεται από θετική σε 
αρνητική.  
 
Το ψηλότερο ποσοστό αυτοεργοδοτουµένων, 29,3%, 
συγκεντρώνεται στην οµάδα ηλικιών 40-49 ενώ τα αµέσως 
µεγαλύτερα ποσοστά, 25,6% και 22,9%, παρατηρούνται στις οµάδες 
ηλικιών 30-39 και 50-59 αντίστοιχα. Αναφορικά µε τις οµάδες 
ηλικιών 20-29 και 60+, τα ποσοστά των αυτοεργοδοτουµένων 
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κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα και ανέρχονται στο 9,5% και 12,6% 
αντίστοιχα.  
 
Αυτοεργοδοτούµενοι κατά µορφωτικό επίπεδο  
 
Η εικόνα που σχηµατίζεται αναφορικά µε το µορφωτικό επίπεδο των 
αυτοεργοδοτουµένων στην Κύπρο για το 2000 δίνεται από το 
Σχεδιάγραµµα 4.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο, 2000 
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
 
Όπως φαίνεται από την εξέταση του πιο πάνω σχεδιαγράµµατος, οι 
περισσότεροι αυτοεργοδοτούµενοι, µε ποσοστό της τάξης του 
35,6%, είναι απόφοιτοι του δηµοτικού ή δεν έχουν φοιτήσει 
καθόλου σε σχολείο. Σε αντίθεση, το µικρότερο ποσοστό εντοπίζεται 
στο Σύστηµα Μαθητείας όπου το 2,4% των αυτοεργοδοτουµένων έχει 
φοιτήσει µέχρι το εν λόγω επίπεδο. Περαιτέρω, εντοπίζονται 
σηµαντικά ποσοστά και στο επίπεδο της Ανώτερης 
∆ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε τα ποσοστά 
αυτά να ανέρχονται στο 29,9% και 24,9% αντίστοιχα.  
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Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση µε τους αυτοεργοδοτουµένους 
κατά µορφωτικό επίπεδο και φύλο για το 2000 περιέχονται στον 
πίνακα 1.3 στο Παράρτηµα 1.  
 
2.1.2. Αυτοεργοδοτούµενοι κατά επαγγελµατική κατηγορία  
 
Τα ποσοστά των αυτοεργοδοτουµένων στην Κύπρο κατά 
επαγγελµατική κατηγορία και φύλο για το έτος 2000 παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 1, ενώ τα αναλυτικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για 
να εξαχθούν αυτά τα ποσοστά βρίσκονται στον πίνακα 1.4 στο 
Παράρτηµα 1.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 

ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  
 

ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(%) (%) (%) 

1 ∆ιευθυντές, Νοµοθετικοί Λειτουργοί και 
Ανώτεροι ∆ιοικητικοί Λειτουργοί 5,1 1,6 4,5 

2 Προσοντούχοι και άλλοι Ειδικοί 10,8 16,4 11,8 

3 Τεχνικοί, Βοηθοί, Ειδικοί Γραφείς και Παρόµοιοι 8,2 13,8 9,3 

4 Γραφείς, ∆ακτυλογράφοι, Ταµίες και 
Παρόµοιοι 1,5 2,8 1,7 

5 Υπάλληλοι Υπηρεσιών και Πωλητές 18,9 41,2 23,1 

6 Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Ψαράδες και Ειδικευµένοι Γεωργικοί Εργάτες 13,6 7,7 12,5 

7 Τεχνίτες Παραγωγής και Παρόµοιοι 28,5 6,0 24,3 

8 Χειριστές Μηχανών & Εργαλείων και 
Συναρµολογητές 10,6 0,5 8,7 

9 Πλανόδιοι, Καθαριστές, Φύλακες, Κλητήρες, Εργάτες και Παρόµοιοι 2,8 10,0 4,1 

0 Στρατιωτικοί  - - - 

      ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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Το Σχεδιάγραµµα 5 απεικονίζει την ποσοστιαία κατανοµή για το 
σύνολο των αυτοεργοδοτουµένων στην Κύπρο κατά επαγγελµατική 
κατηγορία το 2000.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2000
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
 
Εξετάζοντας το ποσοστό που αναφέρεται στο σύνολο των 
αυτοεργοδοτουµένων για το 2000, προκύπτει ότι οι µεγαλύτερες 
επαγγελµατικές κατηγορίες, µε αισθητή διαφορά από τις υπόλοιπες, 
είναι αυτές των Τεχνιτών Παραγωγής και Παροµοίων µε 24,3% 
και των Υπαλλήλων Υπηρεσιών και Πωλητών µε 23,1%.  
 
Από την άλλη, το µικρότερο ποσοστό, εξαιρώντας τους 
Στρατιωτικούς όπου δεν υπάρχουν αυτοεργοδοτούµενοι, 
παρατηρείται στην επαγγελµατική κατηγορία των Γραφέων, 
∆ακτυλογράφων, Ταµιών και Παροµοίων µε το ποσοστό τους να 
ανέρχεται µόλις στο 1,7%. Μικρά ποσοστά παρατηρούνται και στις 
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κατηγορίες των ∆ιευθυντών (4,5%) και των Πλανοδίων, Καθαριστών, 
Φυλάκων και Παροµοίων (4,1%).  
 
Στο Σχεδιάγραµµα 6 φαίνεται παραστατικά η ποσοστιαία κατανοµή 
των αυτοεργοδοτούµενων αντρών στην Κύπρο κατά επαγγελµατική 
κατηγορία το 2000.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 

2000
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
 
Αναλύοντας την εικόνα που παρατηρείται σε σχέση µε τους άντρες, 
είναι εµφανές ότι τη µεγαλύτερη επαγγελµατική κατηγορία των 
αντρών αποτελούν οι Τεχνίτες Παραγωγής και Παρόµοιοι µε 
ποσοστό 28,5% και µετά ακολουθούν οι Υπάλληλοι Υπηρεσιών και 
Πωλητές µε 18,9%. Τρίτη σε µέγεθος κατηγορία είναι αυτή των 
Γεωργών, Κτηνοτρόφων και Ψαράδων µε ποσοστό 13,6% ενώ στη 
συνέχεια παρουσιάζονται οι υπόλοιπες κατηγορίες µε µικρότερα 
ποσοστά.  
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Το Σχεδιάγραµµα 7 δείχνει το ποσοστό των αυτοεργοδοτούµενων 
γυναικών στην Κύπρο κατανεµηµένο στις διάφορες επαγγελµατικές 
κατηγορίες για το 2000.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 

2000
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
 
Από την εξέταση των ποσοστών των αυτοεργοδοτούµενων 
γυναικών στην κάθε επαγγελµατική κατηγορία, προκύπτει ότι η 
κατηγορία Υπάλληλοι Υπηρεσιών και Πωλητές συγκεντρώνει το 
41,2%. ∆εύτερη κατηγορία, µε σηµαντική διαφορά από την πρώτη, 
είναι αυτή των Προσοντούχων και άλλων Ειδικών µε ποσοστό της 
τάξης του 16,4%. Πολύ µικρά ποσοστά παρουσιάζονται στις 
κατηγορίες των Γραφέων, ∆ακτυλογράφων, Ταµιών και Παροµοίων, 
των ∆ιευθυντών και των Χειριστών Μηχανών & Εργαλείων και 
Συναρµολογητών µε 2,8%, 1,6% και 0,5% αντίστοιχα.  
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Συγκρίνοντας τα ποσοστά της κάθε επαγγελµατικής κατηγορίας κατά 
φύλο προκύπτει ότι το ποσοστό των αυτοεργοδοτούµενων αντρών 
στην κατηγορία των Χειριστών Μηχανών & Εργαλείων είναι περίπου 
21 φορές µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των γυναικών και στην 
κατηγορία των Τεχνιτών Παραγωγής σχεδόν 5 φορές µεγαλύτερο. 
Αναφορικά µε τις αυτοεργοδοτούµενες γυναίκες διαπιστώνεται ότι το 
ποσοστό αυτών που απασχολούνται στην κατηγορία Πλανόδιοι, 
Καθαριστές και Εργάτες είναι περίπου 3,5 φορές µεγαλύτερο από το 
αντίστοιχο των αυτοεργοδοτούµενων αντρών και το ποσοστό τους 
στην κατηγορία των Υπαλλήλων Υπηρεσιών και Πωλητών περίπου 2 
φορές µεγαλύτερο.  
 
Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο το οποίο εξετάζεται είναι το ποσοστό 
των αυτοεργοδοτουµένων πάνω στο σύνολο των απασχολουµένων 
στην Κύπρο κατά επαγγελµατική κατηγορία. ∆ηλαδή, σε ποια 
επαγγελµατική κατηγορία παρατηρούνται τα µεγαλύτερα και 
µικρότερα ποσοστά αυτοεργοδοτουµένων σε σχέση µε το σύνολο των 
απασχολουµένων στη συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία.  
 
Τα στοιχεία αυτά για το 2000 παρουσιάζονται παραστατικά στο 
Σχεδιάγραµµα 8.  
 
Από το Σχεδιάγραµµα 8 διαπιστώνεται ότι είναι δυνατό µια 
επαγγελµατική κατηγορία αυτοεργοδοτουµένων µε αρκετά χαµηλό 
ποσοστό στο σύνολο των αυτοεργοδοτουµένων να αποτελεί ένα 
σηµαντικό ποσοστό στο σύνολο των απασχολουµένων της 
συγκεκριµένης επαγγελµατικής κατηγορίας.  
 
Αυτό συµβαίνει στην επαγγελµατική κατηγορία των ∆ιευθυντών 
όπου το ποσοστό των αυτοεργοδοτουµένων πάνω στο σύνολο όλων 
των κατηγοριών των αυτοεργοδοτουµένων είναι 4,5%, ενώ το 
ποσοστό των αυτοεργοδοτουµένων υπολογιζόµενο πάνω στο σύνολο 
των απασχολουµένων της εν λόγω κατηγορίας ανέρχεται στο 
32,2%. Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται και στην περίπτωση των 
Γεωργών, Κτηνοτρόφων και Ψαράδων µε τα αντίστοιχα ποσοστά 
να ανέρχονται στο 12,5% και 73,0%.  
 
Σηµαντικό µέρος του συνόλου των απασχολουµένων αποτελούν 
επίσης οι αυτοεργοδοτούµενοι Τεχνίτες Παραγωγής και 
Παρόµοιοι, όπως επίσης και οι αυτοεργοδοτούµενοι Υπάλληλοι 
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Υπηρεσιών και Πωλητές µε τα ποσοστά τους για το έτος 2000 να 
φτάνουν στο 33,9% και 28,2% αντίστοιχα. Αντίθετα, πολύ µικρά είναι 
τα ποσοστά των αυτοεργοδοτουµένων στο σύνολο των 
απασχολουµένων στις επαγγελµατικές κατηγορίες των Γραφέων, 
∆ακτυλογράφων, Ταµιών και Παροµοίων µε 2,7% και των 
Πλανοδίων, Καθαριστών, Φυλάκων και Παροµοίων µε 6,5%.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 

ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 
2000
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%
 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
 
Σε µεγαλύτερη ανάλυση τα στοιχεία που αφορούν το Σχεδιάγραµµα 8 
περιέχονται στον πίνακα 1.5 του Παραρτήµατος 1.  
 
2.1.3. Αυτοεργοδοτούµενοι κατά κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας  
 
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή των 
αυτοεργοδοτουµένων στην Κύπρο κατά κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας και φύλο για το 2000.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2  
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ  

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  

 

ΑΝΤΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΣΥΝΟΛΟ  ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

(%) (%) (%) 

A- 
B 

Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα και 
∆ασοκοµία – Αλιεία και Ιχθυοτροφεία  14,7 8,8 13,6 

C Ορυχεία και Λατοµεία  - - - 

D Μεταποιητικές Βιοµηχανίες  13,9 8,7 12,9 

E Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύµατος, Φυσικού 
Αερίου και Νερού  - - - 

F Κατασκευές  15,4 - 12,6 

G Εµπόριο, Επιδιορθώσεις Αυτοκινήτων και 
Ειδών Προσωπικής ή Οικιακής Χρήσης  23,8 24,2 23,9 

H Ξενοδοχεία και Εστιατόρια  7,5 8,2 7,6 

I Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες  5,4 1,7 4,7 

J Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί 
Οργανισµοί  2,0 4,0 2,3 

K ∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και  
Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες  9,0 16,2 10,4 

L ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Άµυνα  0,1 - 0,1 

M 
N 
O 
P 
Q 

Εκπαίδευση  
Υγεία και Κοινωνική Μέριµνα  
Άλλες ∆ραστηριότητες Υπηρεσιών  
Ιδιωτικά Νοικοκυριά  
Άλλο Εργατικό ∆υναµικό  

8,2 28,2 11,9 

      ΣΥΝΟΛΟ  100 100 100 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
 
Στο Σχεδιάγραµµα 9 απεικονίζεται η ποσοστιαία κατανοµή του 
συνόλου των αυτοεργοδοτουµένων στην Κύπρο στους διάφορους 
κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας το 2000.  
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
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ΚΛΑ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
 
Εντοπίζεται ότι ο κλάδος G (Εµπόριο, Επιδιορθώσεις Αυτοκινήτων 
και Ειδών Προσωπικής ή Οικιακής Χρήσης) είναι ο µεγαλύτερος 
σε µέγεθος µε σηµαντική διαφορά από τους υπόλοιπους κλάδους µε 
το ποσοστό των αυτοεργοδοτουµένων να ανέρχεται στο 23,9% του 
συνόλου. Ακολουθούν οι κλάδοι A-B, D, F, K και M-Q µε τα 
ποσοστά των αυτοεργοδοτουµένων να βρίσκονται στα ίδια περίπου 
επίπεδα, κυµαινόµενα από 13,6% µέχρι 10,4%.  
 
Σε αντίθεση µε τους πιο πάνω κλάδους, ανύπαρκτη είναι η παρουσία 
των αυτοεργοδοτουµένων στον κλάδο C (Ορυχεία και Λατοµεία), 
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ενώ πολύ µικρό είναι το ποσοστό αυτοεργοδότησης στους κλάδους L 
και J µε τα ποσοστά να φτάνουν µόλις στο 0,1% και 2,3% αντίστοιχα. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι στον κλάδο E δεν υπάρχουν 
αυτοεργοδοτούµενοι αφού οι υπηρεσίες αυτές είναι κρατικές και 
ηµικρατικές.  
 
Το Σχεδιάγραµµα 10 σκιαγραφεί την εικόνα που παρουσιάζει η 
ποσοστιαία κατανοµή των αυτοεργοδοτούµενων αντρών στην 
Κύπρο κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας το 2000.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 2000
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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Εξετάζοντας τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η πλειοψηφία των 
αυτοεργοδοτούµενων αντρών συγκεντρώνεται στον κλάδο G µε 
ποσοστό 23,8% και ακολουθούν οι κλάδοι F µε 15,4%, A-B µε 
14,7% και D µε 13,9%. Οι µικρότεροι σε µέγεθος κλάδοι των 
αυτοεργοδοτούµενων αντρών, εκτός των κλάδων C και E όπου δεν 
εντοπίζονται καθόλου αυτοεργοδοτούµενοι, είναι οι κλάδοι L µε 0,1% 
και J µε 2,0%.  
 
Όσον αφορά την εικόνα που παρατηρείται σε σχέση µε τις 
αυτοεργοδοτούµενες γυναίκες στην Κύπρο για το 2000, αυτή 
παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραµµα 11.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 11
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 2000
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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Από τις πληροφορίες του Σχεδιαγράµµατος 11, φαίνεται ξεκάθαρα ότι 
η πλειονότητα των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών εργάζεται 
στους κλάδους M-Q µε ποσοστό 28,3%, ενώ στα ίδια περίπου 
επίπεδα κυµαίνεται και το ποσοστό αυτοεργοδότησης στον κλάδο G 
µε 24,2%. Επίσης, σηµαντικό ποσοστό της υπό εξέταση κατηγορίας, 
της τάξης του 16,2%, βρίσκεται στον κλάδο K. Από την άλλη πλευρά, 
στους κλάδους C, E, F και L δεν αυτοεργοδοτούνται καθόλου 
γυναίκες ενώ πολύ µικρά ποσοστά συγκεντρώνονται στους κλάδους I 
µε 1,7% και J µε 4,0%.  
 
Συγκρίνοντας τα ποσοστά των δύο φύλων, επισηµαίνεται ότι το 
15,4% των αυτοεργοδοτούµενων αντρών εργάζεται στον κλάδο των 
κατασκευών, ενώ αντίθετα δεν εντοπίζονται αυτοεργοδοτούµενες 
γυναίκες στον εν λόγω κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας.  
 
Ένα άλλο σηµείο που ξεχωρίζει είναι η διαφορά των ποσοστών των 
δύο φύλων που συγκεντρώνονται στους κλάδους M-Q. Όπως 
φαίνεται, η πλειοψηφία των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών µε 28,2% 
συγκεντρώνεται σε αυτό τον κλάδο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των 
αυτοεργοδοτούµενων αντρών ανέρχεται µόλις στο 8,2%.  
 
Αναλυτικά στοιχεία για τους αριθµούς των αυτοεργοδοτουµένων 
κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας και φύλο περιέχονται στον 
πίνακα 1.6 του Παραρτήµατος 1.  
 
Για µια πλήρη εικόνα της ανάλυσης κατά κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας, στο Σχεδιάγραµµα 12 παρουσιάζονται τα ποσοστά 
των αυτοεργοδοτουµένων στο σύνολο των απασχολουµένων κατά 
κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας το 2000.  
 
Από την ανάλυση του Σχεδιαγράµµατος 12 διαπιστώνεται ότι η 
πλειοψηφία των απασχολουµένων στους κλάδους A-B (Γεωργία, 
Κτηνοτροφία, Θήρα και ∆ασοκοµία – Αλιεία και Ιχθυοτροφεία) είναι 
αυτοεργοδοτούµενοι µε το ποσοστό τους να ανέρχεται στο 53,5%. 
Πρόσθετα, αρκετά µεγάλο ποσοστό, της τάξης του 38,2%, των 
απασχολουµένων του κλάδου K ανήκουν στην κατηγορία των 
αυτοεργοδοτουµένων.  
 
Σηµαντικό µέρος του συνόλου των απασχολουµένων αποτελούν 
επίσης οι αυτοεργοδοτούµενοι που εργάζονται στους κλάδους D, F 
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και G µε τα ποσοστά τους να ανέρχονται στο 21,5%, 27,0% και 
27,9% αντίστοιχα.  
 
Αντίθετα, οι κλάδοι C και E αποτελούνται αποκλειστικά από 
εργοδοτουµένους, ενώ µόνο 0,3% είναι το ποσοστό των 
αυτοεργοδοτουµένων που απαρτίζουν το σύνολο των 
απασχολουµένων στον κλάδο L.  
 
Αναφορικά µε τους αυτοεργοδοτουµένους που βρίσκονται στους 
κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, M-Q, H και I, προκύπτει ότι τα 
ποσοστά τους, υπολογιζόµενα στο σύνολο των απασχολουµένων, 
κυµαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα και ανέρχονται στο 16,3%, 
16,9% και 17,3% αντίστοιχα.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 12
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 2000
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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Οι αριθµοί που χρησιµοποιήθηκαν για την εξαγωγή των ποσοστών 
των αυτοεργοδοτουµένων στο σύνολο των απασχολουµένων κατά 
κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας παρουσιάζονται στον πίνακα 1.7 
στο Παράρτηµα 1.  
 
2.1.4. Αυτοεργοδοτούµενοι κατά επαρχία  
 
Τα ποσοστά των αυτοεργοδοτουµένων στην Κύπρο κατά το 2000 
κατανεµηµένα στις διάφορες επαρχίες που εργάζονται κατά φύλο 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 ενώ τα στοιχεία αναφορικά µε την 
αριθµητική κατανοµή τους κατά φύλο για το ίδιο έτος περιέχονται 
στον πίνακα 1.8 στο Παράρτηµα 1.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3  
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000 

 

ΑΝΤΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΣΥΝΟΛΟ  ΕΠΑΡΧΙΑ 
(%) (%) (%) 

 Λευκωσία 36,6 38,2 36,9 

 Λεµεσός 25,8 21,6 25,1 

 Λάρνακα 17,5 16,6 17,3 

 Αµµόχωστος 10,5 11,2 10,6 

 Πάφος 9,6 12,4 10,1 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  

 
Στο Σχεδιάγραµµα 13 φαίνεται η ποσοστιαία κατανοµή του συνόλου 
των αυτοεργοδοτουµένων στην Κύπρο κατά επαρχία που εργάζονται 
για το 2000.  
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 13
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ, 2000
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
 
Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι ο µεγαλύτερος όγκος 
αυτοεργοδοτουµένων, µε ποσοστό 36,9%, εργάζεται στη 
Λευκωσία. Ακολουθούν η Λεµεσός και η Λάρνακα όπου τα 
αντίστοιχα ποσοστά των αυτοεργοδοτουµένων που εργάζονται στις 
επαρχίες αυτές ανέρχονται στο 25,1% και 17,3%. Με µικρότερα 
ποσοστά που κυµαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα παρουσιάζονται η 
Αµµόχωστος και η Πάφος, 10,6% και 10,1% αντίστοιχα.  
 
Η ποσοστιαία κατανοµή των αυτοεργοδοτούµενων αντρών στην 
Κύπρο κατά επαρχία που εργάζονται το 2000 παρουσιάζεται στο 
Σχεδιάγραµµα 14.  
 
Εξετάζοντας την κατανοµή των αυτοεργοδοτούµενων αντρών κατά 
επαρχία που εργάζονται προκύπτει ότι η Λευκωσία και η Λεµεσός 
συγκεντρώνουν τα µεγαλύτερα ποσοστά µε 36,6% και 25,8% 
αντίστοιχα. Ακολουθούν µετά κατά σειρά η Λάρνακα µε 17,5%, η 
Αµµόχωστος µε 10,5% και η Πάφος µε 9,6%.  
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 14
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ, 
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
 
Αναφορικά µε την εικόνα που παρουσιάζει η κατανοµή των 
αυτοεργοδοτούµενων γυναικών στην Κύπρο το 2000 κατά επαρχία 
που εργάζονται, αυτή σκιαγραφείται στο Σχεδιάγραµµα 15.  
 
Από το Σχεδιάγραµµα 15 διαπιστώνεται ότι η Λευκωσία µε 38,2% 
και η Λεµεσός µε 21,6% συγκεντρώνουν τα µεγαλύτερα ποσοστά 
αυτοεργοδοτούµενων γυναικών που εργάζονται σε αυτές τις 
επαρχίες. Τα ποσοστά των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών που 
εργάζονται στις υπόλοιπες επαρχίες είναι 16,6% στη Λάρνακα, 12,4% 
στην Πάφο και 11,2% στην Αµµόχωστο.  
 
Συγκρίνοντας τα ποσοστά των αντρών µε τα αντίστοιχα των γυναικών 
κατά επαρχία που εργάζονται δεν φαίνεται να προκύπτει οποιαδήποτε 
σηµαντική διαφοροποίηση. Μοναδική διαφορά είναι ότι το µικρότερο 
ποσοστό αυτοεργοδοτούµενων αντρών εντοπίζεται στην Πάφο µε το 
αµέσως µεγαλύτερο να εντοπίζεται στην Αµµόχωστο σε αντίθεση µε 
τα αντίστοιχα ποσοστά των γυναικών όπου παρατηρείται το αντίθετο.  
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 15
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ, 
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
 
Στο Σχεδιάγραµµα 16 απεικονίζεται το ποσοστό των 
αυτοεργοδοτουµένων στο σύνολο των απασχολουµένων στην 
Κύπρο κατά επαρχία που εργάζονται το 2000.  
 
Μελετώντας το Σχεδιάγραµµα 16 προκύπτει ότι παρόλο που οι 
περισσότεροι αυτοεργοδοτούµενοι εργάζονται στη Λευκωσία, το 
ποσοστό τους υπολογιζόµενο στο σύνολο των απασχολουµένων της 
Λευκωσίας είναι το χαµηλότερο σε σχέση µε τις υπόλοιπες 
επαρχίες. Ένας από τους βασικότερους λόγους που η Λευκωσία 
παρουσιάζει το χαµηλότερο ποσοστό είναι η συγκέντρωση στην 
πρωτεύουσα της πλειοψηφίας των κυβερνητικών υπηρεσιών και κατά 
συνέπεια των δηµοσίων υπαλλήλων.  
 
Από την άλλη πλευρά, η Αµµόχωστος η οποία συγκεντρώνει µόνο το 
10,6% του συνόλου των αυτοεργοδοτουµένων παρουσιάζεται να έχει 
το µεγαλύτερο ποσοστό αυτοεργοδοτουµένων στο σύνολο των 
απασχολουµένων της εν λόγω επαρχίας µε 29,7%. Η ίδια εικόνα 
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παρουσιάζεται και στην επαρχία Πάφου όπου το ποσοστό των 
αυτοεργοδοτουµένων στο σύνολο των αυτοεργοδοτουµένων 
ανέρχεται µόλις στο 10,1% ενώ το ποσοστό τους υπολογιζόµενο στο 
σύνολο των απασχολουµένων της επαρχίας αυτής ανέρχεται στο 
23,2%.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 16
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ, 
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
 
Αναλυτικά στοιχεία αναφορικά µε τους αριθµούς των 
αυτοεργοδοτουµένων και των απασχολουµένων κατά επαρχία που 
εργάζονται το 2000 περιέχονται στον πίνακα 1.9 στο Παράρτηµα 1.  
 
2.1.5. Η πολιτική της Κύπρου για τους αυτοεργοδοτουµένους  
 
Στο µέρος αυτό εξετάζεται σε γενικές γραµµές η πολιτική της Κύπρου 
αναφορικά µε τους αυτοεργοδοτουµένους. Σε πρώτο στάδιο γίνεται 
αναφορά στις πρόνοιες της εργατικής νοµοθεσίας για την εν λόγω 
κατηγορία απασχολουµένων και σε δεύτερο στάδιο εξετάζονται 
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θέµατα όπως οι δανειοδοτήσεις, η πληροφόρηση και συµβουλές και 
η εκπαίδευση και κατάρτιση σε σχέση µε τους 
αυτοεργοδοτουµένους.  
 
Πρόνοιες εργατικής νοµοθεσίας  
 
Με βάση την περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νοµοθεσία (Νόµος 41 
του 1980) αυτοτελώς εργαζόµενος θεωρείται κάθε πρόσωπο που 
εργάζεται σε δική του επιχείρηση ή κάνει οποιαδήποτε εργασία 
για δικό του λογαριασµό, π.χ. γεωργός, κτηνοτρόφος, βιοτέχνης, 
καταστηµατάρχης, βιοµήχανος ή ελεύθερος επαγγελµατίας. Από την 
κατηγορία αυτή εξαιρούνται οι άντρες ηλικίας κάτω των 16 χρονών οι 
οποίοι απασχολούνται σε οικογενειακές γεωργικές επιχειρήσεις και 
ζουν µαζί µε τους γονείς τους.  
 
Σύµφωνα µε το Νόµο αυτό, οι εισφορές που υποχρεούνται να 
καταβάλλουν οι αυτοτελώς εργαζόµενοι στο Ταµείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων υπολογίζονται πάνω σε τεκµαρτά εισοδήµατα, τα 
οποία καθορίζονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κατά επαγγελµατική κατηγορία. Αυτές οι εισφορές 
ανέρχονται στο 11,6% των εισοδηµάτων τους και τυχόν παράλειψη 
καταβολής τους διώκεται ποινικά. Η εισφορά του κράτους για αυτή 
την κατηγορία εργαζοµένων στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ανέρχεται στο 4% των εισοδηµάτων τους. Υποχρεούνται επίσης να 
καταβάλλουν και 2% των εισοδηµάτων τους στο Ταµείο Αµυντικής 
Θωράκισης.  
 
Ο αυτοτελώς εργαζόµενος υποχρεούται κατ’ αρχήν να πληρώνει 
εισφορές πάνω στο τεκµαρτό εισόδηµα της επαγγελµατικής του 
κατηγορίας, δικαιούται όµως να πληρώνει εισφορές πάνω στο 
πραγµατικό του εισόδηµα, αν αποδείξει ότι αυτό είναι κατώτερο του 
τεκµαρτού. Παρέχεται, επίσης, το δικαίωµα στον αυτοτελώς 
εργαζόµενο να επιλέξει να πληρώνει εισφορές πάνω σε εισόδηµα 
ψηλότερο του αντίστοιχου τεκµαρτού µέχρι το ανώτατο όριο των 
ασφαλιστέων αποδοχών.  
 
Οι επαγγελµατικές κατηγορίες και τα ποσά ασφαλιστέων αποδοχών 
των αυτοεργοδοτουµένων όπως αυτά καθορίζονται από το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βρίσκονται στο Παράρτηµα 2 
στον πίνακα 2.1.  
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∆ανειοδοτήσεις  
 
Η διευκόλυνση της πρόσβασης σε διάφορες πηγές δανειοδότησης 
και η παροχή χορηγιών κρίνεται ως το πιο σηµαντικό µέτρο 
υποκίνησης και υποστήριξης προς τις Μικροεπιχειρήσεις, 
περιλαµβανοµένων και αυτών των αυτοεργοδοτουµένων. Στην 
Κύπρο, τα τελευταία χρόνια, έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος σε 
σχέση µε αυτό το θέµα.  
 
Στη συνέχεια παρατίθενται διάφορα Σχέδια τα οποία παρέχουν 
περισσότερες ευκολίες και ταυτόχρονα µεγαλύτερη ευελιξία στις 
επιχειρήσεις αυτές για σύναψη δανείων και εξασφάλιση χορηγιών.  
 
Σχέδιο Χρηµατοδότησης Επιχειρήσεων µε απασχόληση µικρότερη 
των 20 ατόµων  
 
Η Κεντρική Τράπεζα µετά από συνεννόηση µε τις τράπεζες έχει θέσει 
σε εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2001 το Σχέδιο 
Χρηµατοδότησης Επιχειρήσεων οι οποίες απασχολούν λιγότερο 
από 20 άτοµα. Η κάθε τράπεζα µπορεί να παραχωρεί πιστώσεις 
ύψους µέχρι £100.000 για χρηµατοδότηση νέων επενδύσεων ή 
αύξηση του κεφαλαίου κίνησης των εν λόγω επιχειρήσεων. Από το 
Σχέδιο αυτό εξαιρούνται οι επιχειρήσεις του χονδρικού και λιανικού 
εµπορίου.  
 
Τα δάνεια τα οποία παραχωρούνται µέσω του Σχεδίου είναι 
διάρκειας 5-7 χρόνων και φέρουν σταθερό επιτόκιο 8,5% µέχρι τη 
λήξη τους. Μετά την 1 Ιανουαρίου 2006 το Σχέδιο θα τερµατιστεί. 
Όσα δάνεια δεν έχουν ξοφληθεί µέχρι τότε θα συνεχίσουν να φέρουν 
το σταθερό επιτόκιο του 8,5% µέχρι τη λήξη τους.  
 
Παροχή ∆ανείων σε επιχειρήσεις από την Τράπεζα Αναπτύξεως  
 
Το Κέντρο Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων της Τράπεζας 
Αναπτύξεως παρέχει δάνεια σε υφιστάµενες Μικροµεσαίες 
επιχειρήσεις για σκοπούς ανάπτυξης ή/και διεθνοποίησης της 
στρατηγικής τους, περιλαµβανοµένων και αυτών των 
αυτοεργοδοτουµένων.  
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Η κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά και δεν υπάρχουν 
προκαθορισµένα κριτήρια για έγκριση της αίτησης της επιχείρησης 
για παροχή δανείου. Το κριτήριο το οποίο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην περίπτωση αυτή είναι η οικονοµική κατάσταση της 
επιχείρησης και για το λόγο αυτό ζητούνται διάφορα αποδεικτικά 
στοιχεία. Τα δάνεια αυτά δεν έχουν καθορισµένο ανώτατο ποσό και 
το δανειστικό επιτόκιο είναι µεταβαλλόµενο.  
 
Σχέδιο Αυτοεργοδότησης Αποφοίτων Τριτοβάθµιων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων  
 
Στα πλαίσια λειτουργίας του Σχεδίου αυτού, που εφαρµόζεται από το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παραχωρούνται 
δάνεια σε άνεργους ή υποαπασχολούµενους απόφοιτους 
Πανεπιστηµίων και Ανωτέρων Σχολών µε ευνοϊκούς όρους, για 
συγκεκριµένα σχέδια αυτοεργοδότησης που προτείνουν οι ίδιοι. 
Επίσης, προωθούνται καινοτόµα επιχειρηµατικά σχέδια από 
απόφοιτους τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων όχι κατ’ ανάγκη 
ανέργους. Τα δάνειο αυτό θα πρέπει να αξιοποιείται για την αγορά 
µηχανικού και άλλου εξοπλισµού καθώς και πρώτων υλών.  
 
Κύριες επιδιώξεις του εν λόγω Σχεδίου είναι:  
 
••••    Απάµβλυνση του προβλήµατος της ανεργίας, υποαπασχόλησης 

και ετεροαπασχόλησης των αποφοίτων τριτοβάθµιων 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.  

 
••••    Προώθηση καινοτόµων επιχειρηµατικών σχεδίων από 

αποφοίτους τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.  
 
••••    Παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης 

εργασιακής πείρας σε θέµατα συναφή µε το προτεινόµενο 
σχέδιο αυτοεργοδότησης.  

 
Οι αιτητές έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν σε όλους τους 
τοµείς της οικονοµίας, εκτός των τοµέων που καλύπτονται από ειδικά 
Σχέδια Αυτοεργοδότησης του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος, µε την προϋπόθεση ότι τα σχέδια που 
προτείνονται ικανοποιούν ορισµένα βασικά κριτήρια, όπως της 
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οικονοµικής βιωσιµότητας, της παραγωγικής απασχόλησης και της 
δυνατότητας απασχόλησης του αιτητή σε πλήρη και µόνιµη βάση.  
 
Στο κεφάλαιο του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 1999-2003 της 
κυβέρνησης που αφορά την απασχόληση, ανάµεσα στα µέτρα 
πολιτικής που προτείνεται να προωθηθούν εντοπίζεται και 
διαφοροποίηση του συγκεκριµένου Σχεδίου. Βασική επιδίωξη θα 
είναι να καταστεί πιο αποδοτικό και επιλεκτικό και να επικεντρώνεται 
στην ενίσχυση καινοτόµων επιχειρηµατικών σχεδίων. Παράλληλα, το 
Σχέδιο αυτό θα διατηρήσει τον κοινωνικό του χαρακτήρα, 
διευκολύνοντας την αυτοεργοδότηση αποφοίτων τριτοβάθµιων 
σχολών που προέρχονται από χαµηλές εισοδηµατικές τάξεις.  
 
Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για την Ενθάρρυνση Ίδρυσης ή/και 
Επέκτασης των ∆ραστηριοτήτων Μεταποιητικών Μονάδων σε 
Αγροτικές Περιοχές  
 
Το Σχέδιο αυτό, το οποίο λειτουργεί στο Υπουργείο Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού, προνοεί την παραχώρηση χορηγιών σε 
περιπτώσεις ίδρυσης µεταποιητικών µονάδων όσο και επέκτασης 
υφιστάµενων σε αγροτικές περιοχές. ∆ικαιούχοι του Σχεδίου είναι 
υφιστάµενες και νέες µεταποιητικές µονάδες σε αγροτικές περιοχές 
ενώ περιλαµβάνει και µετεγκατάσταση από περιοχές εκτός του 
Σχεδίου σε περιοχές του Σχεδίου και επέκταση βιοµηχανικών 
µονάδων.  
 
Σκοπός του Σχεδίου είναι να αξιοποιήσει το αδρανές εργατικό 
δυναµικό και να ενθαρρύνει την ίδρυση µεταποιητικών µονάδων σε 
αγροτικές περιοχές από άτοµα που θέλουν να αυτοεργοδοτηθούν στον 
τοµέα αυτό.  
 
Η χορηγία παραχωρείται ως ποσοστό πάνω στην ολική επένδυση ως 
ακολούθως: για επενδύσεις σε κτίρια 15%, για αγορά καινούργιων 
µηχανηµάτων και εξοπλισµού 25% και για παροχή υπηρεσιών όπως 
γραµµή τηλεφώνου, ηλεκτρισµού και υδροδότησης µέχρι το σύνορο 
του υποστατικού 50%. Το ανώτατο ποσό χορηγίας είναι £50.000 και 
στις περιπτώσεις οινοποιείων £100.000.  
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Σχέδιο παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών για Τεχνολογική 
Αναβάθµιση των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού 
Τοµέα  
 
Το συγκεκριµένο Σχέδιο λειτουργεί στο Υπουργείο Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού και παρέχει κυβερνητικές χορηγίες για 
τεχνολογική αναβάθµιση των Μικροµεσαίων επιχειρήσεων του 
µεταποιητικού τοµέα. ∆ικαιούχοι του Σχεδίου είναι υφιστάµενες και 
νέες Μικροµεσαίες επιχειρήσεις του µεταποιητικού τοµέα, ο οποίος 
περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες όπως αυτές καθορίζονται στον 
τίτλο ∆ στους Στατιστικούς Κώδικες Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή κινήτρων και βοήθειας υπό 
µορφή κυβερνητικών χορηγιών:  
 
(α) Σε υφιστάµενες Μικροµεσαίες επιχειρήσεις του µεταποιητικού 

τοµέα που θα αγοράσουν καινούργια µηχανήµατα ή/και 
εξοπλισµό µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας τους 
ή/και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων τους, ή/και 
εκσυγχρονισµό του συστήµατος διοίκησης, οργάνωσης και 
ελέγχου των επιχειρήσεων τους.  

 
(β) Σε νέες µικροµεσαίες επιχειρήσεις του µεταποιητικού τοµέα για 

επενδύσεις (αγορά) σε καινούργια µηχανήµατα ή/και 
εξοπλισµό.   

 
Το ύψος της χορηγίας υπολογίζεται όπως πιο κάτω σαν ποσοστό 
πάνω στα επιλέξιµα κόστη:  
 
(α) για τις µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις 7,5%  
 
(β) για τις µικρού µεγέθους επιχειρήσεις 15%  
 
(γ) όταν πρόκειται για επιχειρήσεις που οι επενδύσεις τους 

προορίζονται για την πρωτογενή επεξεργασία προϊόντων 
γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής προέλευσης, το 
ποσοστό χορηγίας για τις µεσαίες επιχειρήσεις είναι 20% ενώ 
για τις µικρές 30%  
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Το συνολικό ύψος της χορηγίας δεν θα είναι ψηλότερο από τις 
£100.000.  
 
Σχέδιο Επιδότησης Εξειδικευµένων Λογισµικών στη Βιοµηχανία  
 
Μέσα από τη διαχείριση του Σχεδίου Επιδότησης Μελετών έχουν 
διαφανεί σοβαρές ελλείψεις σε εξειδικευµένα λογισµικά στη 
βιοµηχανία. Το Σχέδιο Επιδότησης Εξειδικευµένων Λογισµικών στη 
Βιοµηχανία, του Ιδρύµατος Τεχνολογίας, ενθαρρύνει και προσφέρει 
επιδότηση του κόστους ανάπτυξης, αγοράς και εγκατάστασης 
εξειδικευµένων λογισµικών σε επιχειρήσεις, µεταξύ αυτών και 
επιχειρήσεις αυτοεργοδοτουµένων.  
 
Στόχος του συγκεκριµένου Σχεδίου είναι να συµβάλει αποφασιστικά 
στην αυτοµατοποίηση διαδικασιών και εργασιών, εξοικονόµηση 
πόρων και αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων της 
Κύπρου.  
 
Το Σχέδιο παρέχει επιδοτήσεις για την απόκτηση εξειδικευµένου 
λογισµικού και καλύπτει τόσο έτοιµα πακέτα λύσεων λογισµικού όσο 
και κατά παραγγελία. Η επιδότηση η οποία παρέχεται για την αγορά ή 
ανάπτυξη του λογισµικού µέσω του Σχεδίου ανέρχεται στο 30% µε 
ανώτατο ποσό επιδότησης £2.400.  
 
Σχέδιο Ενθάρρυνσης των Νέων για Παραµονή στην Ύπαιθρο  
 
Άτοµα ηλικίας µέχρι 40 χρονών που ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν 
στην ύπαιθρο µπορούν να επωφεληθούν από το Σχέδιο αυτό που 
προνοεί δανειοδότηση για δηµιουργία βιώσιµων 
γεωργοκτηνοτροφικών µονάδων και µονάδων µεταποίησης 
γεωργικών προϊόντων.  
 
Παρέχεται δάνειο ύψους µέχρι £16.000 κατά άτοµο για δηµιουργία 
βιώσιµης µονάδας µε επιτόκιο 5%, το οποίο καλύπτει το 80% του 
συνολικού κόστους της µονάδας που θα δηµιουργηθεί. Επίσης, 
προνοεί δάνεια ύψους µέχρι £7.000 για αγορά γης για όσους δεν 
διαθέτουν ή διαθέτουν ανεπαρκή γεωργική γη. Όσα άτοµα επιθυµούν 
να καταρτιστούν σε τεχνικά θέµατα προσφέρεται, µέσω του Σχεδίου, 
εκπαιδευτικό επίδοµα µέχρι £450 το άτοµο για περίοδο τριών µηνών 
(£150 το µήνα). Τα δάνεια παραχωρούνται σε τρεις δόσεις.  
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Άλλα Σχέδια του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος µέσω των οποίων παρέχονται δάνεια ή επιδοτείται το 
επιτόκιο για δάνεια* και καλύπτονται και οι αυτοεργοδοτούµενοι 
είναι:  
 
••••    Σχέδιο για την Εγκατάσταση Βελτιωµένων Συστηµάτων 

Άρδευσης  
 
••••    Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Ανθοκοµίας  
 
••••    Σχέδιο για τη Βελτίωση της Καλλιέργειας Λαχανικών  
 
••••    Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας  
 
••••    Σχέδιο για την Οργανική Παραγωγή Λαχανικών  
 
••••    Σχέδιο Αξιοποίησης Αρωµατικών Φυτών και Ενθάρρυνση της 

καλλιέργειας τους  
 
••••    Ενοποιηµένο Σχέδιο για Ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας *  
 
••••    Σχέδιο για Εκσυγχρονισµό και Βελτίωση της Αποδοτικότητας 

των Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων *  
 
Πληροφόρηση και Συµβουλές  
 
Η παροχή πληροφόρησης και συµβουλών είναι τοµείς οι οποίοι 
διαδραµατίζουν το δικό τους σηµαντικό ρόλο στην επιβίωση και 
ανάπτυξη µιας επιχείρησης στη σηµερινή εποχή.  
 
Υπηρεσίες υποστήριξης που λειτουργούν προς εξυπηρέτηση του 
σκοπού αυτού αναφέρονται πιο κάτω.  
 
(i) Το Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο διαθέτει 

τράπεζα πληροφοριών που περιέχει διάφορα στοιχεία των 
κυπριακών επιχειρήσεων καθώς και πληροφορίες για δηµόσιους 
και ιδιωτικούς οργανισµούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό.  
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(ii) Στο Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
λειτουργεί Εµπορική Βιβλιοθήκη η οποία αποτελείται από ένα 
µακροσκελή κατάλογο µε πληροφορίες για επιχειρήσεις του 
εξωτερικού που ασχολούνται µε εισαγωγές και εξαγωγές και 
διάφορα περιοδικά εµπορικού και οικονοµικού περιεχοµένου.  

 
(iii) Στο Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 

λειτουργεί Κέντρο Πληροφόρησης το οποίο παρέχει ένα ευρύ 
φάσµα πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τα 
οικονοµικά όργανα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο και η Νοµοθεσία, διάφορες δραστηριότητες 
και προγράµµατα που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς 
και ανακοινώσεις και επίσηµα έγγραφα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.  

 
(iv) Το Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 

κυκλοφορεί την µηνιαία εφηµερίδα “Εµποροβιοµηχανική” η 
οποία περιέχει πληροφορίες για διάφορα θέµατα που αφορούν 
τις επιχειρήσεις ανάµεσα τους και θέµατα εµπορίου και 
εναρµόνισης µε το κοινοτικό κεκτηµένο.  

 
(v) Η Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων παρέχει 

πληροφορίες και συµβουλές σε Μικροµεσαίες επιχειρήσεις, 
περιλαµβανοµένων και αυτών των αυτοεργοδοτουµένων, πάνω 
σε διάφορα θέµατα, όπως οικονοµικά, νοµικά, εργασιακά, 
τάσεις της αγοράς και διάφορα Σχέδια της κυβέρνησης για 
προώθηση των εξαγωγών.  

 
(vi) Η Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων εκδίδει την µηνιαία 

εφηµερίδα “Πληροφορίες και Απόψεις” που περιέχει και 
πληροφορίες για το κοινοτικό κεκτηµένο στις επιχειρήσεις.  

 
(vii) Το Κέντρο Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων της Τράπεζας 

Αναπτύξεως προσφέρει υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και 
συµβουλών στις εν λόγω επιχειρήσεις, περιλαµβανοµένων και 
αυτών των αυτοεργοδοτουµένων.  

 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση  
 
Η εκπαίδευση και κατάρτιση των αυτοεργοδοτουµένων αποτελεί 
ένα τοµέα ο οποίος είναι ζωτικής σηµασίας για αυτούς και τις 
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επιχειρήσεις τους. Η απόκτηση και περαιτέρω βελτίωση των τεχνικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων τους που θα τους βοηθήσουν στην 
αποτελεσµατικότερη εκτέλεση της εργασίας τους αλλά ταυτόχρονα 
και η αναβάθµιση του επιχειρηµατικού τους πνεύµατος θεωρείται ως 
µια επιβεβληµένη ανάγκη για την επιβίωση και ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων τους, ιδιαίτερα τη στιγµή αυτή όπου η Κύπρος 
πορεύεται για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Ενέργειες που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση περιγράφονται 
συνοπτικά στη συνέχεια.  
 
(i) Η Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων και το Κυπριακό 

Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο έχουν αναλάβει το 
έργο για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων για τους 
επιχειρηµατίες των Μικροµεσαίων επιχειρήσεων, 
περιλαµβανοµένων και των αυτοεργοδοτουµένων,  µε ιδιαίτερη 
έµφαση να δίνεται στη βελτίωση του επιχειρηµατικού τους 
πνεύµατος.  

 
(ii) Το Κέντρο Παραγωγικότητας παρέχει στους επιχειρηµατίες 

προγράµµατα κατάρτισης και συµβουλές για εισαγωγή και 
υιοθέτηση µιας κουλτούρας προσανατολισµένης στη µάθηση 
που στόχο έχει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τον 
εκσυγχρονισµό της οργάνωσης και των συστηµάτων της 
επιχείρησης.  

 
(iii) Το Τµήµα Επισήµου Παραλήπτου και Εφόρου Εταιρειών 

οργανώνει σεµινάρια και διαλέξεις σε διευθυντικά και νοµικά 
θέµατα για επιχειρηµατίες.  

 
(iv) Το Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο έχει 

εισάξει το θεσµό των Επαγγελµατικών Εξετάσεων σε θέµατα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών µε σκοπό την αναβάθµιση των 
γνώσεων και δεξιοτήτων εργοδοτουµένων επιχειρήσεων, 
περιλαµβανοµένων και επιχειρηµατιών.  

 
(v) Τα δηµόσια και ιδιωτικά ιδρύµατα και οργανισµοί κατάρτισης 

διοργανώνουν και υλοποιούν µεγάλο αριθµό προγραµµάτων 
κατάρτισης που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα θεµάτων, όπως 
∆ιεύθυνση, Μάρκετινγκ/ Πωλήσεις, Χρηµατοοικονοµικά, 
∆ιαχείριση Ποιότητας, Τεχνολογία, Ανθρώπινο ∆υναµικό και 
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άλλα θέµατα που ενδιαφέρουν τους επιχειρηµατίες 
περιλαµβανοµένων και των αυτοεργοδοτουµένων.  

 
Πολιτική της ΑνΑ∆  
 
Η κατηγορία των αυτοεργοδοτουµένων δεν εντάσσεται στις οµάδες 
που καλύπτονται από το σύστηµα κατάρτισης της ΑνΑ∆. Σύµφωνα 
µε τη νοµοθεσία της ΑνΑ∆ οι αυτοεργοδοτούµενοι δεν καταβάλλουν 
το νενοµισµένο τέλος κατάρτισης στο Ταµείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
∆υναµικού και έτσι δεν τους παρέχεται η δυνατότητα για οποιοδήποτε 
χορήγηµα σε σχέση µε τις δαπάνες κατάρτισης τους. Το θέµα αυτό, 
αναφορικά µε την πολιτική που ακολουθεί η ΑνΑ∆ και τη νοµοθεσία 
της που διέπει τους αυτοεργοδοτουµένους, εξετάζεται εκτενέστερα 
στο κεφάλαιο 5.  
 
2.2. Οι αυτοεργοδοτούµενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό αναλύεται η σηµερινή εικόνα που επικρατεί 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά µε τη σηµασία των 
αυτοεργοδοτουµένων. Σε πρώτο στάδιο γίνεται αριθµητική 
παρουσίαση και ανάλυση των αυτοεργοδοτουµένων ενώ στη 
συνέχεια εξετάζεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτή την 
κατηγορία απασχολουµένων.  
 
Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού των 
αυτοεργοδοτουµένων πάνω στο σύνολο των απασχολουµένων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4  
∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΩΝ 
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
 

ΧΡΟΝΟΣ  1975 1985 1990 1995 1998 1999 2000 

Αυτοεργοδοτούµενοι (%)  15,8 15,1 15,4 14,9 14,7 14,4 14,1 

 
Πηγή: Employment in Europe 2000, European Commission  
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Το γενικό συµπέρασµα το οποίο εξάγεται είναι ότι το ποσοστό των 
αυτοεργοδοτουµένων πάνω στο σύνολο των απασχολουµένων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης µειώθηκε από το 1975 µέχρι το 2000 κατά 
1,7 ποσοστιαίες µονάδες. Ενδιάµεσα αυτής της περιόδου, δεν 
φαίνεται να παρουσιάστηκαν οποιεσδήποτε σηµαντικές µεταβολές 
στο ποσοστό των αυτοεργοδοτουµένων. Κατά τη διάρκεια της 
εικοσιπενταετίας παρατηρήθηκε µια συνεχής πτωτική τάση µε 
εξαίρεση το 1990 όπου υπήρξε µικρή αύξηση.  
 
Ένα σηµείο που αξίζει να τονιστεί εδώ είναι οι µεγάλες 
διακυµάνσεις που παρατηρούνται στα ποσοστά των 
αυτοεργοδοτουµένων στις 15 χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Για παράδειγµα, στην Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία τα 
ποσοστά αυτά για το 2000 ανέρχονται στο 32,4%, 24,2% και 23,7% 
αντίστοιχα ενώ τα χαµηλότερα ποσοστά για την ίδια χρονιά 
παρατηρούνται στη ∆ανία µε 8,2% και στο Λουξεµβούργο µε 8,9%.  
 
Συγκρίνοντας το ποσοστό της Κύπρου µε τα αντίστοιχα ποσοστά σε 
χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώνεται ότι, η εικόνα που 
παρατηρείται κατά το 2000 είναι παρόµοια µε εκείνη της Ιταλίας 
και της Πορτογαλίας. Υπενθυµίζεται ότι το ποσοστό των 
αυτοεργοδοτουµένων της Κύπρου ανέρχεται στο 21,4% του συνόλου 
των απασχολουµένων, ένα ποσοστό πολύ πιο πάνω από τον 
αντίστοιχο µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Οι µεγάλες διακυµάνσεις που εντοπίζονται στα ποσοστά των 
αυτοεργοδοτουµένων µεταξύ των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µπορούν να αποδοθούν µερικώς στις διαφορές στην έκταση 
της αυτοεργοδότησης στον τοµέα της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας 
και Αλιείας και στον αριθµό των επιχειρήσεων οικογενειακού 
χαρακτήρα σε ορισµένες χώρες.  
 
Τέλος, σηµειώνεται ότι δεν φαίνεται να υπάρχει οµοιοµορφία 
ανάµεσα στις τάσεις που παρουσιάζουν οι χώρες-µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισµένες χώρες όπως η Ισπανία, Γαλλία, 
Ιρλανδία και Ηνωµένο Βασίλειο, παρουσιάζουν µια συνεχή µείωση 
στα ποσοστά τους ενώ άλλες χώρες, όπως η Ιταλία και η Αυστρία, 
δείχνουν µια σχετική σταθερότητα. Από την άλλη, η µόνη χώρα στην 
οποία εντοπίζεται µια αυξητική τάση κατά τη δεκαετία του 1990 είναι 
η Γερµανία.  
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Όλα τα ποσοστά των αυτοεργοδοτουµένων στο σύνολο των 
απασχολουµένων κατά χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα 
έτη 1990 και 1995 µέχρι 2000, παρουσιάζονται στον πίνακα 1.10 στο 
Παράρτηµα 1.  
 
2.2.1. Αυτοεργοδοτούµενοι κατά επαγγελµατική κατηγορία  
 
Στον Πίνακα 5 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή των 
αυτοεργοδοτουµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά επαγγελµατική 
κατηγορία και φύλο κατά το 2000.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5  
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ 

ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  
 

ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(%) (%) (%) 

1 ∆ιευθυντές, Νοµοθετικοί Λειτουργοί και 
Ανώτεροι ∆ιοικητικοί Λειτουργοί 22,4 26,4 23,5 

2 Προσοντούχοι και άλλοι Ειδικοί 13,5 15,9 14,1 

3 Τεχνικοί, Βοηθοί, Ειδικοί Γραφείς και Παρόµοιοι 10,7 12,1 11,1 

4 Γραφείς, ∆ακτυλογράφοι, Ταµίες και 
Παρόµοιοι 0,8 3,4 1,5 

5 Υπάλληλοι Υπηρεσιών και Πωλητές 6,3 17,8 9,4 

6 Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Ψαράδες και Ειδικευµένοι Γεωργικοί Εργάτες 14,4 13,7 14,2 

7 Τεχνίτες Παραγωγής και Παρόµοιοι 23,8 4,8 18,6 

8 Χειριστές Μηχανών & Εργαλείων και 
Συναρµολογητές 5,6 1,5 4,5 

9 Πλανόδιοι, Καθαριστές, Φύλακες, Κλητήρες, Εργάτες και Παρόµοιοι 2,5 4,4 3,1 

0 Στρατιωτικοί  - - - 

      ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 

 
Πηγή: Labour Force Survey 2000, Eurostat  
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Στο Σχεδιάγραµµα 17 φαίνεται παραστατικά η ποσοστιαία κατανοµή 
του συνόλου των αυτοεργοδοτουµένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατά επαγγελµατική κατηγορία για το 2000, ενώ σηµειώνονται και τα 
αντίστοιχα ποσοστά της Κύπρου.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 17
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2000
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Πηγή: Labour Force Survey 2000, Eurostat  
           Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  

 
Η πλειοψηφία των αυτοεργοδοτουµένων συγκεντρώνεται στην 
επαγγελµατική κατηγορία των ∆ιευθυντών µε 23,5% και µετά 
ακολουθεί η κατηγορία των Τεχνιτών Παραγωγής µε 18,6%. Επίσης, 
σηµαντικά ποσοστά αυτοεργοδοτουµένων απασχολούνται ως 
Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι και Ψαράδες και ως Προσοντούχοι µε 14,2% 
και 14,1% αντίστοιχα. Αντίθετα, τα χαµηλότερα ποσοστά 
εντοπίζονται στην κατηγορία των Γραφέων, ∆ακτυλογράφων και 
Ταµιών µε µόλις 1,5% καθώς επίσης και στην κατηγορία των 
Πλανόδιων, Καθαριστών και Εργατών µε 3,1%.  
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Συγκρίνοντας τα ποσοστά της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε εκείνα της 
Κύπρου, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις στις 
επαγγελµατικές κατηγορίες των ∆ιευθυντών και των Υπαλλήλων 
Υπηρεσιών και Πωλητών.  
 
Το Σχεδιάγραµµα 18 παρουσιάζει την ποσοστιαία κατανοµή των 
αυτοεργοδοτούµενων αντρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 
επαγγελµατική κατηγορία το 2000, ενώ σηµειώνονται και τα 
αντίστοιχα ποσοστά για την Κύπρο.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 18
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ 
ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2000
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Πηγή: Labour Force Survey 2000, Eurostat  
           Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
 
Το µεγαλύτερο ποσοστό αυτοεργοδοτούµενων αντρών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολείται στην επαγγελµατική κατηγορία 
των Τεχνιτών Παραγωγής µε 23,8% και ακολουθεί η κατηγορία των 
∆ιευθυντών µε 22,4%. Από την άλλη, τα µικρότερα ποσοστά 
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παρουσιάζονται στις επαγγελµατικές κατηγορίες των Γραφέων, 
∆ακτυλογράφων και Ταµιών και Πλανόδιων, Καθαριστών και 
Φυλάκων µε 0,8% και 2,5% αντίστοιχα.  
 
Σηµαντικές διαφορές, όπως και στην περίπτωση του συνόλου, 
εντοπίζονται ανάµεσα στα ποσοστά των αυτοεργοδοτούµενων αντρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κύπρου που απασχολούνται στις 
επαγγελµατικές κατηγορίες των ∆ιευθυντών και των Υπαλλήλων 
Υπηρεσιών και Πωλητών.  
 
Το Σχεδιάγραµµα 19 απεικονίζει την ποσοστιαία κατανοµή των 
αυτοεργοδοτούµενων γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 
επαγγελµατική κατηγορία το 2000, ενώ παράλληλα σηµειώνονται και 
τα αντίστοιχα ποσοστά της Κύπρου.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 19
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΕ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2000
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Πηγή: Labour Force Survey 2000, Eurostat  
           Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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Το µεγαλύτερο µε σηµαντική διαφορά ποσοστό 
αυτοεργοδοτούµενων γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
εντοπίζεται στην επαγγελµατική κατηγορία των ∆ιευθυντών µε 
26,4%. Σηµαντικά ποσοστά παρουσιάζονται επίσης στις κατηγορίες  
των Υπάλληλων Υπηρεσιών και Πωλητών µε 17,8% και των 
Προσοντούχων µε 15,9%. Αντίθετα, τα χαµηλότερα ποσοστά 
αφορούν τις επαγγελµατικές κατηγορίες των Χειριστών Μηχανών µε 
µόλις 1,5% και των Γραφέων, ∆ακτυλογράφων και Ταµιών µε 3,4%.  
 
Αξιοσηµείωτη είναι η διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στις 
αυτοεργοδοτούµενες γυναίκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Κύπρου που απασχολούνται στις επαγγελµατικές κατηγορίες των 
∆ιευθυντών και των Υπαλλήλων Υπηρεσιών και Πωλητών.  
 
Σηµαντικές διαφορές προκύπτουν σε ορισµένες επαγγελµατικές 
κατηγορίες από την εξέταση των ποσοστών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά φύλο. Συγκεκριµένα, το ποσοστό των 
αυτοεργοδοτούµενων αντρών στην κατηγορία των Τεχνιτών 
Παραγωγής είναι περίπου 5 φορές µεγαλύτερο από το ποσοστό των 
αυτοεργοδοτούµενων γυναικών της συγκεκριµένης κατηγορίας και 
στην κατηγορία των Χειριστών Μηχανών & Εργαλείων είναι σχεδόν 
4 φορές µεγαλύτερο. Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό των 
αυτοεργοδοτούµενων γυναικών που εργάζεται στην κατηγορία 
Γραφείς, ∆ακτυλογράφοι και Ταµίες είναι περίπου 4 φορές 
µεγαλύτερο από εκείνο των αυτοεργοδοτούµενων αντρών και στην 
περίπτωση των Υπαλλήλων Υπηρεσιών και Πωλητών σχεδόν 3 φορές 
µεγαλύτερο.  
 
Στο Σχεδιάγραµµα 20 παρουσιάζεται παραστατικά το ποσοστό των 
αυτοεργοδοτουµένων στο σύνολο των απασχολουµένων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση κατά επαγγελµατική κατηγορία το 2000, ενώ 
σηµειώνονται και τα αντίστοιχα ποσοστά της Κύπρου.  
 
Εξετάζοντας την εικόνα που σκιαγραφείται από τα στοιχεία του 
Σχεδιαγράµµατος 20 φαίνεται ότι οι περισσότεροι απασχολούµενοι 
που απαρτίζουν την κατηγορία των Γεωργών, Κτηνοτρόφων και 
Ψαράδων είναι αυτοεργοδοτούµενοι µε ποσοστό 58,3%. Αρκετά 
σηµαντικό ποσοστό του συνόλου των απασχολουµένων αποτελούν 
επίσης και οι αυτοεργοδοτούµενοι ∆ιευθυντές µε 39,4%.  
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Αντίθετα, η συντριπτική πλειοψηφία των απασχολουµένων στις 
κατηγορίες των Γραφέων, ∆ακτυλογράφων και Ταµιών και των 
Πλανόδιων, Καθαριστών και Εργατών είναι εργοδοτούµενοι 
περιορίζοντας τα ποσοστά των αυτοεργοδοτουµένων στο 1,6% και 
4,8% αντίστοιχα.  
 
Σχετικά µε τα υπόλοιπα ποσοστά αυτοεργοδοτουµένων στο σύνολο 
των απασχολουµένων κατά επαγγελµατική κατηγορία φαίνεται ότι 
αξιόλογα ποσοστά παρατηρούνται επίσης στους Τεχνίτες Παραγωγής 
µε 17,5% και στους Προσοντούχους µε 15,5%.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 20
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ 
ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2000
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Πηγή: Labour Force Survey 2000, Eurostat  
           Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
 
Το σηµείο το οποίο ξεχωρίζει από τη σύγκριση των ποσοστών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κύπρου στην περίπτωση αυτή, είναι 
ότι σε όλες τις επαγγελµατικές κατηγορίες, πλην εκείνης των 
∆ιευθυντών, η σηµασία που έχουν οι αυτοεργοδοτούµενοι στο 
σύνολο των απασχολουµένων της Κύπρου είναι µεγαλύτερη από 
εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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2.2.2. Αυτοεργοδοτούµενοι κατά κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας  

 
Ο Πίνακας 6 δείχνει την ποσοστιαία κατανοµή των 
αυτοεργοδοτουµένων κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας και 
φύλο που παρατηρήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2000.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6  
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ 
ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 

2000  
 

ΑΝΤΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΣΥΝΟΛΟ  ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  (%) (%) (%) 

A- 
B 

Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα και 
∆ασοκοµία – Αλιεία και Ιχθυοτροφεία  15,9 14,9 15,6 

C Ορυχεία και Λατοµεία  . . . 

D Μεταποιητικές Βιοµηχανίες  11,4 7,5 10,3 

E Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύµατος, Φυσικού 
Αερίου και Νερού  . . . 

F Κατασκευές  16,2 1,4 12,1 

G Εµπόριο, Επιδιορθώσεις Αυτοκινήτων και 
Ειδών Προσωπικής ή Οικιακής Χρήσης  20,6 24,7 21,7 

H Ξενοδοχεία και Εστιατόρια  5,2 8,3 6,1 

I Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες  5,7 1,7 4,6 

J Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί 
Οργανισµοί  1,8 1,3 1,7 

K ∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και 
Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες  13,2 12,0 12,9 

L ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Άµυνα  . . . 

M 
N 
O 
P 
Q 

Εκπαίδευση  
Υγεία και Κοινωνική Μέριµνα  
Άλλες ∆ραστηριότητες Υπηρεσιών  
Ιδιωτικά Νοικοκυριά  
Άλλο Εργατικό ∆υναµικό  

9,8 27,8 14,7 

      ΣΥΝΟΛΟ  100 100 100 

 

. Τα στοιχεία για αυτούς τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας κρίθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ως πολύ αναξιόπιστα παρόλο που περιλαµβάνονται στο 
συνολικό ποσοστό  

 
Πηγή: Labour Force Survey 2000, Eurostat  
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Το Σχεδιάγραµµα 21 παρουσιάζει παραστατικά το ποσοστό του 
συνόλου των αυτοεργοδοτουµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
κατανεµηµένο στους διάφορους κλάδους οικονοµικής 
δραστηριότητας το 2000, ενώ σηµειώνονται και τα αντίστοιχα 
ποσοστά της Κύπρου.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 21
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΤΑ 
ΚΛΑ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

2000
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Πηγή: Labour Force Survey 2000, Eurostat  
           Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το µεγαλύτερο ποσοστό 
αυτοεργοδοτουµένων εντοπίζεται στον κλάδο G (Εµπόριο, 
Επιδιορθώσεις Αυτοκινήτων και Ειδών Προσωπικής ή Οικιακής 
Χρήσης) µε 21,7% και µετά ακολουθούν µε αισθητή διαφορά οι 
κλάδοι A-B και M-Q µε 15,6% και 14,7% αντίστοιχα. Οι κλάδοι D, F 
και K συγκεντρώνουν και αυτοί σηµαντικό µέρος των 
αυτοεργοδοτουµένων µε τα ποσοστά τους να ανέρχονται στο 10,3%, 
12,1% και 12,9% αντίστοιχα. Σε αντίθεση, η µικρότερη µάζα 
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αυτοεργοδοτουµένων εργάζεται στον κλάδο J µε το ποσοστό τους να 
φτάνει µόλις το 1,7% ενώ σε αρκετά χαµηλά επίπεδα κυµαίνονται και 
τα ποσοστά των κλάδων I και H.  
 
Εξετάζοντας τα ποσοστά που παρατηρήθηκαν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση µε εκείνα της Κύπρου κατά κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας δεν προκύπτει οποιαδήποτε αξιοσηµείωτη 
διαφορά.  
 
Η ποσοστιαία κατανοµή των αυτοεργοδοτούµενων αντρών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας για το 
2000 φαίνεται στο Σχεδιάγραµµα 22, ενώ σηµειώνονται και τα 
αντίστοιχα ποσοστά που αφορούν την Κύπρο.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 22
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ 
ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 2000
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Πηγή: Labour Force Survey 2000, Eurostat  
           Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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Η πλειοψηφία των αυτοεργοδοτούµενων αντρών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση απασχολείται στον κλάδο G (Εµπόριο, Επιδιορθώσεις 
Αυτοκινήτων και Ειδών Προσωπικής ή Οικιακής Χρήσης) µε 20,6%. 
Σηµαντικά ποσοστά εντοπίζονται επίσης στους κλάδους F και A-B µε 
16,2% και 15,9% αντίστοιχα. Σε αντίθεση, το µικρότερο ποσοστό 
παρουσιάζεται στον κλάδο J µε µόλις 1,8%.  
 
Παρόµοια εικόνα παρατηρείται και στην Κύπρο όπου τα ποσοστά 
των αυτοεργοδοτούµενων αντρών στον κάθε κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας βρίσκονται στα ίδια περίπου επίπεδα µε εκείνα των 
αυτοεργοδοτούµενων αντρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Στο Σχεδιάγραµµα 23 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή των 
αυτοεργοδοτούµενων γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 
κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας για το 2000, ενώ σηµειώνονται 
και τα αντίστοιχα ποσοστά της Κύπρου.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 23
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΕ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 2000
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Πηγή: Labour Force Survey 2000, Eurostat  
           Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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Τα µεγαλύτερα µε διαφορά ποσοστά αυτοεργοδοτούµενων 
γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρώνονται στους κλάδους 
M-Q (Εκπαίδευση, Υγεία και Άλλες ∆ραστηριότητες Υπηρεσιών) και 
G (Εµπόριο, Επιδιορθώσεις Αυτοκινήτων και Ειδών Προσωπικής ή 
Οικιακής Χρήσης) µε 27,8% και 24,7% αντίστοιχα. Από την άλλη, 
πολύ µικρά ποσοστά εντοπίζονται στους κλάδους J µε 1,3%, F µε 
1,4% και I µε 1,7%.  
 
Εξετάζοντας τα ποσοστά των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε εκείνα της Κύπρου, διαπιστώνεται ότι 
υπάρχουν κάποιες µικρές διαφορές στους κλάδους J και A-B και F.  
 
Από τη σύγκριση των ποσοστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
φύλο εντοπίζεται, κάτι άλλωστε που αναµενόταν, η πολύ µεγάλη 
διαφορά αυτοεργοδότησης στον κλάδο F (Κατασκευές) µεταξύ 
αντρών και γυναικών. Το ποσοστό των αντρών που εργάζεται στον 
κλάδο αυτό είναι σχεδόν 12 φορές µεγαλύτερο από εκείνο των 
γυναικών. Σηµαντική διαφοροποίηση προκύπτει επίσης και στους 
κλάδους I και M-Q. Σχετικά µε τον κλάδο I, το ποσοστό των αντρών 
είναι περίπου 3 φορές µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των γυναικών 
ενώ στους κλάδους Μ-Q η εικόνα αντιστρέφεται µε το ποσοστό των 
γυναικών να υπερβαίνει εκείνο των αντρών κατά 3 σχεδόν φορές.  
 
Το Σχεδιάγραµµα 24 απεικονίζει το ποσοστό των 
αυτοεργοδοτουµένων στο σύνολο των απασχολουµένων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας για 
το έτος 2000, ενώ παράλληλα σηµειώνονται και τα αντίστοιχα 
ποσοστά για την Κύπρο.  
 
Οι κλάδοι που ξεχωρίζουν είναι οι A-B (Γεωργία, Κτηνοτροφία, 
Θήρα και ∆ασοκοµία – Αλιεία και Ιχθυοτροφεία) όπου η πλειοψηφία 
των απασχολουµένων, µε ποσοστό 51,3%, είναι 
αυτοεργοδοτούµενοι. Ακολούθως, εντοπίζεται µια οµάδα κλάδων, 
αποτελούµενη από τους F, G, H και K, όπου τα ποσοστά των 
αυτοεργοδοτουµένων υπολογιζόµενα πάνω στο σύνολο των 
απασχολουµένων κυµαίνονται πλησίον του 20%. Τα µικρότερα 
ποσοστά αυτοεργοδοτουµένων στο σύνολο των απασχολουµένων 
βρίσκονται στους κλάδους J και D και φτάνουν στο 6,8% και 7,3% 
αντίστοιχα.  
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ 
ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 2000
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Σηµείωση:  Οι κλάδοι C, E και L εξαιρούνται γιατί τα στοιχεία των εν λόγω κλάδων    
                   θεωρήθηκαν πολύ αναξιόπιστα.  
 
Πηγή: Labour Force Survey 2000, Eurostat  
           Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
 
Το σηµείο το οποίο ξεχωρίζει από τη σύγκριση των ποσοστών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε της Κύπρου είναι ότι η σηµασία των 
αυτοεργοδοτουµένων στο σύνολο των απασχολουµένων στην 
περίπτωση της Κύπρου είναι µεγαλύτερη σε όλους τους κλάδους 
οικονοµικής δραστηριότητας εκτός εκείνου των Ξενοδοχείων και 
Εστιατορίων.  
 
2.2.3. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους 

αυτοεργοδοτουµένους  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατανοώντας την τεράστια σηµασία που 
έχουν οι αυτοεργοδοτούµενοι ως µέσο καταπολέµησης της ανεργίας 
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παρέχει περαιτέρω βοήθεια και υποστήριξη στην κατηγορία αυτή 
των απασχολουµένων σε διάφορους τοµείς καθώς και την υποκίνηση 
των ανέργων να στραφούν προς την αυτοεργοδότηση παρέχοντας 
τους κάποια επιπλέον κίνητρα.  
 
Σε γενικές γραµµές τα µέτρα υποκίνησης και υποστήριξης από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προς τους αυτοεργοδοτουµένους εστιάζονται κατά 
κύριο λόγο στους τοµείς των ∆ανειοδοτήσεων, της Πληροφόρησης 
και Επικοινωνίας, των Εργατικών Νόµων και Κανονισµών, των 
Συµβουλών και Βοήθειας και της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.  
 
∆ανειοδοτήσεις  
 
Η ευκολότερη πρόσβαση σε δανειοδοτήσεις θεωρείται από τους 
αυτοεργοδοτουµένους ως το πιο σηµαντικό µέτρο βοήθειας και 
υποκίνησης. Η πλειοψηφία των αυτοεργοδοτουµένων βασίζεται σε 
πηγές χρηµατοδότησης όπως οι οικογενειακές οικονοµίες και τα 
δάνεια από φίλους και ενεχυροδανειστές. Εντοπίζονται περιπτώσεις 
όπου η διαδικασία δανειοδότησης στην οποία εµπλέκονται οι 
αυτοεργοδοτούµενοι µπορεί να αποβεί αρκετά χρονοβόρα και 
ταυτόχρονα να περικλείει και σηµαντικό χρηµατικό κόστος.  
 
Κύρια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να εξευρεθούν 
πηγές δανειοδότησης οι οποίες να παρέχουν τη δυνατότητα στους 
αυτοεργοδοτουµένους να δανείζονται χρήµατα γρήγορα και µε 
χαµηλό κόστος. Οι ενέργειες που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση 
είναι:  
 
(i) Ενθάρρυνση των Μικροµεσαίων επιχειρήσεων, περιλαµβα-

νοµένων και αυτών των αυτοεργοδοτουµένων, για δηµιουργία 
αµοιβαίων εγγυητικών οργανισµών.  

 
(ii) Ενθάρρυνση δηµιουργίας κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου 

και παρόµοιων οργανισµών για παροχή βοήθειας σε καινοτόµες 
Μικροµεσαίες επιχειρήσεις, περιλαµβανοµένων και εκείνων των 
αυτοεργοδοτουµένων.  

 
(iii) Λήψη πρόσθετων µέτρων για απλούστευση των διοικητικών 

διαδικασιών και υπερπήδηση των προβληµάτων σε σχέση µε 
την ανεπαρκή εµπράγµατη ασφάλεια.  
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(iv) Βελτίωση της κατανόησης από χρηµατοδοτικούς οργανισµούς 
των αναγκών που αντιµετωπίζουν οι καινοτόµες Μικροµεσαίες 
επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των επιχειρήσεων των 
αυτοεργοδοτουµένων.  

 
(v) Βελτίωση της ενηµέρωσης των επιχειρηµατιών για την ύπαρξη 

των χρηµατοδοτικών οργανισµών που λειτουργούν και 
καθοδήγηση τους προς τις καταλληλότερες πηγές.  

 
Πληροφόρηση και Επικοινωνία  
 
Η γρήγορη και αποτελεσµατική παροχή υπηρεσιών 
πληροφόρησης και επικοινωνίας θα βοηθήσει τους 
αυτοεργοδοτουµένους να έχουν πρόσβαση σε χρήσιµες για αυτούς 
πληροφορίες που αφορούν κυρίως τις εξελίξεις στην αγορά, διάφορα 
προϊόντα, τεχνολογία, νοµοθεσία και πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κρατών µελών της. Η κατοχή τέτοιου είδους 
πληροφοριών θα δώσει τη δυνατότητα γρήγορης αντίδρασης και 
προσαρµογής των επιχειρήσεων των αυτοεργοδοτουµένων στις 
διάφορες αλλαγές που συµβαίνουν και σχετίζονται µε τις 
δραστηριότητες τους.  
 
Αυτή η ανάγκη για υποστήριξη γίνεται πιο επιτακτική από τη στιγµή 
που οι ίδιοι οι αυτοεργοδοτούµενοι κατατάσσουν την πληροφόρηση 
και την επικοινωνία στους τοµείς ζωτικής σηµασίας. Τα µέτρα που 
λαµβάνονται από µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
αποτελεσµατικότερη πληροφόρηση και επικοινωνία των 
αυτοεργοδοτουµένων είναι:  
 
(i) Προώθηση της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχουν οι 

τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών από τις 
επιχειρήσεις.  

 
(ii) Παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν την πολιτική 

της χώρας τους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχετικά µε τις 
εργασίες τους θέµατα.  

 
(iii) Λήψη µέτρων για προώθηση της ανταλλαγής χρήσιµων 

πληροφοριών και εµπειριών µεταξύ των επιχειρήσεων.  
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(iv) Λήψη ειδικών µέτρων για βελτίωση της επικοινωνίας και των 
σχέσεων µεταξύ των Μικροµεσαίων επιχειρήσεων, 
περιλαµβανοµένων και εκείνων των αυτοεργοδοτουµένων, και 
των σχετικών κυβερνητικών υπηρεσιών.  

 
Σύνολο Εργατικών Νόµων και Κανονισµών  
 
Η δηµιουργία ενός σαφούς, σταθερού και προβλέψιµου συνόλου 
εργατικών νόµων και κανονισµών που θα διέπει την κατηγορία των 
αυτοεργοδοτουµένων αναµένεται ότι θα έχει θετική επίδραση στην 
όλη προσπάθεια που καταβάλλεται για στήριξη τους. Περαιτέρω, θα 
παρέχεται µεγαλύτερη διακριτική ελαστικότητα στην τήρηση των 
κανονισµών από τους αυτοεργοδοτουµένους λόγω των ξεχωριστών 
και ιδιόµορφων καταστάσεων που τους περιβάλλουν.  
 
Προς εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού αναµένεται να γίνει 
επανεξέταση της εργατικής και κοινωνικής νοµοθεσίας για να 
διαπιστωθεί κατά πόσο:  
 
(i) Η υφιστάµενη νοµοθεσία ικανοποιεί τις ανάγκες των 

Μικροµεσαίων επιχειρήσεων, περιλαµβανοµένων και αυτών 
των αυτοεργοδοτουµένων, και των εργοδοτουµένων τους.  

 
(ii) Υπάρχουν επαρκείς πρόνοιες έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

συµµόρφωση των Μικροµεσαίων επιχειρήσεων, και αυτών των 
αυτοεργοδοτουµένων, µε τους κανονισµούς των κοινωνικών 
ασφαλίσεων σε θέµατα που αφορούν την ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη, ανεργία, εργατικό ατύχηµα, ασθένεια, µητρότητα, 
αναπηρία και επίδοµα επιζώντα.  

 
Συµβουλές και Βοήθεια  
 
Σηµαντικό ρόλο στην επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων 
διαδραµατίζει η παροχή συµβουλών και βοήθειας από ειδικούς 
συµβούλους. Τόσο πριν την έναρξη των εργασιών µιας επιχείρησης 
όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της χρειάζεται απαραίτητα η 
συµβολή εξειδικευµένων ατόµων σε θέµατα όπως η ετοιµασία 
επιχειρησιακού σχεδίου, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και παροχή 
νοµικών, οικονοµικών και επιχειρηµατικών συµβουλών.  
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Κινούµενη προς αυτή την κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Ένωση 
εισηγείται τη δηµιουργία και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 
Μικροµεσαίων επιχειρήσεων, περιλαµβανοµένων και αυτών των 
αυτοεργοδοτουµένων, σε υπηρεσίες όπως:  
 
(i) Ετοιµασίας επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη της 

επιχείρησης.  
 
(ii) Αναβάθµισης του µορφωτικού επιπέδου και των δεξιοτήτων 

στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των επιχειρηµατιών και των 
εργοδοτουµένων τους.  

 
(iii) Παροχής συµβουλών σε νοµικά, οικονοµικά και χρηµατοδοτικά 

θέµατα.  
 
(iv) Παροχής συµβουλών σε θέµατα τεχνολογίας.  
 
(v) Παροχής συµβουλών για αποτελεσµατική αξιοποίηση των 

τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στο 
επιχειρησιακό περιβάλλον.  

 
(vi) Παροχής βοήθειας σε θέµατα έρευνας αγοράς και µάρκετινγκ.  
 
(vii) Παροχής βοήθειας στο σχεδιασµό, ανάπτυξη και παρουσίαση 

προϊόντων.  
 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση  
 
Τελευταίος τοµέας, αλλά εξίσου σηµαντικός, που αφορά άµεσα και 
το θέµα της κατάρτισης και ανάπτυξης των αυτοεργοδοτουµένων και 
θα αναλυθεί µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια είναι αυτός της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η απόκτηση τόσο τεχνικών όσο και 
επιχειρηµατικών και διευθυντικών γνώσεων και δεξιοτήτων κρίνεται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα από τα απαραίτητα εφόδια στην 
όλη προσπάθεια που καταβάλλουν οι αυτοεργοδοτούµενοι για 
επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους.  
 
Οι ενέργειες που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 
συγκεκριµένο θέµα αφορούν τα ακόλουθα:  
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(i) Βελτίωση της ενηµέρωσης, κατάρτισης και καθοδήγησης 
ατόµων που προσανατολίζονται να λειτουργήσουν τη δική τους 
επιχείρηση σε επιχειρηµατικά και διευθυντικά θέµατα.  

 
(ii) Αναβάθµιση της επαγγελµατικής κατάρτισης για περαιτέρω 

βελτίωση των βασικών τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
απαιτούνται για την εξάσκηση του κάθε επαγγέλµατος.  

 
(iii) Ενθάρρυνση σύναψης συνεργασιών µεταξύ Μικρών 

επιχειρήσεων και δηµιουργίας δικτύων µεταξύ πανεπιστηµίων 
και Μικρών επιχειρήσεων για προώθηση της κατάρτισης.  

 
(iv) Ανάπτυξη µιας κουλτούρας κατάρτισης προσανατολισµένης 

προς τις Μικρές επιχειρήσεις.  
 
(v) Προσαρµογή της κατάρτισης για να ανταποκρίνεται καλύτερα 

στις προσδοκίες και ανάγκες των Μικρών επιχειρήσεων.  
 
(vi) Αύξηση της συνείδησης των επιχειρηµατιών αναφορικά µε το 

σηµαντικό ρόλο που έχει η συνεχιζόµενη κατάρτιση τόσο για 
αυτούς όσο και για τους εργοδοτουµένους τους.  

 
Πρόσθετα από αυτές τις ενέργειες, η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει 
και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των αυτοεργοδοτουµένων 
στον τοµέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συχνά οι 
αυτοεργοδοτούµενοι αντιµετωπίζουν αρκετές δυσκολίες στην 
εξεύρεση χρόνου για κατάρτιση λόγω του υπερφορτωµένου ωραρίου 
τους, ενώ κάποιοι από αυτούς δεν έχουν ούτε την οικονοµική 
ευχέρεια να πληρώνουν το κόστος κατάρτισης. Επίσης, ο µη ακριβής 
εντοπισµός των αναγκών κατάρτισης των αυτοεργοδοτουµένων και 
κατά συνέπεια η µη οργάνωση κατάλληλων προγραµµάτων 
κατάρτισης είναι µια άλλη αιτία που επιδρά αρνητικά στο βαθµό 
συµµετοχής τους σε δραστηριότητες κατάρτισης.  
 
Επιδίωξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η παροχή 
ίσων ευκαιριών κατάρτισης στους εργοδοτουµένους και 
αυτοεργοδοτουµένους. Η κατάρτιση, πέραν του ότι πρέπει να 
απευθύνεται στο σύνολο των απασχολουµένων, πρέπει επίσης να 
προσαρµόζεται και στις ιδιαιτερότητες της κάθε κατηγορίας 
απασχολουµένων παρέχοντας τους έτσι τη δυνατότητα να έχουν 
ευκολότερη πρόσβαση σε δραστηριότητες κατάρτισης.  
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3. Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  

 
Οι αυτοεργοδοτούµενοι, όπως ήδη αναφέρθηκε, αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα όσον αφορά τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα 
κατάρτισης. Το κόστος της κατάρτισης, ο µη ακριβής εντοπισµός των 
αναγκών κατάρτισης αλλά και ο περιορισµένος χρόνος που διαθέτουν 
αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά 
τη συµµετοχή των αυτοεργοδοτουµένων σε προγράµµατα κατάρτισης.  
 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναλυτική αναφορά στο θέµα της 
συµµετοχής των απασχολουµένων, τόσο της Κύπρου όσο και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε προγράµµατα κατάρτισης. Συγκεκριµένα, 
εξετάζεται η συµµετοχή των αυτοεργοδοτουµένων και των 
εργοδοτουµένων σε προγράµµατα κατάρτισης σε σχέση µε το φύλο, 
την οµάδα ηλικιών, το µορφωτικό επίπεδο, την επαγγελµατική 
κατηγορία και τον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. Πρόσθετα, 
στην περίπτωση της Κύπρου η συµµετοχή των απασχολουµένων σε 
προγράµµατα κατάρτισης αναλύεται κατά είδος δραστηριότητας 
κατάρτισης, µέθοδο κατάρτισης, περίοδο κατάρτισης και αριθµό 
ωρών κατάρτισης την εβδοµάδα.  
 
3.1. Η συµµετοχή των απασχολουµένων της Κύπρου σε 

προγράµµατα κατάρτισης  
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό εξετάζεται η συµµετοχή των απασχολουµένων 
της Κύπρου σε προγράµµατα κατάρτισης. Τονίζεται από την αρχή ότι 
τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται αφορούν την κατάρτιση που 
έτυχαν οι απασχολούµενοι ηλικίας 15 χρονών και άνω κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων εβδοµάδων πριν τη 
συνέντευξη τους στην Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού που 
διεξάχθηκε την περίοδο Απριλίου - Ιουνίου του 2000.  
 
Κατά επαγγελµατική υπόσταση  
 
Το Σχεδιάγραµµα 25 απεικονίζει τη συµµετοχή των απασχολουµένων 
της Κύπρου σε προγράµµατα κατάρτισης κατά επαγγελµατική 
υπόσταση για το έτος 2000.  
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Όπως φαίνεται, το ποσοστό συµµετοχής των απασχολουµένων της 
Κύπρου σε προγράµµατα κατάρτισης είναι 3,1%. Το µεγαλύτερο 
ποσοστό συµµετοχής κατέχει η κατηγορία των εργοδοτουµένων µε 
3,3% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των αυτοεργοδοτουµένων 
ανέρχεται µόλις στο 2,5%. Τελευταία κατηγορία, όσο αφορά τη 
συµµετοχή σε προγράµµατα κατάρτισης, είναι αυτή των 
συνεισφερόντων µελών της οικογένειας µε ποσοστό 2,1%.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 25
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ, 2000
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
 
Η εικόνα που παρουσιάζει το Σχεδιάγραµµα 25 είναι περίπου αυτή 
που αναµενόταν χωρίς να παρατηρείται κάτι το ιδιαίτερο. Η 
κατηγορία των εργοδοτουµένων συγκεντρώνει το ψηλότερο 
ποσοστό συµµετοχής σε προγράµµατα κατάρτισης και εκείνη των 
αυτοεργοδοτουµένων ακολουθεί µε διαφορά που ανέρχεται σχεδόν 
στη µια ποσοστιαία µονάδα.  
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Οι κυριότερες παράµετροι που επεξηγούν σε µεγάλο βαθµό την πιο 
πάνω εικόνα είναι το κόστος κατάρτισης το οποίο καλούνται να 
καλύψουν από µόνοι τους οι αυτοεργοδοτούµενοι, η έλλειψη ενός 
συστήµατος ακριβούς εντοπισµού και ικανοποίησης των αναγκών 
κατάρτισης που αντιµετωπίζει αυτή η κατηγορία απασχολουµένων 
και το υπερφορτωµένο ωράριο τους.  
 
Όλα τα στοιχεία που αφορούν τη συµµετοχή των απασχολουµένων σε 
προγράµµατα κατάρτισης κατά επαγγελµατική υπόσταση το 2000 
φαίνονται στον πίνακα 3.1 στο Παράρτηµα 3.  
 
Κατά επαγγελµατική υπόσταση και φύλο  
 
Η συµµετοχή των απασχολουµένων της Κύπρου σε προγράµµατα 
κατάρτισης κατά επαγγελµατική υπόσταση και φύλο το 2000 
παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραµµα 26.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 26
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΦΥΛΟ, 2000 
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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Από την εξέταση των στοιχείων του Σχεδιαγράµµατος 26 προκύπτει 
ότι οι απασχολούµενες γυναίκες συµµετέχουν σε προγράµµατα 
κατάρτισης σε αρκετά µεγαλύτερο βαθµό από τους 
απασχολούµενους άντρες.  
 
Αναλύοντας την εικόνα κατά επαγγελµατική υπόσταση, φαίνεται ότι 
τόσο στην περίπτωση των αυτοεργοδοτουµένων όσο και στην 
περίπτωση των εργοδοτουµένων οι γυναίκες έχουν ψηλότερα 
ποσοστά συµµετοχής από τους άντρες. Αναλυτικά τα ποσοστά 
συµµετοχής σε προγράµµατα κατάρτισης είναι 2,1% για τους 
αυτοεργοδοτούµενους άντρες και 2,6% για τους εργοδοτούµενους 
άντρες ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά των γυναικών ανέρχονται σε 
4,5% και 4,3%.  
 
Αυτή η τάση ίσως να οφείλεται µερικώς στο γεγονός ότι οι άντρες και 
οι γυναίκες συγκεντρώνονται σε διαφορετικούς κλάδους οικονοµικής 
δραστηριότητας (Πίνακας 2) στους οποίους παρατηρούνται 
διαφορετικές ανάγκες κατάρτισης.  
 
Τα αναλυτικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για το Σχεδιάγραµµα 
26 βρίσκονται στους πίνακες 3.1 και 1.1 των Παραρτηµάτων 3 και 1 
αντίστοιχα.  
 
Κατά επαγγελµατική υπόσταση και οµάδα ηλικιών  
 
Στο Σχεδιάγραµµα 27 αναλύεται η συµµετοχή των απασχολουµένων 
της Κύπρου σε προγράµµατα κατάρτισης κατά επαγγελµατική 
υπόσταση και οµάδα ηλικιών το 2000 και στους πίνακες 3.2 µέχρι 3.6 
και 1.2 στα Παραρτήµατα 3 και 1 αντίστοιχα περιέχονται τα σχετικά 
αναλυτικά στοιχεία.  
 
Η γενική εικόνα που αποτυπώνεται είναι ότι οι απασχολούµενοι στην 
οµάδα ηλικιών 30-39 παρουσιάζονται µε αρκετά ψηλότερα 
ποσοστά συµµετοχής από τους απασχολουµένους των υπόλοιπων 
οµάδων ηλικιών.  
 
Εξετάζοντας τα ποσοστά συµµετοχής των αυτοεργοδοτουµένων σε 
προγράµµατα κατάρτισης φαίνεται ότι είναι µεγαλύτερα από τα 
αντίστοιχα των εργοδοτουµένων στις οµάδες ηλικιών 30-39 και 60+ 
σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες οµάδες ηλικιών όπου τα ποσοστά των 
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εργοδοτουµένων είναι αισθητά µεγαλύτερα από εκείνα των 
αυτοεργοδοτουµένων.  
 
Τόσο οι αυτοεργοδοτούµενοι όσο και οι εργοδοτούµενοι οι οποίοι 
ανήκουν στην οµάδα ηλικιών 30-39 συµµετέχουν σε µεγαλύτερο 
βαθµό από τους αυτοεργοδοτουµένους και εργοδοτουµένους των 
υπόλοιπων οµάδων ηλικιών σε προγράµµατα κατάρτισης µε τα 
ποσοστά τους να φτάνουν στο 5,3% και 5,0% αντίστοιχα. Ακολουθεί 
η οµάδα ηλικιών 40-49 µε το ποσοστό των αυτοεργοδοτουµένων που 
συµµετέχουν σε προγράµµατα κατάρτισης να βρίσκεται στο 2,3% και 
εκείνο των εργοδοτουµένων στο 3,5%.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 27
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΩΝ, 2000 
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
 
Εξετάζοντας τα ποσοστά συµµετοχής σε προγράµµατα κατάρτισης 
των απασχολουµένων ηλικίας 30 µέχρι 59 χρονών διαπιστώνεται µια 
αρνητική σχέση ανάµεσα στην ηλικία και στο ποσοστό συµµετοχής 
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τους σε προγράµµατα κατάρτισης. Καθώς αυξάνεται η ηλικία των 
απασχολουµένων µειώνεται παράλληλα και το ποσοστό 
συµµετοχής τους. Ενώ τα ποσοστά των αυτοεργοδοτουµένων και των 
εργοδοτουµένων που ανήκουν στην οµάδα ηλικιών 30-39 είναι 5,3% 
και 5,0% αντίστοιχα, τα ποσοστά για την οµάδα ηλικιών 50-59 
µειώνονται αισθητά στο 0,5% για τους αυτοεργοδοτουµένους και 
2,1% για τους εργοδοτουµένους.  
 
Πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι η τάση 
αυτή µπορεί να ανατραπεί στο µέλλον. Ο κυριότερος λόγος 
εντοπίζεται στο γεγονός ότι η σηµασία της συνεχιζόµενης κατάρτισης 
γίνεται ολοένα και πιο σηµαντική εξαιτίας των ραγδαίων 
τεχνολογικών εξελίξεων και των αυξηµένων απαιτήσεων για ψηλές 
τεχνικές γνώσεις ανεξάρτητα από την ηλικία. Αυτό φανερώνει τον 
ιδιαίτερο ρόλο που αποκτά η κατάρτιση σε όλα τα στάδια της ζωής 
και ταυτόχρονα την αδυναµία των εργαζοµένων να στηρίζονται 
πλήρως στην αρχική τους εκπαίδευση και κατάρτιση. Πρόσθετα, δεν 
πρέπει να παραγνωρίζονται οι πολιτικές και τα πρακτικά µέτρα που 
υιοθετούνται καθώς και οι προσπάθειες που καταβάλλονται προς την 
κατεύθυνση της συνεχιζόµενης και δια βίου κατάρτισης.  
 
Κατά επαγγελµατική υπόσταση και µορφωτικό επίπεδο  
 
Στο Σχεδιάγραµµα 28 παρουσιάζονται τα ποσοστά συµµετοχής των 
απασχολουµένων της Κύπρου σε προγράµµατα κατάρτισης κατά 
επαγγελµατική υπόσταση και µορφωτικό επίπεδο το 2000.  
 
Το συµπέρασµα το οποίο µπορεί να εξαχθεί στην περίπτωση αυτή 
είναι ότι όσο πιο ψηλό επίπεδο µόρφωσης έχουν οι απασχολούµενοι 
τόσο πιο ψηλό είναι και το ποσοστό συµµετοχής τους σε 
προγράµµατα κατάρτισης. Οι απασχολούµενοι οι οποίοι είναι 
απόφοιτοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης έχουν πολύ µεγαλύτερο 
ποσοστό συµµετοχής από ότι οι απόφοιτοι των κατώτερων 
µορφωτικών επιπέδων. Αυτό ισχύει και για τις δύο υπό εξέταση 
κατηγορίες απασχολουµένων και υποδηλώνει ότι αυτοί που έχουν 
χαµηλό επίπεδο µόρφωσης και κατά συνέπεια ίσως να αντιµετωπίζουν 
περισσότερες ανάγκες κατάρτισης ή να µην αναγνωρίζουν τη σηµασία 
της κατάρτισης είναι αυτοί που συµµετέχουν λιγότερο σε 
προγράµµατα κατάρτισης.  
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 28
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο, 2000

0,8

1,6
1,9

6,2

0,9

2,3

7,5

1,0

2,3

7,3

0,3
0,5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Πρωτοβάθµια ή
Καθόλου Σχολείο 

Κατώτερη
∆ευτεροβάθµια 

Σύστηµα
Μαθητείας 

Ανώτερη
∆ευτεροβάθµια

Τριτοβάθµια

%

Αυτοεργοδοτούµενοι Εργοδοτούµενοι Απασχολούµενοι 

 
 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
 
Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε προγράµµατα κατάρτισης 
τόσο για τους αυτοεργοδοτουµένους όσο και τους εργοδοτουµένους 
εντοπίζονται στους απόφοιτους Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε 
6,2% και 7,5% αντίστοιχα. Τα αµέσως χαµηλότερα µε σηµαντική 
διαφορά όµως ποσοστά συµµετοχής έχουν οι αυτοεργοδοτούµενοι 
Ανώτερης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε 1,9% και οι 
εργοδοτούµενοι του ίδιου µορφωτικού επιπέδου µε 2,3%. Αντίθετα, 
τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής, εξαιρουµένου του Συστήµατος 
Μαθητείας, παρουσιάζονται στους αυτοεργοδοτουµένους και στους 
εργοδοτουµένους που βρίσκονταν στο µορφωτικό επίπεδο 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ή Καθόλου Σχολείο µε µόλις 0,8% και 
0,3% αντίστοιχα.  
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Όλα τα στοιχεία που αφορούν το πιο πάνω σχεδιάγραµµα περιέχονται 
στους πίνακες 3.7 µέχρι 3.11 και 1.3 στα Παραρτήµατα 3 και 1 
αντίστοιχα.  
 
Κατά επαγγελµατική υπόσταση και επαγγελµατική κατηγορία  
 
Στο Σχεδιάγραµµα 29 σκιαγραφείται η εικόνα που παρουσιάζει η 
συµµετοχή των απασχολουµένων της Κύπρου σε προγράµµατα 
κατάρτισης κατά επαγγελµατική υπόσταση και επαγγελµατική 
κατηγορία το 2000.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 29
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2000 
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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Από τις πληροφορίες του Σχεδιαγράµµατος 29, φαίνεται ότι οι 
απασχολούµενοι στις επαγγελµατικές κατηγορίες των ∆ιευθυντών 
και των Προσοντούχων συµµετέχουν σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό 
από τους απασχολουµένους των υπόλοιπων επαγγελµατικών 
κατηγοριών. Μετά ακολουθούν κατά σειρά οι απασχολούµενοι 
Τεχνικοί, οι Γραφείς και Υπάλληλοι Υπηρεσιών και οι Τεχνίτες 
Παραγωγής και Χειριστές Μηχανών.  
 
Αναλύοντας τις πληροφορίες αυτές κατά επαγγελµατική υπόσταση, 
διαπιστώνεται ότι τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής τόσο των 
αυτοεργοδοτουµένων όσο και των εργοδοτουµένων σε προγράµµατα 
κατάρτισης συγκεντρώνονται στις επαγγελµατικές κατηγορίες των 
∆ιευθυντών και Προσοντούχων µε 9,5% και 9,9% αντίστοιχα. Στη 
συνέχεια εντοπίζεται η επαγγελµατική κατηγορία των Τεχνικών, 
Βοηθών και Παροµοίων όπου το 3,6% των αυτοεργοδοτουµένων και 
το 5,2% των εργοδοτουµένων συµµετέχει σε προγράµµατα 
κατάρτισης.  
 
Ανύπαρκτη είναι η συµµετοχή σε προγράµµατα κατάρτισης των δύο 
κατηγοριών των απασχολουµένων που εργάζονται ως Γεωργοί. 
Πολύ µικρά ποσοστά συµµετοχής, τόσο από πλευράς 
αυτοεργοδοτουµένων όσο και από πλευράς εργοδοτουµένων, έχουν 
επίσης οι Τεχνίτες Παραγωγής και Χειριστές Μηχανών µε 0,3% και 
0,5% αντίστοιχα.  
 
Το σηµείο το οποίο ξεχωρίζει στην περίπτωση αυτή είναι ότι σε όλες 
ανεξαίρετα τις επαγγελµατικές κατηγορίες το ποσοστό 
συµµετοχής των αυτοεργοδοτουµένων σε προγράµµατα κατάρτισης 
είναι χαµηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργοδοτουµένων. Σηµαντική διαφορά προκύπτει στις 
επαγγελµατικές κατηγορίες των Τεχνικών, Βοηθών και Παροµοίων 
και των Τεχνιτών Παραγωγής και Χειριστών Μηχανών.  
 
Στους πίνακες 3.12 µέχρι 3.16 και 1.4 των Παραρτηµάτων 3 και 1 
αντίστοιχα παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε τη 
συµµετοχή των απασχολουµένων σε προγράµµατα κατάρτισης κατά 
επαγγελµατική υπόσταση και επαγγελµατική κατηγορία το 2000.  
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Κατά επαγγελµατική υπόσταση και κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας  
 
Το Σχεδιάγραµµα 30 παρουσιάζει την εικόνα που παρατηρείται 
αναφορικά µε τη συµµετοχή των απασχολουµένων της Κύπρου σε 
προγράµµατα κατάρτισης κατά επαγγελµατική υπόσταση και κλάδο 
οικονοµικής δραστηριότητας το 2000.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 30
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΚΛΑ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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Εξετάζοντας πρώτα το συνολικό ποσοστό των απασχολουµένων, 
προκύπτει ότι όσοι απασχολούνται στους κλάδους J, K, M-Q και E 
έχουν αισθητά ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε προγράµµατα 
κατάρτισης από τους απασχολουµένους των υπόλοιπων κλάδων.  
 
Το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής των αυτοεργοδοτουµένων σε 
προγράµµατα κατάρτισης παρουσιάζεται στον κλάδο J (Ενδιάµεσοι 
Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί) µε 14,4% ενώ ακολουθούν µε 
µεγάλη διαφορά οι κλάδοι M-Q µε 8,1% και K µε 4,8%. Αντίθετα, σε 
πολύ χαµηλά επίπεδα κυµαίνεται η συµµετοχή τους σε προγράµµατα 
κατάρτισης στους κλάδους D και G, µόλις 1,7% και 2,1% 
αντίστοιχα, ενώ στους υπόλοιπους κλάδους η συµµετοχή τους είναι 
ανύπαρκτη.  
 
Όσον αφορά τα ποσοστά συµµετοχής των εργοδοτουµένων σε 
προγράµµατα κατάρτισης, διαπιστώνεται ότι το ψηλότερο ποσοστό 
συµµετοχής σε προγράµµατα κατάρτισης παρατηρείται στον κλάδο K 
(∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και Επιχειρηµατικές 
∆ραστηριότητες) µε 8,2% και ακολουθεί µε ελάχιστη διαφορά ο 
κλάδος J µε 8,1%. Σηµαντικά ποσοστά συµµετοχής εντοπίζονται 
επίσης στους κλάδους M-Q και E µε 6,3% και 5,0% αντίστοιχα. Από 
την άλλη, πολύ µικρά ποσοστά συµµετοχής έχουν οι εργοδοτούµενοι 
των κλάδων H και D, όπου τα ποσοστά τους φτάνουν µόλις το 0,3% 
και 0,8% αντίστοιχα.  
 
Μια σηµαντική διαφορά που προκύπτει συγκρίνοντας τα ποσοστά των 
αυτοεργοδοτουµένων και των εργοδοτουµένων είναι ότι η συµµετοχή 
των εργοδοτουµένων είναι διασπαρµένη σε όλους σχεδόν τους 
κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας ενώ η συµµετοχή των 
αυτοεργοδοτουµένων συγκεντρώνεται µόνο σε ορισµένους κλάδους.  
 
Όλα τα αναλυτικά στοιχεία που αφορούν το Σχεδιάγραµµα 30 
βρίσκονται στους πίνακες 3.17 µέχρι 3.21 και 1.6 στα Παραρτήµατα 3 
και 1 αντίστοιχα.  
 
Κατά επαγγελµατική υπόσταση και είδος δραστηριότητας 
κατάρτισης  
 
Στο Σχεδιάγραµµα 31 παρουσιάζεται η συµµετοχή των 
απασχολουµένων της Κύπρου σε προγράµµατα κατάρτισης κατά 
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επαγγελµατική υπόσταση και είδος δραστηριότητας κατάρτισης το 
2000, ενώ τα στοιχεία που αφορούν το συγκεκριµένο σχεδιάγραµµα 
περιέχονται στους πίνακες 3.22 µέχρι 3.24 στο Παράρτηµα 3.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 31
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 2000 
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
 
Από την εξέταση των στοιχείων του Σχεδιαγράµµατος 31, φαίνεται 
ότι το είδος δραστηριότητας κατάρτισης που επέλεξε η πλειοψηφία 
των απασχολουµένων που καταρτίστηκε είναι η συνεχιζόµενη 
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κατάρτιση για βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους 
(61,4%). Μικρότερα ποσοστά εντοπίζονται στα άλλα είδη 
δραστηριότητας κατάρτισης µε την κατάρτιση από γενικό ενδιαφέρον 
να συγκεντρώνει ψηλότερο ποσοστό (26,7%).  
 
Όσον αφορά τους αυτοεργοδοτουµένους που συµµετείχαν σε 
πρόγραµµα κατάρτισης, προκύπτει ότι το 60,5% έτυχε συνεχιζόµενης 
κατάρτισης µε σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων 
της. Πρόσθετα, σηµαντικό ποσοστό αυτής της κατηγορίας 
απασχολουµένων (35,4%) καταρτίστηκε από γενικό ενδιαφέρον.  
 
Η ίδια περίπου τάση φαίνεται να επικρατεί και στην περίπτωση των 
εργοδοτουµένων. Το 62,3% της κατηγορίας των εργοδοτουµένων που 
καταρτίστηκε έτυχε συνεχιζόµενης κατάρτισης για βελτίωση των 
γνώσεων και δεξιοτήτων τους και το 25,6% παρακολούθησε κάποιο 
πρόγραµµα κατάρτισης από γενικό ενδιαφέρον.  
 
Κατά επαγγελµατική υπόσταση και µέθοδο κατάρτισης  
 
Στο Σχεδιάγραµµα 32 παρουσιάζεται η µέθοδος που αξιοποίησαν οι 
απασχολούµενοι της Κύπρου για κατάρτιση κατά επαγγελµατική 
υπόσταση το 2000.  
 
Όπως φαίνεται, οι περισσότεροι απασχολούµενοι που έτυχαν 
κατάρτισης προτίµησαν τη µέθοδο των Συνεδρίων, Οµάδων 
εργασίας και Σεµιναρίων (53,4%) ενώ σηµαντικός αριθµός 
προτίµησε και την κατάρτιση σε αίθουσα διδασκαλίας (39,2%).  
 
Από την εξέταση της µεθόδου κατάρτισης των αυτοεργοδοτουµένων 
που συµµετείχαν σε προγράµµατα κατάρτισης, προκύπτει ότι το 
74,3% επέλεξε τη µέθοδο των Συνεδρίων, Οµάδων εργασιών και 
Σεµιναρίων για να καταρτιστεί ενώ το υπόλοιπο 25,7% επέλεξε την 
κατάρτιση σε αίθουσα διδασκαλίας.  
 
Αναφορικά µε τη µέθοδο που προτίµησαν οι εργοδοτούµενοι για 
κατάρτιση, προκύπτει ότι η επικρατέστερη, όπως και στην 
περίπτωση των αυτοεργοδοτουµένων, είναι αυτή των Συνεδρίων, 
Οµάδων εργασιών και Σεµιναρίων µε 49,4% ενώ σηµαντικό 
ποσοστό, της τάξης του 41,4%, καταρτίστηκε σε αίθουσα 
διδασκαλίας. Πρόσθετα, πολύ µικρά ποσοστά εργοδοτουµένων 
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επέλεξαν την κατάρτιση µε συνδυασµό διδασκαλίας σε αίθουσα και 
πρακτικής εξάσκησης και την κατάρτιση αποκλειστικά στον τόπο 
εργασίας, 3,9% και 5,3% αντίστοιχα.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 32
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟ∆Ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 2000 
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
 
Τα αναλυτικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για να εξαχθούν τα 
ποσοστά αυτά περιέχονται στους πίνακες 3.25 µέχρι 3.27 στο 
Παράρτηµα 3.  
 
Κατά επαγγελµατική υπόσταση και περίοδο κατάρτισης  
 
Η συµµετοχή των απασχολουµένων της Κύπρου σε προγράµµατα 
κατάρτισης κατά επαγγελµατική υπόσταση και περίοδο κατάρτισης 
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για το 2000 απεικονίζεται στο Σχεδιάγραµµα 33. Πρέπει να σηµειωθεί 
ότι στην περίπτωση αυτή εξαιρούνται όσοι συµµετείχαν σε 
Συνέδρια, Οµάδες εργασίας και Σεµινάρια.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 33
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 2000 
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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Το Σχεδιάγραµµα 33 δείχνει παραστατικά ότι οι περισσότεροι 
απασχολούµενοι που έτυχαν κατάρτισης παρακολούθησαν 
προγράµµατα τα οποία είχαν περίοδο εφαρµογής 6 µήνες αλλά 
λιγότερο από 1 έτος (29,3%) και ένας άλλος σηµαντικός αριθµός 
παρακολούθησε προγράµµατα περιόδου εφαρµογής λιγότερο από 1 
εβδοµάδα (23,2%).  
 
Η περίοδος εφαρµογής των προγραµµάτων κατάρτισης που 
παρακολούθησε η πλειοψηφία των αυτοεργοδοτουµένων µε 49,1% 
ήταν 2 έτη ή περισσότερο. Επίσης, το 30,3% των 
αυτοεργοδοτουµένων που έτυχε κατάρτισης παρακολούθησε 
προγράµµατα περιόδου εφαρµογής 6 µηνών αλλά λιγότερο από 1 
έτος και το 20,6% προγράµµατα περιόδου εφαρµογής 1 µηνός αλλά 
λιγότερο από 3 µήνες.  
 
Σε αντίθεση, η περίοδος εφαρµογής των προγραµµάτων κατάρτισης 
που παρακολούθησε η πλειοψηφία των εργοδοτουµένων µε 30,1% 
κυµαινόταν από 6 µήνες µέχρι 1 έτος. Σηµαντικό ποσοστό 
εργοδοτουµένων που έτυχε κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο 
26,5%, παρακολούθησε προγράµµατα περιόδου εφαρµογής λιγότερο 
από 1 εβδοµάδα.  
 
Το γενικό συµπέρασµα το οποίο εξάγεται από τη σύγκριση της 
διάρκειας των προγραµµάτων κατάρτισης που επέλεξαν να 
παρακολουθήσουν οι αυτοεργοδοτούµενοι µε εκείνη που επέλεξαν οι 
εργοδοτούµενοι, είναι ότι οι αυτοεργοδοτούµενοι φαίνεται να 
προτιµούν προγράµµατα µεγαλύτερης περιόδου εφαρµογής.  
 
Όλα τα στοιχεία σε σχέση µε το πιο πάνω σχεδιάγραµµα υπάρχουν 
στους πίνακες 3.28 µέχρι 3.30 του Παραρτήµατος 3.  
 
Κατά επαγγελµατική υπόσταση και αριθµό ωρών κατάρτισης την 
εβδοµάδα  
 
Το Σχεδιάγραµµα 34 παρουσιάζει παραστατικά τη συµµετοχή των 
απασχολουµένων της Κύπρου σε προγράµµατα κατάρτισης κατά 
επαγγελµατική υπόσταση και αριθµό ωρών κατάρτισης την εβδοµάδα 
το 2000. Σηµειώνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση οι 
απασχολούµενοι οι οποίοι συµµετείχαν σε Συνέδρια, Οµάδες 
εργασίας και Σεµινάρια εξαιρούνται.  
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 34
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΑΡΙΘΜΟ ΩΡΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΝ 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α, 2000 
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
 
Από την εξέταση των στοιχείων του Σχεδιαγράµµατος 34, φαίνεται 
ότι η πλειοψηφία των απασχολουµένων (57,2%) που συµµετείχε σε 
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κατάρτιση διάθετε από 1-5 ώρες την εβδοµάδα για το σκοπό αυτό. 
Οι υπόλοιπες κατηγορίες των ωρών κατάρτισης την εβδοµάδα 
συγκέντρωναν πολύ µικρότερα ποσοστά απασχολουµένων.  
 
Η πλειοψηφία των αυτοεργοδοτουµένων που έτυχε κατάρτισης, µε 
61,4%, παρακολουθούσε προγράµµατα κατάρτισης από 1-5 ώρες την 
εβδοµάδα. Επίσης, το 20,6% και το 18,0% των αυτοεργοδοτουµένων 
που έτυχαν κατάρτισης διάθεταν από 6-10 ώρες και 11-15 ώρες την 
εβδοµάδα αντίστοιχα.  
 
Παρόµοια εικόνα σκιαγραφείται και από τα στοιχεία των 
εργοδοτουµένων µε την πλειοψηφία αυτών που έτυχαν κατάρτισης, 
55,3%, να παρακολουθεί προγράµµατα κατάρτισης από 1-5 ώρες την 
εβδοµάδα. Πρόσθετα, σηµαντικά ποσοστά εργοδοτουµένων, από 
αυτούς που παρακολουθούσαν προγράµµατα κατάρτισης, 14,6%, 
11,6% και 10,7% αφιέρωναν από 6-10 ώρες, 11-15 ώρες και 31-40 
ώρες την εβδοµάδα αντίστοιχα.  
 
Συγκρίνοντας τον αριθµό ωρών κατάρτισης την εβδοµάδα µεταξύ των 
αυτοεργοδοτουµένων και των εργοδοτουµένων, προκύπτει ότι όλοι οι 
αυτοεργοδοτούµενοι αφιέρωσαν µέχρι 15 ώρες την εβδοµάδα για 
σκοπούς κατάρτισης σε αντίθεση µε τους εργοδοτουµένους όπου 
ένας σηµαντικός αριθµός τους αφιέρωσε πάνω από 16 ώρες την 
εβδοµάδα για κατάρτιση.  
 
Τα αναλυτικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο Σχεδιάγραµµα 34 
περιέχονται στους πίνακες 3.31 µέχρι 3.33 στο Παράρτηµα 3.  
 
3.2. Η συµµετοχή των απασχολουµένων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προγράµµατα κατάρτισης  
 
Στο υποκεφάλαιο αυτό εξετάζεται η συµµετοχή των απασχολουµένων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προγράµµατα κατάρτισης. Τα στοιχεία 
αυτά εξετάζονται κατά χώρα, φύλο, οµάδα ηλικιών, µορφωτικό 
επίπεδο και επαγγελµατική κατηγορία. Επισηµαίνεται από την αρχή 
ότι τα στοιχεία τα οποία αναλύονται εδώ αφορούν την κατάρτιση 
που έτυχαν οι αυτοεργοδοτούµενοι χωρίς υπαλλήλους και οι 
εργοδοτούµενοι ηλικίας 30 µέχρι 59 χρονών κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων τεσσάρων εβδοµάδων πριν τη συνέντευξη τους στην 
Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού του 1995.  
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Κατά επαγγελµατική υπόσταση και χώρα  
 
Στο Σχεδιάγραµµα 35 φαίνεται η συµµετοχή των απασχολουµένων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προγράµµατα κατάρτισης κατά 
επαγγελµατική υπόσταση και χώρα το 1995.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 35
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ 
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΑ, 1995
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Σηµείωση: Τα στοιχεία  συµµετοχής των αυτοεργοδοτουµένων χωρίς υπαλλήλους για την 

Ελλάδα, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο και Φιλανδία δεν είναι διαθέσιµα λόγω του 
µικρού δείγµατος που λήφθηκε.  

 
Πηγή: Key Data on Vocational Training in the European Union, European Commission, 1997  
 
Από τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 35 διαπιστώνεται ότι το 
συνολικό ποσοστό συµµετοχής των εργοδοτουµένων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προγράµµατα κατάρτισης είναι περίπου 2 
φορές µεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των 
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αυτοεργοδοτουµένων χωρίς υπαλλήλους. Τα ποσοστά αυτά 
ανέρχονται σε 5,7% για τους εργοδοτουµένους και 2,7% για τους 
αυτοεργοδοτουµένους χωρίς υπαλλήλους.  
 
Όσον αφορά την εξέταση των ποσοστών αυτών κατά χώρα η γενική 
εικόνα που επικρατεί είναι ότι σχεδόν σε όλες τις χώρες-µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό συµµετοχής των εργοδοτουµένων 
σε προγράµµατα κατάρτισης είναι µεγαλύτερο από εκείνο των 
αυτοεργοδοτουµένων χωρίς υπαλλήλους.  
 
Εξαίρεση αποτελούν το Βέλγιο και η Γερµανία όπου τα ποσοστά 
συµµετοχής των αυτοεργοδοτουµένων χωρίς υπαλλήλους είναι 
µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα ποσοστά των εργοδοτουµένων. Τα 
µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής αυτοεργοδοτουµένων χωρίς 
υπαλλήλους σε προγράµµατα κατάρτισης έχει η Ολλανδία µε 8,8% 
και η ∆ανία µε 6,6%. Από την άλλη πλευρά, τα χαµηλότερα ποσοστά 
παρουσιάζονται στην Ισπανία µε 1% και στη Γαλλία και Πορτογαλία 
µε 1,1%.  
 
Αξιοσηµείωτη διαφορά προκύπτει στην περίπτωση της Σουηδίας στην 
οποία η συµµετοχή των εργοδοτουµένων φτάνει το 18,7% και είναι 
σχεδόν 5 φορές µεγαλύτερη από εκείνη των αυτοεργοδοτουµένων 
χωρίς υπαλλήλους που είναι µόλις 4%. Πρόσθετα, στην Ισπανία το 
ποσοστό συµµετοχής των εργοδοτουµένων είναι 3 φορές µεγαλύτερο 
από εκείνο των αυτοεργοδοτουµένων χωρίς υπαλλήλους, 3% και 1% 
αντίστοιχα.  
 
Κατά επαγγελµατική υπόσταση και φύλο  
 
Το Σχεδιάγραµµα 36 απεικονίζει τη συµµετοχή των απασχολουµένων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προγράµµατα κατάρτισης κατά 
επαγγελµατική υπόσταση και φύλο το 1995.  
 
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι αυτοεργοδοτούµενοι χωρίς 
υπαλλήλους και των δύο φύλων συµµετέχουν σε µικρότερο βαθµό 
σε προγράµµατα κατάρτισης από τους εργοδοτουµένους και των 
δύο φύλων. Αυτό είναι ιδιαίτερα εµφανές στους 
αυτοεργοδοτούµενους άντρες χωρίς υπαλλήλους όπου το ποσοστό 
τους είναι 2,5 φορές µικρότερο από το αντίστοιχο των 
εργοδοτούµενων αντρών. Όσον αφορά τους αυτοεργοδοτουµένους 
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χωρίς υπαλλήλους 2,2% των αντρών και 3,9% των γυναικών 
συµµετέχουν σε προγράµµατα κατάρτισης ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά 
συµµετοχής των εργοδοτουµένων είναι 5,5% και 6,7%.  
 
Η τάση αυτή µπορεί να αποδοθεί εν µέρει στο γεγονός ότι οι 
περισσότερες γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολούνται στους 
κλάδους της Υγείας και της Εκπαίδευσης (Πίνακας 6) όπου εκεί 
υπάρχουν µεγαλύτερες ανάγκες για συνεχή κατάρτιση από ότι σε 
άλλους κλάδους. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η ίδια εικόνα 
παρατηρείται και στην περίπτωση της Κύπρου µε τις γυναίκες να 
έχουν ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε προγράµµατα κατάρτισης 
από τους άντρες.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 36
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ 
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 
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Πηγή: Key Data on Vocational Training in the European Union, European Commission, 1997  
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Κατά επαγγελµατική υπόσταση και οµάδα ηλικιών  
 
Το Σχεδιάγραµµα 37 δείχνει µε παραστατικό τρόπο τη συµµετοχή των 
απασχολουµένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προγράµµατα 
κατάρτισης κατά επαγγελµατική υπόσταση και οµάδα ηλικιών το 
1995.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 37
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ 
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΩΝ, 1995
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Πηγή: Key Data on Vocational Training in the European Union, European Commission, 1997  
 
Από την ανάλυση των στοιχείων φαίνεται ότι σε όλες ανεξαίρετα τις 
οµάδες ηλικιών το ποσοστό συµµετοχής των εργοδοτουµένων 
είναι σε ψηλότερα επίπεδα από εκείνο των αυτοεργοδοτουµένων 
χωρίς υπαλλήλους µε µεγάλη µάλιστα διαφορά. Ειδικότερα στις 
οµάδες ηλικιών 40-49 και 50-59 το ποσοστό συµµετοχής των 
εργοδοτουµένων είναι σχεδόν 2,5 φορές µεγαλύτερο από εκείνο των 
αυτοεργοδοτουµένων χωρίς υπαλλήλους.  
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Μια αρνητική σχέση η οποία προκύπτει αφορά την ηλικία των 
απασχολουµένων και το ποσοστό συµµετοχής τους σε 
προγράµµατα κατάρτισης. Όσο µεγαλώνει η ηλικία και των δύο 
κατηγοριών απασχολουµένων τόσο περισσότερο µειώνεται το 
ποσοστό συµµετοχής τους σε προγράµµατα κατάρτισης. Ενώ στην 
οµάδα ηλικιών 30-39 το ποσοστό συµµετοχής των 
αυτοεργοδοτουµένων χωρίς υπαλλήλους ανέρχεται στο 4% στην 
οµάδα ηλικιών 40-49 µειώνεται στο 2,4% και στην οµάδα ηλικιών 50-
59 πέφτει στο 1,6%. Τα ποσοστά συµµετοχής των εργοδοτουµένων 
για τις οµάδες ηλικιών 30-39, 40-49 και 50-59 είναι 7,5%, 5,9% και 
3,8% αντίστοιχα.  
 
Η τάση αυτή που παρουσιάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
φαίνεται να επικρατεί και στην Κύπρο. Εξετάζοντας τις ίδιες 
οµάδες ηλικιών (30-39, 40-49 και 50-59) στην Κύπρο και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις το 
ποσοστό συµµετοχής σε προγράµµατα κατάρτισης τόσο των 
εργοδοτουµένων όσο και των αυτοεργοδοτουµένων µειώνεται 
παράλληλα µε την αύξηση της ηλικίας των δύο κατηγοριών 
απασχολουµένων.  
 
Κατά επαγγελµατική υπόσταση και µορφωτικό επίπεδο  
 
Το Σχεδιάγραµµα 38 στη συνέχεια παρουσιάζει τη συµµετοχή των 
απασχολουµένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προγράµµατα 
κατάρτισης κατά επαγγελµατική κατηγορία και µορφωτικό επίπεδο το 
1995.  
 
Από την εξέταση του Σχεδιαγράµµατος 38 φαίνεται και πάλι ότι οι 
εργοδοτούµενοι ανεξάρτητα από το επίπεδο µόρφωσης τους έχουν 
ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε προγράµµατα κατάρτισης από 
τους αυτοεργοδοτουµένους χωρίς υπαλλήλους. Η πιο αξιοπρόσεκτη 
διαφορά εντοπίζεται στο µορφωτικό επίπεδο της Πρωτοβάθµιας ή 
Κατώτερης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης όπου το ποσοστό 
συµµετοχής των εργοδοτουµένων σε προγράµµατα κατάρτισης 
ξεπερνά εκείνο των αυτοεργοδοτουµένων χωρίς υπαλλήλους κατά 3,5 
περίπου φορές.  
 
Η συµµετοχή και των δύο κατηγοριών απασχολουµένων σε 
προγράµµατα κατάρτισης φαίνεται ότι σχετίζεται άµεσα µε το 
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µορφωτικό τους επίπεδο. Συγκεκριµένα, όσο πιο µορφωµένοι είναι 
οι αυτοεργοδοτούµενοι χωρίς υπαλλήλους και οι εργοδοτούµενοι 
τόσο περισσότερο συµµετέχουν σε προγράµµατα κατάρτισης, κάτι 
που παρατηρείται και στην περίπτωση της Κύπρου. Οι 
αυτοεργοδοτούµενοι χωρίς υπαλλήλους και οι εργοδοτούµενοι οι 
οποίοι αποφοίτησαν από την Πρωτοβάθµια ή Κατώτερη 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση έχουν ποσοστά συµµετοχής που φτάνουν 
µόνο το 0,8% και 2,9% αντίστοιχα. Τα ποσοστά για την Ανώτερη 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση είναι 3,2% για τους 
αυτοεργοδοτουµένους χωρίς υπαλλήλους και 5,7% για τους 
εργοδοτουµένους ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση ανέρχονται σε 7,5% και 11,5%.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 38
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ 
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο, 1995
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Πηγή: Key Data on Vocational Training in the European Union, European Commission, 1997  
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Κατά επαγγελµατική υπόσταση και επαγγελµατική κατηγορία  
 
Τα στοιχεία που αφορούν τη συµµετοχή των απασχολουµένων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προγράµµατα κατάρτισης το 1995 κατά 
επαγγελµατική υπόσταση και επαγγελµατική κατηγορία 
απεικονίζονται στο Σχεδιάγραµµα 39.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 39
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ 
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 1995
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Σηµείωση: Στα στοιχεία αυτά δεν συµπεριλαµβάνονται η Φιλανδία και η Σουηδία γιατί η 

Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού τους το 1995 δεν κάλυψε πληροφορίες για τις 
επαγγελµατικές κατηγορίες.  

 
Πηγή: Key Data on Vocational Training in the European Union, European Commission, 1997  
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Όπως και στην περίπτωση της Κύπρου έτσι και στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση το ποσοστό συµµετοχής των εργοδοτουµένων υπερβαίνει 
σε όλες τις επαγγελµατικές κατηγορίες το αντίστοιχο ποσοστό των 
αυτοεργοδοτουµένων χωρίς υπαλλήλους. Ξεχωρίζει ιδιαίτερα η 
επαγγελµατική κατηγορία των Γεωργών όπου το ποσοστό των 
εργοδοτουµένων στη συγκεκριµένη κατηγορία το οποίο συµµετέχει 
σε προγράµµατα κατάρτισης είναι 3,7 φορές µεγαλύτερο από εκείνο 
των αυτοεργοδοτουµένων χωρίς υπαλλήλους. Σηµαντικές διαφορές 
προκύπτουν επίσης στις επαγγελµατικές κατηγορίες των ∆ιευθυντών 
και Προσοντούχων και Γραφέων και Υπαλλήλων Υπηρεσιών.  
 
Το ψηλότερο ποσοστό συµµετοχής των αυτοεργοδοτουµένων χωρίς 
υπαλλήλους σε προγράµµατα κατάρτισης παρουσιάζεται στην 
κατηγορία των Τεχνικών, Βοηθών και Παροµοίων µε 6,5% και µετά 
ακολουθούν οι ∆ιευθυντές και Προσοντούχοι µε 4,4%. Αντίθετα, τα 
χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής τους σε προγράµµατα κατάρτισης 
βρίσκονται στις κατηγορίες των Γεωργών µε µόλις 0,7% και των 
Τεχνιτών Παραγωγής και Χειριστών Μηχανών µε 1,3%.  
 
Η ίδια περίπου εικόνα σχηµατίζεται και στην περίπτωση των 
εργοδοτουµένων µε αποτέλεσµα να εξάγεται το γενικό συµπέρασµα 
ότι όσοι απασχολούνται σε επαγγέλµατα τα οποία απαιτούν ψηλό 
επίπεδο µόρφωσης έχουν και µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής σε 
προγράµµατα κατάρτισης.  
 
Ανακεφαλαιώνοντας, µπορεί να λεχθεί ότι από την εξέταση της 
συµµετοχής των απασχολουµένων της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε προγράµµατα κατάρτισης κατά επαγγελµατική υπόσταση, 
φύλο, οµάδα ηλικιών, µορφωτικό επίπεδο και επαγγελµατική 
κατηγορία διαπιστώνεται να επικρατεί η ίδια περίπου εικόνα. Τα 
ποσοστά συµµετοχής των εργοδοτουµένων σε προγράµµατα 
κατάρτισης, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις που αναλύθηκαν, είναι 
µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα ποσοστά των 
αυτοεργοδοτουµένων. Παράγοντες όπως το κόστος κατάρτισης, ο µη 
ακριβής εντοπισµός των αναγκών κατάρτισης που αντιµετωπίζουν οι 
αυτοεργοδοτούµενοι και ο περιορισµένος χρόνος που διαθέτουν 
επιδρούν αρνητικά στη συµµετοχή τους σε δραστηριότητες 
κατάρτισης.  
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Οι περισσότεροι αυτοεργοδοτούµενοι παρουσιάζονται συνήθως 
απρόθυµοι να επενδύσουν σε κατάρτιση εκτός και αν υπάρχει άµεση 
ανάγκη για την επιχείρηση τους ή νοµική υποχρέωση. Αυτό όµως 
µπορεί να οδηγήσει στην έλλειψη µιας µακροχρόνιας στρατηγικής για 
ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων τους µε αποτέλεσµα να 
προκληθούν δυσµενείς επιπτώσεις στις επιχειρήσεις τους.  
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4. ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΩΝ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ  

 
Η ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων όλου του ανθρώπινου 
δυναµικού και ιδίως των διευθυντών, οι οποίοι αποτελούν κέντρα 
λήψεως αποφάσεων, διαδραµατίζει το δικό της σηµαντικό ρόλο στην 
επιτυχία µιας επιχείρησης στη σηµερινή εποχή που χαρακτηρίζεται 
από ένα γρήγορο ρυθµό τεχνολογικών και άλλων εξελίξεων. Η 
συνεχής κατάρτιση όλων ανεξαίρετα των απασχολουµένων στις 
διάφορες επιµέρους επαγγελµατικές κατηγορίες αποτελεί τη βασική 
επιλογή που θα καταστήσει τις κυπριακές επιχειρήσεις ικανές να 
αντεπεξέλθουν στις αυξανόµενες προκλήσεις της παγκοσµιοποίησης 
της οικονοµίας και της αναµενόµενης ένταξης της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Οι αυτοεργοδοτούµενοι, οι οποίοι αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος 
του συνόλου των απασχολουµένων αφού ανάµεσα τους βρίσκεται και 
ένας µεγάλος αριθµός διευθυντών και ιδιοκτητών επιχειρήσεων, 
φαίνεται να αντιµετωπίζουν σηµαντικές ανάγκες κατάρτισης και 
ανάπτυξης. Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται και αναλύονται οι 
ανάγκες κατάρτισης και ανάπτυξης των αυτοεργοδοτουµένων της 
Κύπρου κατά επαγγελµατική κατηγορία. Σε πρώτο στάδιο γίνεται 
διαχωρισµός των κατηγοριών των εν λόγω αναγκών κατάρτισης και 
ανάπτυξης, ενώ σε δεύτερο στάδιο εντοπίζονται οι επαγγελµατικές 
κατηγορίες των αυτοεργοδοτουµένων στις οποίες εκτιµάται ότι 
παρουσιάζονται σηµαντικές ανάγκες κατάρτισης και ανάπτυξης.  
 
4.1. Κατηγορίες των αναγκών κατάρτισης και 

ανάπτυξης των αυτοεργοδοτουµένων  
 
Οι ανάγκες κατάρτισης και ανάπτυξης των αυτοεργοδοτουµένων 
χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά 
την αναβάθµιση τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται 
άµεσα µε την εξάσκηση του επαγγέλµατος των αυτοεργοδοτουµένων, 
ενώ η δεύτερη κατηγορία αφορά την απόκτηση διευθυντικών και 
επιχειρηµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες είναι 
απαραίτητες ιδιαίτερα για τους αυτοεργοδοτουµένους, στα πλαίσια 
της ανάγκης για συνεχή κατάρτιση που δηµιουργούν οι έντονες 
ανταγωνιστικές συνθήκες και οι τεχνολογικές εξελίξεις.  
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4.1.1. Ανάγκες κατάρτισης για αναβάθµιση τεχνικών γνώσεων 
και δεξιοτήτων  

 
Η κατάρτιση και ανάπτυξη των αυτοεργοδοτουµένων µε σκοπό την 
αναβάθµιση των τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων τους κρίνεται 
απαραίτητη γιατί αναµένεται ότι θα αυξήσει την 
αποτελεσµατικότητα τους στην εκτέλεση της εργασίας τους και θα 
βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό το είδος 
κατάρτισης θα βοηθήσει περαιτέρω στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και κατά συνέπεια της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων των αυτοεργοδοτουµένων.  
 
Οι ραγδαίες εξελίξεις που παρατηρούνται σήµερα στον τοµέα της 
τεχνολογίας επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό ορισµένα επαγγέλµατα 
αναφορικά µε την τεχνική κατάρτιση που χρειάζεται να έχει ο κάθε 
αυτοεργοδοτούµενος στα εν λόγω επαγγέλµατα για να µπορεί να 
εκτελεί την εργασία του γρηγορότερα και αποτελεσµατικότερα. Η 
εισαγωγή και αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας σε διάφορα 
επαγγέλµατα δηµιουργεί ταυτόχρονα και ανάγκες για συνεχή τεχνική 
κατάρτιση και ανάπτυξη.  
 
Οι ανάγκες για τεχνική κατάρτιση και ανάπτυξη ποικίλουν 
ανάλογα µε το επάγγελµα που εξασκεί ο κάθε αυτοεργοδοτούµενος. 
Όλα τα επαγγέλµατα έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά και τις 
δικές τους ιδιαιτερότητες και έτσι δηµιουργούνται διαφορετικές 
ανάγκες για τεχνική κατάρτιση όχι µόνο ανάµεσα στις κύριες 
επαγγελµατικές κατηγορίες και υποκατηγορίες αλλά ιδιαίτερα στα 
διάφορα επιµέρους επαγγέλµατα και ειδικότητες.  
 
Στον πίνακα 4.1 στο Παράρτηµα 4 παρουσιάζονται, µεταξύ άλλων, 
αναλυτικά όλες οι επαγγελµατικές κατηγορίες και υποκατηγορίες στις 
οποίες οι αυτοεργοδοτούµενοι έχουν ανάγκες για απόκτηση νέων και 
περαιτέρω βελτίωση των τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων τους. 
Από τον πίνακα αυτό, προκύπτει ότι σηµαντικός αριθµός 
αυτοεργοδοτουµένων βρίσκεται σε επαγγέλµατα όπου εντοπίζονται 
σηµαντικές ανάγκες τεχνικής κατάρτισης και ανάπτυξης.  
 
Λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των αυτοεργοδοτουµένων σε κάθε 
επάγγελµα, το είδος και το περιεχόµενο της εργασίας που 
απαιτείται στο συγκεκριµένο επάγγελµα καθώς και τις τεχνολογικές 
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εξελίξεις σε διάφορους τοµείς που επηρεάζουν σηµαντικά ορισµένα 
επαγγέλµατα, εντοπίζονται τα επαγγέλµατα των αυτοεργοδοτουµένων 
τα οποία αντιµετωπίζουν τις σηµαντικότερες ανάγκες τεχνικής 
κατάρτισης και ανάπτυξης. Αυτά είναι τα ακόλουθα:  
 
••••    Τεχνίτες Παραγωγής και Παρόµοιοι  
 

− Κτίστες, Καλουψιήδες, Σιδεροσυνδέτες, Ξυλουργοί  
− Υδραυλικοί, Ηλεκτρολόγοι  
− Ελαιοχρωµατιστές  
− Συγκολλητές  
− Μηχανικοί οχηµάτων  
− Μηχανικοί µηχανών, συσκευών και εξοπλισµού  
− Χρυσοχόοι, Αγγειοπλάστες, Τυπογράφοι  
− Παρασκευαστές τροφίµων και ποτών  
− Επιπλοποιοί  
− Ράπτες, Πλέκτες, Κόπτες  

 
••••    Υπάλληλοι Υπηρεσιών και Πωλητές  
 

− Μάγειροι, Σερβιτόροι, Μπάρµεν  
− Υπάλληλοι παροχής προσωπικών υπηρεσιών  
− Πωλητές και ∆ιαφηµιστές εµπορευµάτων  

 
••••    Γραφείς, ∆ακτυλογράφοι, Ταµίες και Παρόµοιοι  
 

− Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού (πελατών)  
 
••••    Προσοντούχοι και Άλλοι Ειδικοί  
 

− Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί  
− Ιατροί, Οδοντίατροι  
− Λογιστές  
− Νοµικοί  
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••••    Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Ψαράδες και Ειδικευµένοι Γεωργικοί 
Εργάτες  

 
− Γεωργοί και Ειδικοί Γεωργικοί Εργάτες  
− Κτηνοτρόφοι, Πτηνοτρόφοι  
− Γεωργοκτηνοτρόφοι  

 
4.1.2. Ανάγκες κατάρτισης για απόκτηση διευθυντικών και 

επιχειρηµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων  
 
Τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται έντονες προσπάθειες για τον 
εκσυγχρονισµό των κυπριακών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη 
ενός σύγχρονου επιχειρηµατικού πνεύµατος. Αυτές οι προσπάθειες 
όµως πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται και µε την κατάλληλη 
κατάρτιση και ανάπτυξη των διευθυντικών στελεχών καθώς και των 
ιδιοκτητών επιχειρήσεων σε διευθυντικά και επιχειρηµατικά θέµατα.  
 
Η απόκτηση και αναβάθµιση διευθυντικών και επιχειρηµατικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων από τους αυτοεργοδοτουµένους θεωρείται 
επιβεβληµένη από τη στιγµή που τα άτοµα αυτά είναι υπεύθυνα για 
την παραγωγή και πώληση προϊόντων, την παροχή υπηρεσιών και την 
εν γένει λειτουργία και διεύθυνση µιας επιχείρησης. Ενέργειες όπως ο 
ακριβής εντοπισµός και η ικανοποίηση αυτών των αναγκών 
κατάρτισης γίνονται ακόµη πιο επιτακτικές αφού από αυτή την 
κατηγορία απασχολουµένων είναι δυνατό να προέλθουν οι 
µελλοντικοί διευθυντές µεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων.  
 
Πρόσθετα, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι ένας µεγάλος αριθµός 
επιχειρήσεων αποτελείται από µόνο ένα άτοµο (επιχειρήσεις ενός 
ατόµου) και κατά συνέπεια όλες οι ενέργειες και δραστηριότητες που 
χρειάζονται για τη λειτουργία και διεύθυνση µιας επιχείρησης πρέπει 
να γίνονται από το συγκεκριµένο άτοµο που οφείλει να είναι άρτια 
καταρτισµένο και κατάλληλα ενηµερωµένο προς το σκοπό αυτό.  
 
Εποµένως, ανάγκες κατάρτισης για απόκτηση και αναβάθµιση 
των διευθυντικών και επιχειρηµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
έχει το σύνολο των αυτοεργοδοτουµένων, ήτοι 53.442 που 
περιέχονται στον πίνακα 4.1 στο Παράρτηµα 4.  
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Τα βασικότερα θέµατα που σχετίζονται άµεσα µε τη γενική 
διεύθυνση και λειτουργία µιας επιχείρησης και στα οποία 
αυτοεργοδοτούµενοι έχουν ανάγκες κατάρτισης είναι:  
 
••••    Πληροφόρηση και Επικοινωνία  
••••    Μάρκετινγκ / Πωλήσεις  
••••    Μάνατζµεντ  
••••    ∆ιεύθυνση προσωπικού  
••••    Οικονοµική διαχείριση και Κοστολόγηση  
••••    Τεχνολογία  
••••    Ξένες γλώσσες  
••••    Νοµοθεσία  
••••    ∆ιαπραγµατευτικές ικανότητες  
 
Η γρήγορη και αποτελεσµατική πληροφόρηση και επικοινωνία 
θεωρείται ως ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες επιβίωσης 
και ανάπτυξης µιας επιχείρησης. Η δυνατότητα πρόσβασης σε 
πληροφορίες που αφορούν κυρίως την αγορά, εξασφάλιση πρώτων 
υλών, διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και εξελίξεις στην 
τεχνολογία ταξινοµούνται στους τοµείς ζωτικής σηµασίας για µια 
επιχείρηση.  
 
Το µάρκετινγκ/πωλήσεις, το µάνατζµεντ και η διεύθυνση 
προσωπικού αποτελούν εξίσου σηµαντικούς τοµείς στους οποίους 
αυτοεργοδοτούµενοι χρειάζονται κατάρτιση, πολύ περισσότερο όταν 
οι τοµείς αυτοί αποτελούν ένα δυναµικό και συνεχώς µεταβαλλόµενο 
πλέγµα αξιών, αρχών, νοοτροπιών και αντιλήψεων.  
 
Πρόσθετα, η εκµάθηση ξένων γλωσσών η οποία γίνεται πιο 
επιτακτική µε την παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και την 
επικείµενη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η γνώση της 
νοµοθεσίας πάνω σε διάφορα θέµατα και ιδίως αυτά που αφορούν 
την εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου, η σωστή οικονοµική 
διαχείριση και κοστολόγηση και η περαιτέρω βελτίωση των 
διαπραγµατευτικών ικανοτήτων διαδραµατίζουν το δικό τους 
σηµαντικό ρόλο σε µια επιχείρηση.  
 
Τονίζεται ότι οι ανάγκες κατάρτισης για απόκτηση διευθυντικών και 
επιχειρηµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων δεν εξαντλούνται στον 
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απόλυτο βαθµό µε την παράθεση των συγκεκριµένων αναγκών 
κατάρτισης. Επίσης, τα περιθώρια βελτίωσης που υπάρχουν είναι 
µεγάλα τόσο για τους αυτοεργοδοτουµένους που πιστεύεται ότι 
έχουν ικανοποιητικές γνώσεις πάνω στα θέµατα αυτά όσο για 
εκείνους που έχουν ανεπαρκείς γνώσεις.  
 
4.2. Επαγγελµατικές κατηγορίες των αυτοεργοδοτου-

µένων µε σηµαντικές ανάγκες κατάρτισης και 
ανάπτυξης  

 
Με βάση την πιο πάνω ανάλυση εξάγεται το συµπέρασµα ότι οι 
ευρείες επαγγελµατικές κατηγορίες οι οποίες αντιµετωπίζουν 
σηµαντικές ανάγκες κατάρτισης για απόκτηση και περαιτέρω 
βελτίωση τόσο τεχνικών όσο και διευθυντικών και επιχειρηµατικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων είναι οι ακόλουθες:  
 
••••    ∆ιευθυντές  
 
••••    Προσοντούχοι και Άλλοι Ειδικοί  
 
••••    Τεχνικοί, Βοηθοί, Ειδικοί Γραφείς και Παρόµοιοι  
 
••••    Γραφείς, ∆ακτυλογράφοι, Ταµίες και Παρόµοιοι  
 
••••    Υπάλληλοι Υπηρεσιών και Πωλητές  
 
••••    Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Ψαράδες και Ειδικευµένοι Γεωργικοί 

Εργάτες  
 
••••    Τεχνίτες Παραγωγής και Παρόµοιοι  
 
••••    Χειριστές Μηχανών και Εργαλείων και Συναρµολογητές (εκτός 

των Οδηγών, Μηχανοδηγών, Υπαξιωµατικών και Ναυτών 
Πλοίων)  

 
Ο πίνακας 4.1 στο Παράρτηµα 4 παρουσιάζει αναλυτικά όλες τις πιο 
πάνω επαγγελµατικές κατηγορίες και τις υποκατηγορίες τους µαζί µε 
τον αριθµό και το φύλο των αυτοεργοδοτουµένων για το 2000.  
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Η κατάρτιση των αυτοεργοδοτουµένων που ανήκουν σε αυτές τις 
επαγγελµατικές κατηγορίες πρέπει να στοχεύει από τη µια στην 
απόκτηση και αναβάθµιση των απαραίτητων γνώσεων και 
δεξιοτήτων για την αποτελεσµατική εκτέλεση της εργασίας τους 
και από την άλλη στην απόκτηση εκείνων των γνώσεων που θα 
συµβάλουν στην επιβίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης τους.  
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η επαγγελµατική κατηγορία “Πλανόδιοι, 
Καθαριστές, Φύλακες, Κλητήρες, Εργάτες και Παρόµοιοι” όπως 
και η υποκατηγορία “Οδηγοί, Μηχανοδηγοί, Υπαξιωµατικοί και 
Ναύτες Πλοίων” δεν συµπεριλήφθηκαν στις πιο πάνω κατηγορίες 
γιατί οι αυτοεργοδοτούµενοι αυτών των επαγγελµάτων δεν φαίνεται 
να έχουν σηµαντικές ανάγκες κατάρτισης λόγω του είδους του 
επαγγέλµατος που ασκούν.  
 
Με τις σηµαντικές αλλά και µεταβαλλόµενες ανάγκες κατάρτισης και 
ανάπτυξης τόσο σε τεχνικά όσο και σε διευθυντικά και 
επιχειρηµατικά θέµατα που αντιµετωπίζουν οι αυτοεργοδοτούµενοι 
των επαγγελµατικών κατηγοριών που εντοπίστηκαν, µε την 
επικείµενη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και µε 
τα προβλήµατα ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής οικονοµίας, 
προοιωνίζονται ανάγκες κατάρτισης πάνω σε συνεχή βάση.  
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5. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑ∆  

 
Στο κεφάλαιο 5, περιγράφεται σε πρώτο στάδιο το σύστηµα 
κατάρτισης της ΑνΑ∆ και στη συνέχεια εξετάζονται τόσο οι 
δυνατότητες που παρέχονται για αξιοποίηση του εν λόγω συστήµατος 
από τους αυτοεργοδοτουµένους όσο και η χρησιµότητα που θα έχει 
µια ενδεχόµενη ένταξη της εν λόγω κατηγορίας απασχολουµένων στις 
αρµοδιότητες της ΑνΑ∆ και στο σύστηµα κατάρτισης της.  
 
5.1. Το σύστηµα κατάρτισης της ΑνΑ∆  
 
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού εγκαθίδρυσε σταδιακά 
ένα ολοκληρωµένο και ευέλικτο σύστηµα κατάρτισης και 
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού µε σκοπό τη δηµιουργία των 
προϋποθέσεων για προγραµµατισµένη και συστηµατική κατάρτιση 
και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της Κύπρου, σε όλα τα 
επίπεδα και σε όλους τους τοµείς, για την ικανοποίηση των αναγκών 
της οικονοµίας µέσα στα πλαίσια της κοινωνικής και οικονοµικής 
πολιτικής του κράτους.  
 
Τα κύρια συστατικά στοιχεία του συστήµατος αυτού είναι:  
 
••••    Ο εντοπισµός και η διαπίστωση των αναγκών κατάρτισης  
••••    Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή των κατάλληλων 

δραστηριοτήτων κατάρτισης  
••••    Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων από την εφαρµογή 

δραστηριοτήτων κατάρτισης  
 
Για σκοπούς καθοδήγησης των ιδρυµάτων και οργανισµών 
κατάρτισης για την εφαρµογή προγραµµάτων κατάρτισης και 
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, που να ανταποκρίνονται στις 
συγκεκριµένες ανάγκες της οικονοµίας, η ΑνΑ∆ ετοιµάζει και 
κοινοποιεί κάθε χρόνο, ένα Θεµατολόγιο Προτεραιοτήτων, που 
αφορά τα Πολυεπιχειρησιακά προγράµµατα. Με βάση το 
Θεµατολόγιο αυτό υποβάλλονται ανά εξάµηνο από τα ιδρύµατα και 
οργανισµούς κατάρτισης, στην ΑνΑ∆, προγράµµατα κατάρτισης για 
έγκριση και επιχορήγηση µε βάση την πολιτική χορηγιών που 
εφαρµόζει η ΑνΑ∆.  



90  

Πρόσθετα µε την έγκριση και προώθηση της εφαρµογής 
προγραµµάτων κατάρτισης, η ΑνΑ∆ έχει θέσει σε εφαρµογή δύο 
Σχέδια Συµβουλευτικών Υπηρεσιών µε στόχο την παροχή 
συµβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις. Το ένα αφορά τις 
επιχειρήσεις µε απασχόληση 20 άτοµα και άνω και το άλλο αφορά τις 
Μικροεπιχειρήσεις µε απασχόληση 5-19 άτοµα. Επίσης, λειτουργεί 
και το Σχέδιο Ενίσχυσης της Υποδοµής Κατάρτισης το οποίο 
αποσκοπεί στην αναβάθµιση της υποδοµής κατάρτισης τόσο των 
ιδρυµάτων/οργανισµών κατάρτισης όσο και των επιχειρήσεων.  
 
Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες για τις διάφορες κατηγορίες 
των προγραµµάτων κατάρτισης όπως και για τα Σχέδια της ΑνΑ∆ 
δίνονται στο Παράρτηµα 5.  
 
5.1.1. Το φάσµα των προγραµµάτων κατάρτισης  
 
Για σκοπούς καλύτερης επικοινωνίας και εναρµόνισης µε τα 
δεδοµένα που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΑνΑ∆ έχει 
ταξινοµήσει τα προγράµµατα κατάρτισης σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη 
κατηγορία αφορά τα προγράµµατα Αρχικής Κατάρτισης και η 
δεύτερη κατηγορία αφορά τα προγράµµατα Συνεχιζόµενης 
Κατάρτισης.  
 
Με τον όρο Αρχική Κατάρτιση εννοούµε την κατάρτιση που 
στοχεύει στην παροχή εξυπαρχής γνώσεων και δεξιοτήτων που θα 
καταστήσουν το άτοµο ικανό να εργοδοτηθεί σε συγκεκριµένο 
επάγγελµα, ενώ µε τον όρο Συνεχιζόµενη Κατάρτιση αναφερόµαστε 
στην κατάρτιση η οποία στοχεύει στην παροχή πρόσθετων γνώσεων 
και δεξιοτήτων οι οποίες να καθιστούν το άτοµο ικανό να 
ανταποκρίνεται στις εκάστοτε απαιτήσεις του επαγγέλµατος του.  
 
Τα προγράµµατα Αρχικής Κατάρτισης και Συνεχιζόµενης Κατάρτισης 
ταξινοµούνται σε δύο άλλες οµάδες προγραµµάτων, τα 
Μονοεπιχειρησιακά προγράµµατα και τα Πολυεπιχειρησιακά 
προγράµµατα.  
 
Τα Μονοεπιχειρησιακά προγράµµατα στοχεύουν στην ικανοποίηση 
αναγκών κατάρτισης µιας συγκεκριµένης επιχείρησης. Την ευθύνη 
για την εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών έχει η επιχείρηση και 
µπορούν να εφαρµοστούν εντός ή εκτός της επιχείρησης. Επίσης, 
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είναι δυνατό να εφαρµοστούν εντός ή εκτός Κύπρου και µε 
εκπαιδευτή από την επιχείρηση ή από εξωτερικό εκπαιδευτή.  
 
Τα Πολυεπιχειρησιακά προγράµµατα στοχεύουν στην ικανοποίηση 
των αναγκών κατάρτισης περισσοτέρων της µιας επιχειρήσεων και 
αφορούν όλα τα επίπεδα του απασχολούµενου εργατικού δυναµικού. 
Μπορούν να έχουν διατοµεακό χαρακτήρα ή να επικεντρώνονται σε 
ένα κλάδο ή τοµέα της οικονοµίας. Την ευθύνη για την εφαρµογή των 
πολυεπιχειρησιακών προγραµµάτων έχει ίδρυµα ή οργανισµός 
κατάρτισης και οι εκπαιδευτές δυνατό να προέρχονται από το ίδιο το 
ίδρυµα ή οργανισµό ή εκτός αυτού από την Κύπρο ή από το 
εξωτερικό.  
 
Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται οι διάφορες επιµέρους κατηγορίες 
προγραµµάτων τόσο των Προγραµµάτων Αρχικής Κατάρτισης όσο 
και των Προγραµµάτων Συνεχιζόµενης Κατάρτισης.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7  
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

 

Α ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

1 Μονοεπιχειρησιακά  
2 Πολυεπιχειρησιακά  

• Ταχύρυθµα  
• Σύστηµα Μαθητείας  
• Πρακτική κατάρτιση µαθητών  
• Πρακτική κατάρτιση φοιτητών ΑΞΙΚ  
• Πρακτική κατάρτιση φοιτητών ΑΤΙ  

Β ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

1 Μονοεπιχειρησιακά  
• Συνήθη  
• Στελέχωση επιχειρήσεων  
• Εποπτών  
• Στο εξωτερικό  

2 Πολυεπιχειρησιακά  
• Συνήθη  

• Ζωτικής σηµασίας  

• MIM  
• Στο εξωτερικό  
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Προγράµµατα κατάρτισης κατά κατηγορία κατάρτισης  
 
Το 2000 ολοκληρώθηκαν συνολικά σε όλη την Κύπρο 2.453 
προγράµµατα κατάρτισης τα οποία είχαν εγκριθεί από την ΑνΑ∆. Η 
ποσοστιαία κατανοµή των προγραµµάτων αυτών κατά κύρια 
δραστηριότητα κατάρτισης παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραµµα 40.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 40
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 2000 
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Πηγή: Πανόραµα Προσφοράς των Προγραµµάτων της ΑνΑ∆ κατά το 2000  
 
Από τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 40 διαπιστώνεται η 
συντριπτική αριθµητική υπεροχή των προγραµµάτων Συνεχιζόµενης 
Κατάρτισης σε σχέση µε τον αριθµό των προγραµµάτων Αρχικής 
Κατάρτισης. Συγκεκριµένα, τα 2.370 προγράµµατα κατάρτισης ή 
ποσοστό 96,6% αφορούσαν Συνεχιζόµενη Κατάρτιση και τα 
υπόλοιπα 83 ή ποσοστό 3,4% ήταν προγράµµατα Αρχικής 
Κατάρτισης.  
 
Από τα 2.370 προγράµµατα Συνεχιζόµενης Κατάρτισης τα 1.664 ή 
70% ήταν Μονοεπιχειρησιακά σε αντίθεση µε τα 706 ή 30% που 
ήταν Πολυεπιχειρησιακά.  
 



93  

Αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά µε τον αριθµό των 
προγραµµάτων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν το 2000 για κάθε 
κατηγορία κατάρτισης και την ποσοστιαία κατανοµή τους περιέχονται 
στον πίνακα 6.1 στο Παράρτηµα 6.  
 
Προγράµµατα κατάρτισης κατά κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας  
 
Το Σχεδιάγραµµα 41 δείχνει παραστατικά την ποσοστιαία κατανοµή 
των προγραµµάτων κατάρτισης κατά κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας το 2000 ενώ περισσότερες λεπτοµέρειες και 
αναλυτικά στοιχεία βρίσκονται στον πίνακα 6.2 στο Παράρτηµα 6.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 41
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 2000 
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Πηγή: Πανόραµα Προσφοράς των Προγραµµάτων της ΑνΑ∆ κατά το 2000  
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Σηµειώνεται ότι το 28% των προγραµµάτων κατάρτισης που 
υλοποιήθηκαν κατά το 2000 αφορούσαν προγράµµατα τα οποία 
αποτείνονταν σε εργοδοτουµένους επιχειρήσεων οι οποίες 
προέρχονταν από διάφορους κλάδους οικονοµικής 
δραστηριότητας. Κατά συνέπεια, ήταν δύσκολο να γίνει αναλυτική 
ταξινόµηση κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας.  
 
Από την εξέταση του Σχεδιαγράµµατος 41 προκύπτει ότι το 
µεγαλύτερο ποσοστό (19%) προγραµµάτων κατάρτισης που 
υλοποιήθηκαν κατά το 2000 αφορούσε τον κλάδο των 
Χρηµατοπιστωτικών Οργανισµών. Στη συνέχεια ακολουθούν οι 
κλάδοι της Μεταποίησης µε 14% και του Εµπορίου µε 11%.  
 
Προγράµµατα κατάρτισης κατά επαρχία  
 
Στο Σχεδιάγραµµα 42 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή των 
προγραµµάτων κατάρτισης που εφαρµόστηκαν το 2000 κατά επαρχία.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 42
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, 2000 
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Πηγή: Πανόραµα Προσφοράς των Προγραµµάτων της ΑνΑ∆ κατά το 2000  
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Από τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 42 φαίνεται ότι το 64% των 
προγραµµάτων κατάρτισης κατά το 2000 εφαρµόστηκαν στη 
Λευκωσία και το 21% στη Λεµεσό. Ακολουθεί η Λάρνακα µε 7%, η 
Πάφος µε 5% και η Αµµόχωστος µε 3%.  
 
Αναλυτικά στοιχεία σε σχέση µε τον αριθµό των προγραµµάτων 
κατάρτισης κατά επαρχία για το 2000 παρουσιάζονται στον πίνακα 
6.3 στο Παράρτηµα 6.  
 
5.1.2. Συµµετοχές εργοδοτουµένων σε προγράµµατα 

κατάρτισης  
 
Στο µέρος αυτό γίνεται εξέταση των συµµετοχών των 
εργοδοτουµένων κατά το 2000 στις διάφορες δραστηριότητες 
κατάρτισης οι οποίες ήταν επιχορηγηµένες από την ΑνΑ∆.  
 
∆ιευκρινίζεται ότι στον όρο “Συµµετοχή των εργοδοτουµένων σε 
δραστηριότητες κατάρτισης” περιλαµβάνονται και οι συµµετοχές 
ατόµων σε προγράµµατα κατάρτισης πέραν της µιας φοράς. 
Εποµένως, τα αριθµητικά στοιχεία αφορούν συµµετοχές και όχι 
αριθµό ατόµων.  
 
Συµµετοχές σε προγράµµατα κατάρτισης κατά κατηγορία 
κατάρτισης  
 
Ο αριθµός των συµµετοχών των εργοδοτουµένων στα διάφορα 
προγράµµατα κατάρτισης το 2000 ανήλθε στις 24.498. Ο µεγαλύτερος 
αριθµός συµµετοχών αφορούσε προγράµµατα Συνεχιζόµενης 
Κατάρτισης. Συγκεκριµένα, το 2000 υπήρξαν 23.192 συµµετοχές σε 
προγράµµατα Συνεχιζόµενης Κατάρτισης και 1.306 συµµετοχές σε 
προγράµµατα Αρχικής Κατάρτισης.  
 
Στον πίνακα 7.1 στο Παράρτηµα 7 υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία 
αναφορικά µε τη συµµετοχή των εργοδοτουµένων στα διάφορα 
προγράµµατα κατάρτισης κατά κατηγορία κατάρτισης το 2000.  
 
Στο Σχεδιάγραµµα 43 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή των 
συµµετοχών των εργοδοτουµένων σε προγράµµατα κατάρτισης το 
2000 κατά κύρια κατηγορία κατάρτισης.  
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 43
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 2000
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Πηγή: Πανόραµα Προσφοράς των Προγραµµάτων της ΑνΑ∆ κατά το 2000  
 
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες του Σχεδιαγράµµατος 43, το 
µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχών εργοδοτουµένων που έτυχαν 
κατάρτισης το 2000 παρακολούθησαν προγράµµατα Συνεχιζόµενης 
Κατάρτισης, 94,7%, και µικρότερο ποσοστό, 5,3%, προγράµµατα 
Αρχικής Κατάρτισης.  
 
Συµµετοχές εργοδοτουµένων σε προγράµµατα κατάρτισης κατά 
θεµατικό τοµέα  
 
Η ποσοστιαία κατανοµή των συµµετοχών των εργοδοτουµένων σε 
προγράµµατα κατάρτισης κατά θεµατικό τοµέα το 2000 απεικονίζεται 
παραστατικά στο Σχεδιάγραµµα 44.  
 
Παρατηρώντας τις συµµετοχές κατά θεµατικό τοµέα, διαπιστώνεται 
ότι, τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχών το 2000 εντοπίστηκαν 
κατά σειρά στους τοµείς του Μάρκετινγκ/Πωλήσεων, των 
Χρηµατοοικονοµικών και του Ανθρώπινου ∆υναµικού µε 16% το 
κάθε ένα και των Εξειδικευµένων Θεµάτων για συγκεκριµένα 
επαγγέλµατα µε 14%.  
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 44
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, 2000 
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Πηγή: Πανόραµα Προσφοράς των Προγραµµάτων της ΑνΑ∆ κατά το 2000  
 
Στον πίνακα 7.2 του Παραρτήµατος 7 περιέχονται αναλυτικά στοιχεία 
για τον αριθµό και την ποσοστιαία κατανοµή των συµµετοχών των 
εργοδοτουµένων σε προγράµµατα κατάρτισης κατά θεµατικό τοµέα 
το 2000.  
 
Συµµετοχές σε προγράµµατα κατάρτισης κατά φύλο  
 
Το Σχεδιάγραµµα 45 σκιαγραφεί την εικόνα που παρουσιάστηκε 
αναφορικά µε την ποσοστιαία κατανοµή των συµµετοχών των 
εργοδοτουµένων σε προγράµµατα κατάρτισης το 2000 κατά φύλο.  
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 45
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, 
2000 
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Πηγή: Πανόραµα Προσφοράς των Προγραµµάτων της ΑνΑ∆ κατά το 2000  
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Σχεδιαγράµµατος 45 προκύπτει ότι από 
τις 24.498 συµµετοχές εργοδοτουµένων σε προγράµµατα 
κατάρτισης το 2000, το 61,5% ήταν άντρες και το υπόλοιπο 38,5% 
γυναίκες.  
 
Λεπτοµέρειες σε σχέση µε τα αριθµητικά στοιχεία των συµµετοχών 
σε προγράµµατα κατάρτισης κατά φύλο το 2000 παρουσιάζονται στον 
πίνακα 7.3 στο Παράρτηµα 7.  
 
Συµµετοχές σε προγράµµατα κατάρτισης κατά επαγγελµατική 
κατηγορία  
 
Στο Σχεδιάγραµµα 46, γίνεται παρουσίαση του ποσοστού των 
συµµετοχών σε προγράµµατα κατάρτισης το 2000 κατανεµηµένο 
κατά επαγγελµατική κατηγορία, ενώ περισσότερες πληροφορίες και 
στοιχεία για το θέµα αυτό περιέχονται στον πίνακα 7.4 του 
Παραρτήµατος 7.  
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 46
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2000 

21

21

11

22

12

9

2

1

1

0 5 10 15 20 25

∆ιευθυντές 

Προσοντούχοι 

Τεχνικοί 

Γραφείς 

Υπάλληλοι Υπηρεσιών και Πωλητές 

Γεωργοί 

Τεχνίτες Παραγωγής 

Χειριστές Μηχανών 

Ανειδίκευτοι Εργάτες 

Μη Ταξινοµηθέντες 

%
 

 
Πηγή: Πανόραµα Προσφοράς των Προγραµµάτων της ΑνΑ∆ κατά το 2000  
 
Από τις πληροφορίες του Σχεδιαγράµµατος 46, προκύπτει ότι το 
µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχών σε προγράµµατα κατάρτισης το 
2000 προερχόταν από την επαγγελµατική κατηγορία των Γραφέων, 
∆ακτυλογράφων και Ταµιών µε 22%. Οι επαγγελµατικές 
κατηγορίες µε τα αµέσως µεγαλύτερα ποσοστά ήταν αυτές των 
∆ιευθυντών και των Προσοντούχων µε 21% ενώ στις υπόλοιπες 
επαγγελµατικές κατηγορίες παρουσιάστηκαν µικρότερα ποσοστά.  
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Συµµετοχές σε προγράµµατα κατάρτισης κατά κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας  
 
Η ποσοστιαία κατανοµή των συµµετοχών των εργοδοτουµένων σε 
προγράµµατα κατάρτισης το 2000 κατά κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας απεικονίζεται στο Σχεδιάγραµµα 47.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 47
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 2000 
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Πηγή: Πανόραµα Προσφοράς των Προγραµµάτων της ΑνΑ∆ κατά το 2000  
 
Σύµφωνα µε το Σχεδιάγραµµα 47, το µεγαλύτερο ποσοστό 
συµµετοχών των εργοδοτουµένων σε προγράµµατα κατάρτισης το 
2000 εντοπίστηκε στον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας των 
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Χρηµατοπιστωτικών Οργανισµών µε 30% και µετά ακολουθούν µε 
διαφορά οι κλάδοι της Μεταποίησης µε 16% και του Εµπορίου µε 
14%.  
 
Αναλυτικά αριθµητικά στοιχεία για τις συµµετοχές των 
εργοδοτουµένων σε προγράµµατα κατάρτισης το 2000 για όλους τους 
κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας υπάρχουν στον πίνακα 7.5 στο 
Παράρτηµα 7.  
 
Συµµετοχές σε προγράµµατα κατάρτισης κατά επαρχία  
 
Το Σχεδιάγραµµα 48 παρουσιάζει την ποσοστιαία κατανοµή των 
συµµετοχών των εργοδοτουµένων σε προγράµµατα κατάρτισης το 
2000 κατά επαρχία.  
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 48
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ 

ΕΠΑΡΧΙΑ, 2000 
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Πηγή: Πανόραµα Προσφοράς των Προγραµµάτων της ΑνΑ∆ κατά το 2000  
 
Από την εξέταση του Σχεδιαγράµµατος 48, φαίνεται ότι το 
µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχών είχε η επαρχία Λευκωσίας µε 
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68% και ακολουθούσε η Λεµεσός µε πολύ µικρότερο ποσοστό που 
ανερχόταν στο 17%. Τα ποσοστά συµµετοχών για τις υπόλοιπες 
επαρχίας ήταν 6% στη Λάρνακα, 5% στην Πάφο και 4% στην 
Αµµόχωστο.  
 
Στον πίνακα 7.6 του Παραρτήµατος 7 υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία 
αναφορικά µε τον αριθµό των συµµετοχών των εργοδοτουµένων στα 
διάφορα προγράµµατα κατάρτισης κατά επαρχία για το 2000.  
 
5.2. ∆υνατότητα αξιοποίησης του συστήµατος 

κατάρτισης της ΑνΑ∆  
 
Το υποκεφάλαιο αυτό εξετάζει τη δυνατότητα αξιοποίησης του 
συστήµατος κατάρτισης της ΑνΑ∆ από τους αυτοεργοδοτουµένους 
αναφορικά µε τη νοµοθεσία της και το τέλος κατάρτισης, όπως επίσης 
και ενδεχόµενες επιφυλάξεις που δυνατό να εκφραστούν από µερίδα 
αυτοεργοδοτουµένων από µια ενδεχόµενη ένταξη τους στις 
αρµοδιότητες της ΑνΑ∆.  
 
5.2.1. Νοµοθεσία της ΑνΑ∆ σε σχέση µε τους 

αυτοεργοδοτουµένους  
 
Οι αυτοεργοδοτούµενοι, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της ΑνΑ∆, δεν 
περιλαµβάνονται στις οµάδες που καλύπτονται από τη σφαίρα 
αρµοδιοτήτων και το σύστηµα κατάρτισης της. Με βάση τον περί 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού Νόµο του 1999, οι 
αυτοεργοδοτούµενοι δεν καταβάλλουν τέλος κατάρτισης στο Ταµείο 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού και έτσι δεν δικαιούνται 
οποιαδήποτε χορηγήµατα για δαπάνες τους αναφορικά µε κατάρτιση.  
 
Ο Νόµος του 1999 αναφέρει ότι η καταβολή χορηγηµάτων για 
σκοπούς κατάρτισης είναι συνδεδεµένη µε την ύπαρξη 
εργασιακής σχέσης, ήτοι σχέσης εργοδότη και εργοδοτουµένου. 
Αυτό προκύπτει τόσο από το γράµµα όσο και από το πνεύµα του 
Νόµου. Συγκεκριµένα, το άρθρο 5(ζ) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η 
Αρχή έχει αρµοδιότητα και εξουσία να παρέχει ή εξασφαλίζει 
χορηγήµατα σε εργοδότες σε σχέση µε δαπάνες κατάρτισης των 
εργοδοτουµένων τους».  
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Πρόσθετα, αυτό τονίζεται και στο άρθρο 21 του Νόµου όπου 
επαναλαµβάνεται ότι η Αρχή έχει εξουσία όπως καταβάλλει από το 
Ταµείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού χορήγηµα σε εργοδότες, 
αναφορικά µε ποσά τα οποία αυτοί δαπάνησαν ή οφείλουν προς το 
σκοπό παροχής κατάρτισης σε εργοδοτούµενα από αυτούς άτοµα. 
Η καταβολή του χορηγήµατος σε εργοδότες γίνεται σε ορισµένες 
περιπτώσεις κάτω από όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από 
την Αρχή.  
 
Η Αρχή παρέχει χορηγήµατα για εγκεκριµένα από αυτή προγράµµατα 
κατάρτισης που απευθύνονται µόνο σε εργοδοτουµένους. Σύµφωνα 
µε το άρθρο 2 του Νόµου της Αρχής ο όρος “εργοδοτούµενος” 
περιλαµβάνει και πρόσωπα µη εργαζόµενα τα οποία θεωρούνται ως 
να ήσαν εργαζόµενα, προς το σκοπό της παροχής σε αυτά κατάρτισης 
και αναζήτησης εργασίας και απασχόλησης µετά το πέρας της 
κατάρτισης τους.  
 
Εποµένως, µε βάση τις αναφορές της νοµοθεσίας που διέπει τη 
σύσταση και λειτουργία της Αρχής, προκύπτει το συµπέρασµα ότι για 
να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση του συστήµατος κατάρτισης 
της ΑνΑ∆ από τους αυτοεργοδοτουµένους πρέπει να προηγηθούν και 
οι αναγκαίες τροποποιήσεις στη νοµοθεσία.  
 
5.2.2. Τέλος κατάρτισης  
 
Οι αυτοεργοδοτούµενοι, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, δεν 
υποχρεώνονται από τη νοµοθεσία της ΑνΑ∆ να καταβάλλουν 
τέλος κατάρτισης στο Ταµείο της και κατά συνέπεια δεν 
επιχορηγούνται οι δαπάνες τους σχετικά µε κατάρτιση.  
 
Το άρθρο 20(1) του Νόµου του 1999 αναφέρει ότι κάθε εργοδότης 
υποχρεούται να καταβάλλει στο Ταµείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
∆υναµικού τέλος που δε θα υπερβαίνει το ένα τοις εκατό των 
καταβλητέων απολαβών σε κάθε ένα από τους εργοδοτουµένους του. 
Με την καταβολή αυτού του τέλους ο εργοδότης δικαιούται χορήγηµα 
αναφορικά µε δαπάνες κατάρτισης των εργοδοτουµένων του κάτω 
από όρους και προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή.  
 
Στο εδάφιο 2 του ιδίου άρθρου αναφέρεται ότι η Αρχή µε την έγκριση 
του Υπουργικού Συµβουλίου καθορίζει µε κανονισµούς τον τρόπο και 
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το χρόνο καταβολής του τέλους. Όλα τα τέλη που καταβάλλονται από 
τους εργοδότες κατατίθενται, µε βάση το άρθρο 18(1) του Νόµου, στο 
“Ταµείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού”.  
 
Η καταβολή τέλους κατάρτισης όµως δεν αποτελεί πάντοτε 
προϋπόθεση για καταβολή επιδόµατος/χορηγήµατος. Αυτό 
διαφαίνεται από το γεγονός ότι επιδόµατα/χορηγήµατα 
καταβάλλονται και σε άτοµα τα οποία δεν εργάζονται και τα οποία 
δεν πληρώνουν τέλος για σκοπούς παροχής κατάρτισης. Με βάση 
ρητή πρόνοια του άρθρου 2 τα άτοµα αυτά, όπως έχει λεχθεί και πιο 
πάνω, θεωρούνται ως “εργοδοτούµενοι”.  
 
Αυτή η κατηγορία “εργοδοτουµένων” δεν επιβαρύνεται µε την 
καταβολή του τέλους κατάρτισης γιατί στην πραγµατικότητα δεν 
απασχολούνται και δεν έχουν οποιοδήποτε εισόδηµα. Το ίδιο όµως 
δεν ισχύει και στην περίπτωση των αυτοεργοδοτουµένων οι οποίοι 
απασχολούνται και έχουν εισοδήµατα.  
 
Έτσι, µια ενδεχόµενη ένταξη των αυτοεργοδοτουµένων στο 
σύστηµα κατάρτισης της ΑνΑ∆ µε βάση τις πιο πάνω πρόνοιες της 
νοµοθεσίας θα συνεπάγεται και την υποχρεωτική καταβολή του 
τέλους κατάρτισης από µέρους τους στη βάση των τεκµαρτών τους 
εισοδηµάτων όπως αυτά καθορίζονται από το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  
 
5.2.3. Οικονοµική δυνατότητα της ΑνΑ∆  
 
Η δυνατότητα αξιοποίησης του συστήµατος κατάρτισης της ΑνΑ∆ 
από τους αυτοεργοδοτουµένους σχετίζεται άµεσα και µε τις 
οικονοµικές της δυνατότητες. Μια ενδεχόµενη ένταξη των 
αυτοεργοδοτουµένων στις αρµοδιότητες της ΑνΑ∆ θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί µε τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να αποφευχθούν 
οποιεσδήποτε καταστάσεις οι οποίες δυνατό να επηρεάσουν αρνητικά 
το Ταµείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού και κατ’ επέκταση το 
έργο το οποίο επιτελεί η ΑνΑ∆.  
 
Κατά συνέπεια, για να µην δηµιουργηθούν οποιαδήποτε 
δηµοσιονοµικά προβλήµατα στο Ταµείο της ΑνΑ∆, πρέπει να 
καθοριστούν οι εισφορές που θα κληθούν να καταβάλλουν οι 
αυτοεργοδοτούµενοι από µια ενδεχόµενη ένταξη τους στο σύστηµα 
κατάρτισης της ΑνΑ∆.  
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5.2.4. Ενδεχόµενες επιφυλάξεις από αυτοεργοδοτουµένους  
 
Η υποχρέωση των αυτοεργοδοτουµένων για καταβολή του τέλους 
κατάρτισης στο Ταµείο της ΑνΑ∆ από µια ενδεχόµενη ένταξη τους 
στο σύστηµα κατάρτισης της δυνατό να προκαλέσει αντιδράσεις 
από αριθµό ατόµων της συγκεκριµένης κατηγορίας απασχολουµένων. 
Αυτό εκτιµάται ότι θα οφείλεται κυρίως σε πιθανολογούµενες 
δυσκολίες συµµετοχής τους σε προγράµµατα κατάρτισης και στο 
γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς δεν έχουν αντιληφθεί την τεράστια 
σηµασία που µπορεί να διαδραµατίσει η κατάρτιση στην επιβίωση και 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους.  
 
Κατά συνέπεια, η επιθυµία των αυτοεργοδοτουµένων για ένταξη στις 
αρµοδιότητες της ΑνΑ∆ και αξιοποίησης του συστήµατος κατάρτισης 
της σχετίζεται άµεσα και µε τις πιθανολογούµενες δυσκολίες που η εν 
λόγω κατηγορία απασχολουµένων δυνατό να έχει για συµµετοχή της 
σε προγράµµατα κατάρτισης. Η διευκόλυνση της πρόσβασης των 
αυτοεργοδοτουµένων στον τοµέα της κατάρτισης θα αποτελέσει 
σηµαντικό καταλύτη για να διασκεδαστούν τυχόν επιφυλάξεις 
αυτοεργοδοτούµενων ατόµων.  
 
Όπως διαπιστώθηκε στην ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αυτοεργοδοτούµενοι θεωρούν τον 
περιορισµένο χρόνο που έχουν λόγω του ιδιόµορφου και 
υπερφορτωµένου ωραρίου τους, το ψηλό για αυτούς κόστος 
κατάρτισης και την έλλειψη συστήµατος ακριβούς εντοπισµού 
των  αναγκών κατάρτισης που αντιµετωπίζουν σαν τους 
βασικότερους αποτρεπτικούς παράγοντες για συµµετοχή τους σε 
προγράµµατα κατάρτισης.  
 
Οι παράγοντες αυτοί δεν αναµένεται να είναι διαφορετικοί στην 
περίπτωση της Κύπρου αν δεν ληφθούν εκ των προτέρων σοβαρά 
υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κατηγορίας των αυτοεργοδοτουµένων. 
Για να καταστεί δυνατή η ένταξη τους στις αρµοδιότητες της 
ΑνΑ∆ και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του συστήµατος 
κατάρτισης της πρέπει να σχεδιαστούν τα κατάλληλα 
προγράµµατα, να εµπλουτιστεί ο κατάλογος των ήδη 
προσφερόµενων ειδικοτήτων µε νέες ειδικότητες που να 
απευθύνονται προς τους αυτοεργοδοτουµένους και η υλοποίηση 
των προγραµµάτων αυτών να γίνεται σε τέτοιο χρόνο ούτως ώστε να 
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παρέχεται η ευκαιρία συµµετοχής στο µεγαλύτερο δυνατό αριθµό 
αυτοεργοδοτουµένων.  
 
Η συµβολή της ΑνΑ∆ στην ευκολότερη πρόσβαση των 
αυτοεργοδοτουµένων στον τοµέα της κατάρτισης θεωρείται βασική 
προϋπόθεση για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας µιας 
ενδεχόµενης ένταξης των αυτοεργοδοτουµένων στο σύστηµα 
κατάρτισης της ΑνΑ∆.  
 
5.3. Χρησιµότητα αξιοποίησης του συστήµατος 

κατάρτισης της ΑνΑ∆  
 
Οι αυτοεργοδοτούµενοι αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος των 
απασχολουµένων της Κύπρου και έχουν άµεση συνεισφορά και 
επίδραση στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονοµίας. Η αξιοποίηση 
του συστήµατος κατάρτισης της ΑνΑ∆ αναµένεται να συµβάλει 
σηµαντικά στην απόκτηση και περαιτέρω βελτίωση τόσο των 
γνώσεων όσο και των δεξιοτήτων τους, γεγονός που θα έχει θετική 
επίδραση στην αύξηση της παραγωγικότητας και εποµένως της 
ανταγωνιστικότητας συγκεκριµένων τοµέων της οικονοµίας.  
 
Όπως εντοπίστηκε στο κεφάλαιο 4, οι ανάγκες κατάρτισης που 
αντιµετωπίζουν οι αυτοεργοδοτούµενοι χωρίζονται σε δύο βασικές 
κατηγορίες. Η πρώτη αφορά την απόκτηση βασικών τεχνικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων ενώ η δεύτερη αφορά την απόκτηση 
διευθυντικών και επιχειρηµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων. 
Πρόσθετα, εντοπίστηκε ότι η µεγάλη πλειοψηφία των 
αυτοεργοδοτουµένων βρίσκεται σε επαγγέλµατα τα οποία 
αντιµετωπίζουν ανάγκες κατάρτισης που αφορούν τουλάχιστο µία 
εκ των δύο πιο πάνω κατηγοριών.  
 
Η ικανοποίηση των συγκεκριµένων αναγκών κατάρτισης, 
τεχνικών και επιχειρηµατικών, θεωρείται όχι µόνο αναγκαία αλλά 
και υψίστης σηµασίας από τη στιγµή που τα άτοµα αυτά είναι 
υπεύθυνα για την παραγωγή και πώληση προϊόντων, την παροχή 
υπηρεσιών και την εν γένει λειτουργία µιας επιχείρησης.  
 
Παρόλο που η συµµετοχή σε κατάρτιση περικλείει ορισµένες 
δαπάνες, δεν πρέπει να θεωρείται αυτό από τους 
αυτοεργοδοτουµένους ως αποτρεπτικός παράγοντας συµµετοχής τους 
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σε προγράµµατα κατάρτισης. Η επένδυση στον τοµέα της κατάρτισης 
προϋποθέτει κάποιο χρηµατικό κόστος το οποίο όµως υπερκαλύπτεται 
µελλοντικά από τα διάφορα οφέλη της κατάρτισης. Η κατάρτιση σε 
τεχνικά και επιχειρηµατικά θέµατα θα τους καταστήσει πιο 
ανταγωνιστικούς και θα έχει θετικό αντίκτυπο στην επικερδότητα 
της επιχείρησης τους.  
 
Με µια πιθανή ένταξη των αυτοεργοδοτουµένων στις αρµοδιότητες 
της ΑνΑ∆, η οποία θα συνεπάγεται και τη δυνατότητα αξιοποίησης 
του συστήµατος κατάρτισης της, ένα σηµαντικό µέρος του κόστους 
κατάρτισης θα επιχορηγείται από την ΑνΑ∆ και έτσι το κέρδος το 
οποίο θα αποκοµίζουν από την κατάρτιση θα είναι αισθητά 
µεγαλύτερο από το κόστος. Αυτό φανερώνει το πολύ µεγάλο όφελος 
που θα έχουν από την κατάρτιση και θα εξουδετερώνει τυχόν 
επιχείρηµα ορισµένων αυτοεργοδοτουµένων, οι οποίοι δεν έχουν 
αντιληφθεί την ανάγκη και τη χρησιµότητα της συνεχιζόµενης 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ότι θα επωµισθούν πρόσθετα έξοδα.  
 
Με βάση το κοινοτικό κεκτηµένο είναι δικαίωµα του κάθε 
απασχολουµένου να έχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε 
προγράµµατα κατάρτισης. Παρόλο όµως που οι Κύπριοι 
αυτοεργοδοτούµενοι έχουν σηµαντική προσφορά στην οικονοµική 
δραστηριότητα, δεν δικαιούνται να αξιοποιούν το σύστηµα 
κατάρτισης της ΑνΑ∆, όπως οι εργοδοτούµενοι. Αυτό προφανώς 
οφείλεται στη µη καταβολή του τέλους κατάρτισης από τους 
αυτοεργοδοτουµένους.  
 
Εποµένως, η χρησιµότητα αξιοποίησης του συστήµατος 
κατάρτισης της ΑνΑ∆ από τους αυτοεργοδοτουµένους εντοπίζεται 
στα πιο κάτω σηµεία:  
 
(i) Απόκτηση και περαιτέρω βελτίωση τόσο των τεχνικών όσο και 

των επιχειρηµατικών και διευθυντικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
της κατηγορίας αυτής.  

 
(ii) Ορθή και ολοκληρωµένη ανάπτυξη των αυτοεργοδοτουµένων, 

αφού η κατηγορία αυτή αποτελεί φυτώριο µελλοντικών 
διευθυντών και ιδιοκτητών µεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων.  
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(iii) Εξίσωση των αυτοεργοδοτουµένων µε τους εργοδοτουµένους 
και παροχή σε αυτούς ίσων δικαιωµάτων και ευκαιριών 
αναφορικά µε τον τοµέα της κατάρτισης.  

 
(iv) Εναρµόνιση µε τις κατευθυντήριες γραµµές πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για παροχή ευκαιριών κατάρτισης σε όλες 
τις κατηγορίες των απασχολουµένων.  

 
Οι σηµαντικές ανάγκες κατάρτισης των αυτοεργοδοτουµένων που 
υπάρχουν, τα οφέλη τα οποία θα καρπωθούν από την κατάρτιση 
καθώς και η εναρµόνιση µε τις κατευθυντήριες γραµµές πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκλίνουν στο συµπέρασµα ότι η 
χρησιµότητα αξιοποίησης του συστήµατος κατάρτισης της ΑνΑ∆ 
από αυτή την κατηγορία των απασχολουµένων είναι τεράστια. Μια 
ενδεχόµενη ένταξη τους στις αρµοδιότητες της ΑνΑ∆ θα συµβάλει 
ουσιαστικά στην αποτελεσµατικότερη εκτέλεση της εργασίας τους 
και κατά συνέπεια θα δώσει περισσότερη ώθηση στους ρυθµούς 
ανάπτυξης της οικονοµίας της Κύπρου.  
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6. ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΣΥΜΠΕΡΑ-
ΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ  

 
Από την εξέταση και ανάλυση των στοιχείων και δεδοµένων 
αναφορικά µε τους αυτοεργοδοτουµένους έχουν προκύψει ορισµένες 
σηµαντικές διαπιστώσεις και συµπεράσµατα τα οποία καταγράφονται 
στο κεφάλαιο αυτό. Πρόσθετα, απορρέουν κάποια βασικά πορίσµατα 
που αφορούν τις προοπτικές και τη δυνατότητα αξιοποίησης του 
συστήµατος κατάρτισης της ΑνΑ∆ από τους αυτοεργοδοτουµένους.  
 
6.1. Βασικές διαπιστώσεις και συµπεράσµατα  
 
Οι αυτοεργοδοτούµενοι αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος του 
συνολικού αριθµού των απασχολουµένων στην Κύπρο και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η κατηγορία απασχολουµένων 
διαδραµατίζει το δικό της ουσιαστικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη της 
οικονοµίας των κρατών όσο και στην καταπολέµηση διαφόρων 
κοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων όπως είναι η ανεργία. Η 
ορθή και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση της κατάρτισης και ανάπτυξης 
των αυτοεργοδοτουµένων αποκτά ιδιαίτερη σηµασία από τη στιγµή 
που ανάµεσα στα άτοµα αυτά περιλαµβάνεται και ένας µεγάλος 
αριθµός από ιδιοκτήτες/διευθυντές επιχειρήσεων.  
 
6.1.1. ∆ιαπιστώσεις και συµπεράσµατα για τη σηµασία των 

αυτοεργοδοτουµένων στην Κύπρο  
 
(i) Σύµφωνα µε την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της Κύπρου οι 

αυτοεργοδοτούµενοι κατά το 2000 ανέρχονται στις 59.763 ή 
ποσοστό 21,4% του συνόλου των απασχολουµένων. Από 
αυτούς, οι 42.124 (70,5%) είναι αυτοεργοδοτούµενοι χωρίς 
υπαλλήλους και οι 17.639 (29,5%) αυτοεργοδοτούµενοι µε 
υπαλλήλους.  

 
(ii) Οι αυτοεργοδοτούµενοι στη µεγάλη τους πλειοψηφία είναι 

άντρες και αποτελούν το 81,3% του συνόλου της κατηγορίας 
αυτής σε αντίθεση µε τις γυναίκες που αποτελούν µόνο το 
18,7%.  

 
(iii) Το µεγαλύτερο ποσοστό αυτοεργοδοτουµένων εντοπίζεται 

στην οµάδα ηλικιών 40-49 µε 29,3% ενώ ακολουθούν οι 
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οµάδες ηλικιών 30-39 και 50-59 µε 25,6% και 22,9% 
αντίστοιχα.  

 
(iv) Η πλειοψηφία των αυτοεργοδοτουµένων µε 35,6% είναι 

απόφοιτοι του δηµοτικού ή δεν έχουν φοιτήσει καθόλου σε 
σχολείο. Σηµαντικά ποσοστά εντοπίζονται επίσης στο επίπεδο 
της Ανώτερης ∆ευτεροβάθµιας µε 29,9% και της 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε 24,9%.  

 
(v) Οι επαγγελµατικές κατηγορίες στις οποίες απασχολούνται οι 

περισσότεροι αυτοεργοδοτούµενοι είναι οι Τεχνίτες 
Παραγωγής και Παρόµοιοι µε 24,3% και οι Υπάλληλοι 
Υπηρεσιών και Πωλητές µε 23,1%. Το µικρότερο ποσοστό, 
1,7%, εντοπίζεται στην επαγγελµατική κατηγορία των Γραφέων, 
∆ακτυλογράφων, Ταµιών και Παροµοίων.  

 
(vi) Η πλειοψηφία των αυτοεργοδοτούµενων αντρών εντοπίζεται 

στην επαγγελµατική κατηγορία των Τεχνιτών Παραγωγής µε 
28,5% και ακολουθεί µε σηµαντική διαφορά η κατηγορία των 
Υπαλλήλων Υπηρεσιών και Πωλητών µε 18,9%.  

 
(vii) Το 41,2% των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών απασχολείται 

στην επαγγελµατική κατηγορία των Υπαλλήλων Υπηρεσιών 
και Πωλητών ενώ δεύτερη σε µέγεθος κατηγορία µε πολύ 
µεγάλη διαφορά είναι αυτή των Προσοντούχων µε 16,4%.  

 
(viii) Η πλειοψηφία των απασχολουµένων στην επαγγελµατική 

κατηγορία των Γεωργών, Κτηνοτρόφων και Ψαράδων, µε 
73,0%, είναι αυτοεργοδοτούµενοι, ενώ σηµαντικό µέρος του 
συνόλου των απασχολουµένων αποτελούν επίσης και οι 
αυτοεργοδοτούµενοι Τεχνίτες Παραγωγής και Παρόµοιοι µε 
33,9% και οι ∆ιευθυντές µε 32,2%.  

 
(ix) Ο κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας όπου συγκεντρώνεται 

το µεγαλύτερο µε διαφορά ποσοστό αυτοεργοδοτουµένων 
είναι αυτός του Εµπορίου και Επιδιορθώσεων Αυτοκινήτων 
και Ειδών Προσωπικής ή Οικιακής Χρήσης µε 23,9%. 
Ακολουθούν µε σηµαντικά ποσοστά οι κλάδοι της Γεωργίας, 
Κτηνοτροφίας και Αλιείας (13,6%), της Μεταποίησης (12,9%) 
και των Κατασκευών (12,6%).  
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(x) Οι περισσότεροι αυτοεργοδοτούµενοι άντρες εντοπίζονται 
στον κλάδο του Εµπορίου και Επιδιορθώσεων Αυτοκινήτων 
και Ειδών Προσωπικής ή Οικιακής Χρήσης µε 23,8%. 
Σηµαντικά ποσοστά εντοπίζονται επίσης στους κλάδους των 
Κατασκευών µε 15,4%, της Γεωργίας και Αλιείας µε 14,7% και 
της Μεταποίησης µε 13,9%.  

 
(xi) Οι κλάδοι της Εκπαίδευσης, Υγείας και Άλλων 

∆ραστηριοτήτων Υπηρεσιών συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο 
ποσοστό αυτοεργοδοτούµενων γυναικών µε 28,2%. 
Ακολουθεί µε µικρή η διαφορά ο κλάδος του Εµπορίου και 
Επιδιορθώσεων Αυτοκινήτων και Ειδών Προσωπικής ή 
Οικιακής Χρήσης µε 24,2% ενώ τρίτος σε µέγεθος είναι ο 
κλάδος της ∆ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας µε 16,2%.  

 
(xii) Οι αυτοεργοδοτούµενοι στους κλάδους της Γεωργίας, 

Κτηνοτροφίας και Αλιείας αποτελούν την πλειοψηφία των 
απασχολουµένων µε 53,5% ενώ σηµαντικό ποσοστό, 38,2%, 
στον κλάδο της ∆ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και 
Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων ανήκουν στην κατηγορία 
των αυτοεργοδοτουµένων.  

 
(xiii) Στη Λευκωσία εργάζεται το µεγαλύτερο ποσοστό των 

αυτοεργοδοτουµένων µε 36,9% και ακολουθούν κατά σειρά η 
Λεµεσός µε 25,1%, η Λάρνακα µε 17,3%, η Αµµόχωστος µε 
10,6% και η Πάφος µε 10,1%.  

 
(xiv) Οι αυτοεργοδοτούµενοι άντρες που εργάζονται στη 

Λευκωσία ανέρχονται στο 36,6% του συνόλου των 
αυτοεργοδοτουµένων ενώ τα ποσοστά των υπόλοιπων επαρχιών 
είναι 25,8% για τη Λεµεσό, 17,5% για τη Λάρνακα, 10,5% για 
την Αµµόχωστο και 9,6% για την Πάφο.  

 
(xv) Οι περισσότερες αυτοεργοδοτούµενες γυναίκες εργάζονται 

στη Λευκωσία µε 38,2% και ακολουθεί η Λεµεσός µε 21,6%. 
Μικρότερα ποσοστά αυτοεργοδοτούνται στη Λάρνακα (16,6%), 
Πάφο (12,4%) και Αµµόχωστο (11,2%).  

 
(xvi) Στην Αµµόχωστο εργάζεται το µεγαλύτερο ποσοστό 

αυτοεργοδοτουµένων, υπολογιζόµενο πάνω στο σύνολο των 
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απασχολουµένων αυτής της επαρχίας, µε 29,7% ενώ στη 
Λευκωσία, παρόλο που συγκεντρώνεται ο µεγαλύτερος αριθµός 
αυτοεργοδοτουµένων, το ποσοστό τους υπολογιζόµενο στο 
σύνολο των απασχολουµένων της εν λόγω επαρχίας είναι το 
χαµηλότερο µε 19,0%.  

 
(xvii) Στην Κύπρο εφαρµόζονται διάφορα Σχέδια τα οποία παρέχουν 

δάνεια µε ευνοϊκούς όρους και χορηγίες σε επιχειρήσεις, 
περιλαµβανοµένων και αυτών των αυτοεργοδοτουµένων, 
καθώς και άλλα µέτρα βοήθειας και υποστήριξης σε τοµείς 
όπως είναι η Πληροφόρηση και οι Συµβουλές. Ιδιαίτερη 
αναφορά γίνεται στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση όπου 
εφαρµόζεται µεγάλος αριθµός προγραµµάτων κατάρτισης που 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα θεµάτων που αφορούν τους 
επιχειρηµατίες.  

 
6.1.2. ∆ιαπιστώσεις και συµπεράσµατα για τη σηµασία των 

αυτοεργοδοτουµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
 
(i) Οι αυτοεργοδοτούµενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε 

τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού 2000, 
αποτελούν το 14,1% του συνόλου των απασχολουµένων, 
παρουσιάζοντας διαχρονικά µια µικρή πτωτική τάση. Αξίζει 
να σηµειωθεί για σκοπούς σύγκρισης ότι το αντίστοιχο ποσοστό 
για την Κύπρο ανέρχεται σε 21,4%.  

 
(ii) Μεταξύ των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εντοπίζονται µεγάλες διακυµάνσεις στα ποσοστά των 
αυτοεργοδοτουµένων, από 8,2% µέχρι 32,4%, που οφείλονται 
εν µέρει στις διαφορές στην έκταση της αυτοεργοδότησης στον 
τοµέα της Γεωργίας και στον αριθµό των επιχειρήσεων 
οικογενειακού χαρακτήρα σε ορισµένες χώρες-µέλη.  

 
(iii) Η πλειοψηφία των αυτοεργοδοτουµένων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση συγκεντρώνεται στην επαγγελµατική κατηγορία των 
∆ιευθυντών µε 23,5% και µετά ακολουθούν οι κατηγορίες των 
Τεχνιτών Παραγωγής µε 18,6%, των Γεωργών, Κτηνοτρόφων 
και Ψαράδων µε 14,2% και των Προσοντούχων µε 14,1%. 
Αντίθετα, τα µικρότερα ποσοστά εντοπίζονται στις κατηγορίες 
των Γραφέων, ∆ακτυλογράφων και Ταµιών µε µόλις 1,5%. Στην 
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περίπτωση της Κύπρου, τα µεγαλύτερα ποσοστά εντοπίζονται 
στους Τεχνίτες Παραγωγής µε 24,3% και στους Υπάλληλους 
Υπηρεσιών και Πωλητές µε 23,1%.  

 
(iv) Οι περισσότεροι αυτοεργοδοτούµενοι άντρες στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Τεχνίτες Παραγωγής µε ποσοστό 
23,8% ενώ πολύ κοντά βρίσκονται και οι αυτοεργοδοτούµενοι 
∆ιευθυντές µε 22,4%.  

 
(v) Η πλειοψηφία των αυτοεργοδοτούµενων γυναικών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται στην επαγγελµατική κατηγορία 
των ∆ιευθυντών µε ποσοστό της τάξης του 26,4%. Σηµαντικά 
ποσοστά παρατηρούνται επίσης στις κατηγορίες των 
Υπαλλήλων Υπηρεσιών και Πωλητών και των Προσοντούχων 
µε 17,8% και 15,9% αντίστοιχα.  

 
(vi) Οι περισσότεροι απασχολούµενοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που εργάζονται στην επαγγελµατική κατηγορία των Γεωργών, 
Κτηνοτρόφων και Ψαράδων, µε ποσοστό 58,3%, είναι 
αυτοεργοδοτούµενοι ενώ σηµαντικό ποσοστό του συνόλου των 
απασχολουµένων αποτελούν και οι αυτοεργοδοτούµενοι 
∆ιευθυντές (39,4%).  

 
(vii) Η µεγαλύτερη µάζα αυτοεργοδοτουµένων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση µε 21,7%, όπως εξάλλου ισχύει και για την Κύπρο, 
εργάζεται στον κλάδο του Εµπορίου και Επιδιορθώσεων 
Αυτοκινήτων και Ειδών Προσωπικής ή Οικιακής Χρήσης 
και ακολουθούν οι κλάδοι της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και 
Αλιείας µε 15,6% και οι κλάδοι της Εκπαίδευσης, Υγείας και 
Άλλων Υπηρεσιών µε 14,7%.  

 
(viii) Ο κλάδος του Εµπορίου και Επιδιορθώσεων Αυτοκινήτων 

και Ειδών Προσωπικής ή Οικιακής Χρήσης συγκεντρώνει 
τους περισσότερους αυτοεργοδοτούµενους άντρες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση µε ποσοστό 20,6%.  

 
(ix) Τα µεγαλύτερα ποσοστά αυτοεργοδοτούµενων γυναικών 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρώνονται στους κλάδους της 
Εκπαίδευσης, Υγείας και Άλλων ∆ραστηριοτήτων 
Υπηρεσιών µε 27,8% και του Εµπορίου µε 24,7%.  



114  

(x) Η πλειοψηφία των απασχολουµένων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στους κλάδους της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και 
Αλιείας είναι αυτοεργοδοτούµενοι µε ποσοστό που ανέρχεται 
στο 51,3%. Στη συνέχεια υπάρχει µια οµάδα κλάδων, την οποία 
αποτελούν οι κλάδοι των Κατασκευών, του Εµπορίου, των 
Ξενοδοχείων και Εστιατορίων και της ∆ιαχείρισης Ακίνητης 
Περιουσίας και Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων, όπου τα 
ποσοστά των αυτοεργοδοτουµένων υπολογιζόµενα στο σύνολο 
των απασχολουµένων κυµαίνονται κοντά στο 20%.  

 
(xi) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατανοώντας το σηµαντικό ρόλο που 

µπορούν να διαδραµατίσουν οι αυτοεργοδοτούµενοι στην 
καταπολέµηση της ανεργίας και στην αύξηση των ρυθµών 
ανάπτυξης των χωρών-µελών της παρέχει περαιτέρω βοήθεια 
και υποστήριξη στους τοµείς των ∆ανειοδοτήσεων, της 
Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, των Εργατικών Νόµων και 
Κανονισµών, των Συµβουλών και Βοήθειας και της 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.  

 
6.1.3. ∆ιαπιστώσεις και συµπεράσµατα αναφορικά µε την 

κατάρτιση και ανάπτυξη των αυτοεργοδοτουµένων στην 
Κύπρο  

 
(i) Το ποσοστό συµµετοχής των απασχολουµένων της Κύπρου 

σε προγράµµατα κατάρτισης είναι 3,1%. Το ψηλότερο 
ποσοστό συµµετοχής κατά επαγγελµατική υπόσταση έχουν οι 
εργοδοτούµενοι µε 3,3% και ακολουθούν µε κάποια διαφορά 
οι αυτοεργοδοτούµενοι µε 2,5% και τα συνεισφέροντα µέλη 
της οικογένειας µε 2,1%.  

 
(ii) Οι κυριότεροι λόγοι που επεξηγούν σε µεγάλο βαθµό το 

γεγονός ότι οι αυτοεργοδοτούµενοι συµµετέχουν σε µικρότερο 
βαθµό σε προγράµµατα κατάρτισης από τους εργοδοτουµένους 
είναι το κόστος κατάρτισης που πρέπει να επωµιστούν από 
µόνοι τους, η έλλειψη συστήµατος ακριβούς εντοπισµού και 
ικανοποίησης των αναγκών κατάρτισης τους και το 
υπερφορτωµένο ωράριο τους.  

 
(iii) Η συµµετοχή των γυναικών σε προγράµµατα κατάρτισης 

βρίσκεται σε αρκετά ψηλότερα επίπεδα από εκείνη των 
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αντρών. Το ποσοστό συµµετοχής για τις αυτοεργοδοτούµενες 
γυναίκες ανέρχεται στο 4,5% και το αντίστοιχο ποσοστό για τις 
εργοδοτούµενες στο 4,3%. Σε αντίθεση, το αντίστοιχο ποσοστό 
για τους αυτοεργοδοτούµενους άντρες είναι µόλις 2,1% ενώ 
εκείνο των εργοδοτουµένων 2,6%.  

 
(iv) Τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής σε προγράµµατα 

κατάρτισης, τόσο στην περίπτωση των αυτοεργοδοτουµένων 
(5,3%) όσο και στην περίπτωση των εργοδοτουµένων (5,0%), 
εντοπίζονται στην οµάδα ηλικιών 30-39.  

 
(v) Τα ποσοστά συµµετοχής των αυτοεργοδοτουµένων σε 

προγράµµατα κατάρτισης παρουσιάζονται χαµηλότερα από τα 
αντίστοιχα ποσοστά των εργοδοτουµένων στις οµάδες ηλικιών 
15-29, 40-49 και 50-59.  

 
(vi) Όσο πιο ψηλό επίπεδο µόρφωσης έχουν οι απασχολούµενοι 

τόσο περισσότερο συµµετέχουν σε προγράµµατα κατάρτισης. 
Τη µεγαλύτερη συµµετοχή παρουσιάζουν οι απόφοιτοι της 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε ποσοστά 6,2% για τους 
αυτοεργοδοτουµένους και 7,5% για τους εργοδοτουµένους ενώ 
τα αντίστοιχα ποσοστά στο µορφωτικό επίπεδο Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση ή Καθόλου Σχολείο, όπου είναι και τα µικρότερα, 
φτάνουν το 0,8% και 0,3%.  

 
(vii) Η συµµετοχή των αυτοεργοδοτουµένων σε προγράµµατα 

κατάρτισης στο µορφωτικό επίπεδο της Ανώτερης 
∆ευτεροβάθµιας και της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
κυµαίνεται σε χαµηλότερα επίπεδα από τη συµµετοχή των 
εργοδοτουµένων.  

 
(viii) Το ποσοστό συµµετοχής των αυτοεργοδοτουµένων σε 

προγράµµατα κατάρτισης σε όλες ανεξαίρετα τις 
επαγγελµατικές κατηγορίες είναι χαµηλότερο από το 
αντίστοιχο ποσοστό των εργοδοτουµένων. Η σηµαντικότερη 
διαφορά εντοπίζεται στις επαγγελµατικές κατηγορίες των 
Τεχνικών, Βοηθών και Παροµοίων και των Τεχνιτών 
Παραγωγής και Χειριστών Μηχανών.  
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(ix) Οι απασχολούµενοι στις επαγγελµατικές κατηγορίες των 
∆ιευθυντών και των Προσοντούχων συµµετέχουν σε πολύ 
µεγαλύτερο βαθµό σε προγράµµατα κατάρτισης από τους 
απασχολουµένους των υπόλοιπων επαγγελµατικών κατηγοριών. 
Το ποσοστό συµµετοχής των αυτοεργοδοτουµένων στην εν 
λόγω επαγγελµατική κατηγορία ανέρχεται στο 9,5% ενώ εκείνο 
των εργοδοτουµένων στο 9,9%.  

 
(x) Το ψηλότερο ποσοστό συµµετοχής των αυτοεργοδοτουµένων 

σε προγράµµατα κατάρτισης παρουσιάζεται στον κλάδο των 
Ενδιάµεσων Χρηµατοπιστωτικών Οργανισµών µε 14,4% 
ενώ στην περίπτωση των εργοδοτουµένων στον κλάδο της 
∆ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας µε 8,2%. Σε πολύ χαµηλά 
επίπεδα κυµαίνεται η συµµετοχή τους στον κλάδο της 
Μεταποίησης µε το 1,7% των αυτοεργοδοτουµένων και το 0,8% 
των εργοδοτουµένων να συµµετέχει σε προγράµµατα 
κατάρτισης.  

 
(xi) Η συµµετοχή των αυτοεργοδοτουµένων σε προγράµµατα 

κατάρτισης περιορίζεται σε ορισµένους κλάδους οικονοµικής 
δραστηριότητας σε αντίθεση µε τους εργοδοτουµένους όπου η 
συµµετοχή τους είναι κατανεµηµένη σε όλους σχεδόν τους 
κλάδους.  

 
(xii) Η πλειοψηφία των αυτοεργοδοτουµένων µε 60,5% και των 

εργοδοτουµένων µε 62,3% έτυχε συνεχιζόµενης κατάρτισης 
για βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. Σηµαντικά 
ποσοστά, τόσο των αυτοεργοδοτουµένων (35,4%) όσο και των 
εργοδοτουµένων (25,6%), παρακολούθησαν κάποιο πρόγραµµα 
κατάρτισης από γενικό ενδιαφέρον.  

 
(xiii) Το 74,3% των αυτοεργοδοτουµένων επέλεξε τη µέθοδο των 

Συνεδρίων, Οµάδων εργασιών και Σεµιναρίων για κατάρτιση 
και το υπόλοιπο 25,7% την κατάρτιση σε αίθουσα 
διδασκαλίας. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους 
εργοδοτουµένους ανέρχονται σε 49,4% και 41,4%.  
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6.1.4. ∆ιαπιστώσεις και συµπεράσµατα αναφορικά µε την 
κατάρτιση και ανάπτυξη των αυτοεργοδοτουµένων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση  

 
(i) Το ποσοστό συµµετοχής των εργοδοτουµένων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προγράµµατα κατάρτισης είναι 5,7% 
σε σύγκριση µε 2,7% των αυτοεργοδοτουµένων χωρίς 
υπαλλήλους. Αναφορικά µε την εξέταση των ποσοστών αυτών 
κατά χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτει ότι σε 
όλες τις χώρες-µέλη, πλην του Βελγίου και της Γερµανίας, οι 
αυτοεργοδοτούµενοι χωρίς υπαλλήλους συµµετέχουν σε 
µικρότερο βαθµό από ότι οι εργοδοτούµενοι.  

 
(ii) Τα ποσοστά συµµετοχής των αυτοεργοδοτούµενων αντρών 

και γυναικών χωρίς υπαλλήλους σε προγράµµατα κατάρτισης 
είναι πολύ χαµηλότερα από τα ποσοστά των εργοδοτουµένων 
και των δύο φύλων. Η συµµετοχή των αυτοεργοδοτούµενων 
αντρών και γυναικών χωρίς υπαλλήλους ανέρχεται στο 2,2% 
και 3,9% αντίστοιχα σε σύγκριση µε 5,5% για τους 
εργοδοτούµενους άντρες και 6,7% για τις εργοδοτούµενες 
γυναίκες.  

 
(iii) Σε όλες τις οµάδες ηλικιών το ποσοστό συµµετοχής των 

αυτοεργοδοτουµένων χωρίς υπαλλήλους σε προγράµµατα 
κατάρτισης βρίσκεται σε αρκετά χαµηλότερα επίπεδα από 
εκείνο των εργοδοτουµένων. Τα ψηλότερα ποσοστά και για τις 
δύο κατηγορίες απασχολουµένων εντοπίζονται στην οµάδα 
ηλικιών 30-39 και είναι 4% για τους αυτοεργοδοτουµένους 
χωρίς υπαλλήλους και 7,5% για τους εργοδοτουµένους. Από την 
άλλη πλευρά, τα χαµηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στην οµάδα 
ηλικιών 50-59 και φτάνουν µόλις το 1,6% για τους 
αυτοεργοδοτουµένους χωρίς υπαλλήλους και το 3,8% για τους 
εργοδοτουµένους.  

 
(iv) Οι εργοδοτούµενοι σε όλα τα επίπεδα µόρφωσης έχουν 

µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής σε προγράµµατα 
κατάρτισης από τους αυτοεργοδοτουµένους χωρίς 
υπαλλήλους. Πρόσθετα, προκύπτει ότι όσο πιο ψηλό επίπεδο 
µόρφωσης έχουν και οι δύο κατηγορίες απασχολουµένων τόσο 
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µεγαλύτερο είναι και το ποσοστό συµµετοχής τους σε 
προγράµµατα κατάρτισης.  

 
(v) Τα ψηλότερα ποσοστά συµµετοχής απασχολουµένων σε 

προγράµµατα κατάρτισης κατά µορφωτικό επίπεδο προέρχονται 
από τους αποφοίτους Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης όπου το 
ποσοστό των αυτοεργοδοτουµένων χωρίς υπαλλήλους είναι 
7,5% και των εργοδοτουµένων 11,5%. Σε αντίθεση, τα 
χαµηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στο µορφωτικό επίπεδο 
Πρωτοβάθµιας ή Κατώτερης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
µε το ποσοστό των εργοδοτουµένων να είναι 3,5 περίπου φορές 
µεγαλύτερο από εκείνο των αυτοεργοδοτουµένων χωρίς 
υπαλλήλους, 2,9% και 0,8% αντίστοιχα.  

 
(vi) Οι εργοδοτούµενοι σε όλες τις επαγγελµατικές κατηγορίες 

συµµετέχουν σε µεγαλύτερο βαθµό σε προγράµµατα 
κατάρτισης από τους αυτοεργοδοτουµένους χωρίς 
υπαλλήλους. Σηµαντικές διαφορές διαπιστώνονται στις 
επαγγελµατικές κατηγορίες των ∆ιευθυντών και 
Προσοντούχων, των Γραφέων και Υπαλλήλων Υπηρεσιών και 
των Γεωργών.  

 
(vii) Το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής σε προγράµµατα 

κατάρτισης για τους αυτοεργοδοτουµένους χωρίς υπαλλήλους 
παρουσιάζεται στην επαγγελµατική κατηγορία των Τεχνικών, 
Βοηθών και Παροµοίων µε 6,5% ενώ το χαµηλότερο στην 
επαγγελµατική κατηγορία των Γεωργών µε 0,7%. Αναφορικά µε 
τη συµµετοχή των εργοδοτουµένων, το µεγαλύτερο ποσοστό 
εντοπίζεται στις επαγγελµατικές κατηγορίες των ∆ιευθυντών 
και Προσοντούχων µε 11,5% και το µικρότερο στις κατηγορίες 
των Τεχνιτών Παραγωγής και Χειριστών Μηχανών µε 2,2%.  

 
(viii) Η εικόνα που παρουσιάζεται αναφορικά µε τη συµµετοχή των 

απασχολουµένων της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε προγράµµατα κατάρτισης είναι περίπου η ίδια. Σε όλες 
σχεδόν τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν διαπιστώνεται ότι οι 
αυτοεργοδοτούµενοι συµµετέχουν σε µικρότερο βαθµό σε 
προγράµµατα κατάρτισης από τους εργοδοτουµένους. Αυτό 
είναι ιδιαίτερα εµφανές στην περίπτωση της συµµετοχής των 
απασχολουµένων σε προγράµµατα κατάρτισης κατά 
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επαγγελµατική κατηγορία όπου σε όλες ανεξαίρετα τις 
επαγγελµατικές κατηγορίες η συµµετοχή των 
αυτοεργοδοτουµένων βρίσκεται σε χαµηλότερα επίπεδα από 
εκείνη των εργοδοτουµένων.  

 
6.1.5. ∆ιαπιστώσεις και συµπεράσµατα για τις ανάγκες 

κατάρτισης και ανάπτυξης των αυτοεργοδοτουµένων 
της Κύπρου  

 
(i) Οι αυτοεργοδοτούµενοι αντιµετωπίζουν σηµαντικές ανάγκες 

κατάρτισης και ανάπτυξης οι οποίες χωρίζονται σε δύο βασικές 
κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά τις ανάγκες 
κατάρτισης για αναβάθµιση τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
που σχετίζονται άµεσα µε την εξάσκηση του επαγγέλµατος των 
αυτοεργοδοτουµένων. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τις 
ανάγκες κατάρτισης για απόκτηση διευθυντικών και 
επιχειρηµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται 
άµεσα µε τη γενική διεύθυνση και λειτουργία µιας επιχείρησης.  

 
(ii) Οι ανάγκες για τεχνική κατάρτιση και ανάπτυξη διαφέρουν από 

επάγγελµα σε επάγγελµα γιατί το κάθε ένα από αυτά έχει τα 
δικά του χαρακτηριστικά και τις δικές του ιδιαιτερότητες.  

 
(iii) Τα επαγγέλµατα των αυτοεργοδοτουµένων τα οποία 

αντιµετωπίζουν τις σηµαντικότερες ανάγκες τεχνικής 
κατάρτισης και ανάπτυξης λαµβάνοντας υπόψη την 
απασχόληση, το είδος και το περιεχόµενο της εργασίας που 
απαιτείται καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις σε διάφορους 
τοµείς είναι:  
 
••••    Τεχνίτες Παραγωγής και Παρόµοιοι  

 
− Κτίστες, Καλουψιήδες, Σιδεροσυνδέτες, Ξυλουργοί  
− Υδραυλικοί, Ηλεκτρολόγοι  
− Ελαιοχρωµατιστές  
− Συγκολλητές  
− Μηχανικοί οχηµάτων  
− Μηχανικοί µηχανών, συσκευών και εξοπλισµού  
− Χρυσοχόοι, Αγγειοπλάστες, Τυπογράφοι  
− Παρασκευαστές τροφίµων και ποτών  
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− Επιπλοποιοί  
− Ράπτες, Πλέκτες, Κόπτες  

 
••••    Υπάλληλοι Υπηρεσιών και Πωλητές  

 
− Μάγειροι, Σερβιτόροι, Μπάρµεν  
− Υπάλληλοι παροχής προσωπικών υπηρεσιών  
− Πωλητές και ∆ιαφηµιστές εµπορευµάτων  

 
••••    Γραφείς, ∆ακτυλογράφοι, Ταµίες και Παρόµοιοι  

 
− Γραφείς εξυπηρέτησης κοινού (πελατών)  

 
••••    Προσοντούχοι και Άλλοι Ειδικοί  

 
− Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί  
− Ιατροί, Οδοντίατροι  
− Λογιστές  
− Νοµικοί  

 
••••    Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Ψαράδες και Ειδικευµένοι 

Γεωργικοί Εργάτες  
 

− Γεωργοί και Ειδικοί Γεωργικοί Εργάτες  
− Κτηνοτρόφοι, Πτηνοτρόφοι  
− Γεωργοκτηνοτρόφοι  

 
(iv) Η απόκτηση διευθυντικών και επιχειρηµατικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων θεωρείται απαραίτητη για όλες τις 
επαγγελµατικές κατηγορίες των αυτοεργοδοτουµένων αφού 
τα άτοµα αυτά είναι υπεύθυνα για όλες τις ενέργειες και 
δραστηριότητες που απαιτούνται για τη λειτουργία και 
διεύθυνση µιας επιχείρησης.  

 
(v) Τα σηµαντικότερα θέµατα που σχετίζονται µε τη γενική 

διεύθυνση και λειτουργία µιας επιχείρησης και στα οποία 
εντοπίζονται ανάγκες κατάρτισης και ανάπτυξης για 
αυτοεργοδοτουµένους είναι:  
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••••    Πληροφόρηση και Επικοινωνία  
••••    Μάρκετινγκ / Πωλήσεις  
••••    Μάνατζµεντ  
••••    ∆ιεύθυνση προσωπικού  
••••    Οικονοµική διαχείριση και Κοστολόγηση  
••••    Τεχνολογία  
••••    Ξένες γλώσσες  
••••    Νοµοθεσία  
••••    ∆ιαπραγµατευτικές ικανότητες  

 
(vi) Οι επαγγελµατικές κατηγορίες των αυτοεργοδοτουµένων οι 

οποίες αντιµετωπίζουν σηµαντικές ανάγκες κατάρτισης και 
ανάπτυξης για απόκτηση και περαιτέρω βελτίωση τόσο 
τεχνικών όσο και επιχειρηµατικών και διευθυντικών γνώσεων 
και δεξιοτήτων είναι οι ακόλουθες:  
 
••••    ∆ιευθυντές  
••••    Προσοντούχοι και Άλλοι Ειδικοί  
••••    Τεχνικοί, Βοηθοί, Ειδικοί Γραφείς και Παρόµοιοι  
••••    Γραφείς, ∆ακτυλογράφοι, Ταµίες και Παρόµοιοι  
••••    Υπάλληλοι Υπηρεσιών και Πωλητές  
••••    Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Ψαράδες και Ειδικευµένοι 

Γεωργικοί Εργάτες  
••••    Τεχνίτες Παραγωγής και Παρόµοιοι  
••••    Χειριστές Μηχανών και Εργαλείων και Συναρµολογητές 

(εκτός των Οδηγών, Μηχανοδηγών, Υπαξιωµατικών και 
Ναυτών Πλοίων)  

 
6.1.6. ∆ιαπιστώσεις και συµπεράσµατα για τις προοπτικές και 

δυνατότητες αξιοποίησης του συστήµατος κατάρτισης 
της ΑνΑ∆  

 
(i) Η ΑνΑ∆ εγκαθίδρυσε σταδιακά ένα ολοκληρωµένο και 

ευέλικτο σύστηµα κατάρτισης και ανάπτυξης του 
ανθρώπινου δυναµικού που στοχεύει στην προγραµµατισµένη 
και συστηµατική ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης σε όλα 
τα επίπεδα και σε όλους τους τοµείς.  
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(ii) Το φάσµα των προγραµµάτων κατάρτισης που υλοποιούνται 
µέσω της ΑνΑ∆ καλύπτει και τις δύο βασικές κατηγορίες 
κατάρτισης, Αρχική και Συνεχιζόµενη, όλους τους κλάδους 
οικονοµικής δραστηριότητας όπως επίσης και όλες τις 
επαρχίες.  

 
(iii) Οι συµµετοχές των εργοδοτουµένων σε επιχορηγηµένα από 

την ΑνΑ∆ προγράµµατα κατάρτισης κατά το 2000 αφορούσαν 
προγράµµατα τόσο Αρχικής όσο και Συνεχιζόµενης 
Κατάρτισης και κάλυψαν ένα ευρύ φάσµα θεµατικών τοµέων 
όπως:  
 
••••    ∆ιεύθυνση  
••••    Μάρκετινγκ / Πωλήσεις  
••••    Χρηµατοοικονοµικά  
••••    Ανθρώπινο ∆υναµικό  
••••    Τεχνολογία  
••••    Εξειδικευµένα Θέµατα για Συγκεκριµένα Επαγγέλµατα  

 
(iv) Οι συµµετοχές των εργοδοτούµενων αντρών αλλά και 

γυναικών σε προγράµµατα κατάρτισης το 2000 προέρχονταν 
από όλες τις επαγγελµατικές κατηγορίες και κλάδους 
οικονοµικής δραστηριότητας και όλες τις επαρχίες.  

 
(v) Οι αυτοεργοδοτούµενοι δεν περιλαµβάνονται στις οµάδες που 

καλύπτονται από το σύστηµα κατάρτισης της ΑνΑ∆. 
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της, οι αυτοεργοδοτούµενοι δεν 
καταβάλλουν τέλος κατάρτισης στο Ταµείο ΑνΑ∆ και έτσι δεν 
δικαιούνται οποιαδήποτε χορηγήµατα για δαπάνες τους σχετικά 
µε κατάρτιση. Ο περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού 
Νόµος του 1999 αναφέρει ότι η ΑνΑ∆ έχει αρµοδιότητα και 
εξουσία να παρέχει ή εξασφαλίζει χορηγήµατα σε εργοδότες 
σε σχέση µε δαπάνες κατάρτισης των εργοδοτουµένων τους.  

 
(vi) Για να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση του συστήµατος 

κατάρτισης της ΑνΑ∆ από τους αυτοεργοδοτουµένους πρέπει 
να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στη νοµοθεσία της η 
οποία θα τους υποχρεώνει να καταβάλλουν το νενοµισµένο 
τέλος κατάρτισης.  
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(vii) Η συµβολή της ΑνΑ∆ στη διευκόλυνση της πρόσβασης των 
αυτοεργοδοτουµένων σε δραστηριότητες κατάρτισης θα 
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη διασφάλιση της 
αποτελεσµατικότητας µιας ενδεχόµενης ένταξης των 
αυτοεργοδοτουµένων στις αρµοδιότητες της ΑνΑ∆.  

 
(viii) Η χρησιµότητα αξιοποίησης του συστήµατος κατάρτισης της 

ΑνΑ∆ από τους αυτοεργοδοτουµένους αφορά την:  
 
••••    Απόκτηση και περαιτέρω βελτίωση των τεχνικών και 

επιχειρηµατικών και διευθυντικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
τους.  

••••    Ορθή και ολοκληρωµένη ανάπτυξη αυτής της κατηγορίας 
απασχολουµένων.  

••••    Παροχή ίσων ευκαιριών και δικαιωµάτων στον τοµέα της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης µε τους εργοδοτουµένους.  

••••    Εναρµόνιση µε τις κατευθυντήριες γραµµές πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
6.2. Πορίσµατα  
 
Τα πορίσµατα που καταγράφονται εδώ αναφέρονται στις προοπτικές 
και δυνατότητες που υπάρχουν για αξιοποίηση του συστήµατος 
κατάρτισης της ΑνΑ∆ από τους αυτοεργοδοτουµένους όπως 
απορρέουν µέσα από τη συνολική εικόνα που σχηµατίστηκε από τη 
µελέτη του όλου θέµατος.  
 
(i) Οι αυτοεργοδοτούµενοι στην Κύπρο αποτελούν µια 

σηµαντική κατηγορία απασχολουµένων, η οποία 
διαδραµατίζει το δικό της ξεχωριστό και ταυτόχρονα 
καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονοµίας της τόπου. Η 
σηµασία που έχει αυτή η κατηγορία απασχολουµένων είναι 
πολύ µεγάλη όχι µόνο λόγω του µεγάλου αριθµού ατόµων που 
την αποτελούν αλλά και επειδή ανάµεσα τους βρίσκεται και 
ένας σηµαντικός αριθµός από ιδιοκτήτες/διευθυντές 
επιχειρήσεων.  

 
(ii) Η συµµετοχή των αυτοεργοδοτουµένων της Κύπρου σε 

προγράµµατα κατάρτισης κυµαίνεται σε χαµηλότερα επίπεδα 
από εκείνη των εργοδοτουµένων. Οι κυριότερες παράµετροι 
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που επεξηγούν σε σηµαντικό βαθµό αυτή την εικόνα είναι το 
κόστος κατάρτισης που πρέπει να καταβάλουν οι 
αυτοεργοδοτούµενοι από µόνοι τους, η έλλειψη συστήµατος 
ακριβούς εντοπισµού και ικανοποίησης των αναγκών 
κατάρτισης που αντιµετωπίζουν και το ιδιόµορφο και 
υπερφορτωµένο ωράριο τους.  

 
(iii) Η µεγάλη πλειοψηφία των αυτοεργοδοτουµένων αντιµετωπίζει 

σηµαντικές ανάγκες κατάρτισης και ανάπτυξης για απόκτηση 
και περαιτέρω βελτίωση τόσο των τεχνικών όσο και των 
διευθυντικών και επιχειρηµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων της. 
Μια ενδεχόµενη ένταξη τους στη σφαίρα αρµοδιοτήτων της 
ΑνΑ∆ θα συµβάλει στην ορθή και ολοκληρωµένη κατάρτιση 
και ανάπτυξη τους κάτι που θα έχει θετικές επιπτώσεις στην 
αύξηση της παραγωγικότητας τους και κατ’ επέκταση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων τους.  

 
(iv) Με βάση τη νοµοθεσία της ΑνΑ∆ οι αυτοεργοδοτούµενοι δεν 

περιλαµβάνονται στις οµάδες που καλύπτονται από το σύστηµα 
κατάρτισης της. Για να καταστεί δυνατή η ένταξη τους στις 
αρµοδιότητες της ΑνΑ∆ και η αξιοποίηση του συστήµατος 
κατάρτισης της πρέπει απαραίτητα να γίνουν οι αναγκαίες 
τροποποιήσεις στη νοµοθεσία σύµφωνα µε την οποία θα 
υποχρεώνονται να καταβάλλουν το νενοµισµένο τέλος 
κατάρτισης.  

 
(v) Για τον ακριβή εντοπισµό και την ικανοποίηση των αναγκών 

κατάρτισης και ανάπτυξης των αυτοεργοδοτουµένων µπορεί να 
αξιοποιηθεί σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό το υφιστάµενο 
σύστηµα κατάρτισης της ΑνΑ∆. Πρόσθετα, µε την ευελιξία 
και την προσαρµοστικότητα που διακρίνει το εν λόγω σύστηµα, 
σε περίπτωση που κριθεί σκόπιµο, θα µπορούσε χωρίς 
ιδιαίτερες δυσκολίες να εµπλουτιστεί τόσο µε το σχεδιασµό και 
την εφαρµογή ειδικού Σχεδίου για αυτοεργοδοτουµένους όσο 
και µε την εισαγωγή νέων θεµατικών τοµέων που να 
απευθύνονται στους αυτοεργοδοτουµένους για ικανοποίηση 
οποιωνδήποτε εξειδικευµένων ή ιδιόµορφων αναγκών τους. 
Στην προσπάθεια αυτή θα µπορούσε να αξιοποιηθούν άµεσα τα 
υφιστάµενα ιδρύµατα και οργανισµοί κατάρτισης καθώς και 
οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες ad hoc διευθετήσεις.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ  

ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΤΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΣΥΝΟΛΟ  

Αυτοεργοδοτούµενοι µε υπαλλήλους  15.776 1.863 17.639 

Αυτοεργοδοτούµενοι χωρίς υπαλλήλους  32.810 9.314 42.124 

Εργοδοτούµενοι  116.980 93.734 210.714 

Συνεισφέροντα µέλη της οικογένειας 1.095 7.630 8.725 

ΣΥΝΟΛΟ  166.661 112.541 279.202 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2  
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  
ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  

 

ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΩΝ  ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

   15 – 19  53 - 53 

   20 – 29  3.678 2.002 5.680 

   30 – 39  12.246 3.050 15.296 

   40 – 49  14.400 3.129 17.529 

   50 – 59  11.827 1.871 13.698 

   60 + 6.382 1.125 7.507 

   ΣΥΝΟΛΟ  48.586 11.177 59.763 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3  
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  
 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο  ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Πρωτοβάθµια ή Καθόλου Σχολείο  18.066 3.242 21.308 

Κατώτερη ∆ευτεροβάθµια  3.449 860 4.309 

Σύστηµα Μαθητείας  1.357 57 1.414 

Ανώτερη ∆ευτεροβάθµια  14.467 3.406 17.873 

Τριτοβάθµια  11.247 3.612 14.859 

ΣΥΝΟΛΟ  48.586 11.177 59.763 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4  
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ∆ιευθυντές, Νοµοθετικοί Λειτουργοί και 
Ανώτεροι ∆ιοικητικοί Λειτουργοί 2.496 174 2.670 

2 Προσοντούχοι και άλλοι Ειδικοί 5.251 1.828 7.079 

3 Τεχνικοί, Βοηθοί, Ειδικοί Γραφείς και Παρόµοιοι 4.007 1.543 5.550 

4 Γραφείς, ∆ακτυλογράφοι, Ταµίες και 
Παρόµοιοι 722 316 1.038 

5 Υπάλληλοι Υπηρεσιών και Πωλητές 9.167 4.611 13.778 

6 Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Ψαράδες και Εξειδικευµένοι Γεωργικοί Εργάτες 6.592 858 7.450 

7 Τεχνίτες Παραγωγής και Παρόµοιοι 13.834 667 14.501 

8 Χειριστές Μηχανών & Εργαλείων και 
Συναρµολογητές 5.164 59 5.223 

9 Πλανόδιοι, Καθαριστές, Φύλακες, Κλητήρες, Εργάτες και Παρόµοιοι 1.353 1.121 2.474 

0 Στρατιωτικοί  - - - 

      ΣΥΝΟΛΟ 48.586 11.177 59.763 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2000  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Αυτοεργοδο-
τούµενοι 

(α) 

Απασχολού-
µενοι 

(β) 

%  
(α) / (β) 

1 ∆ιευθυντές, Νοµοθετικοί Λειτουργοί 
και Ανώτεροι ∆ιοικητικοί Λειτουργοί 2.670 8.293 32,2 

2 Προσοντούχοι και άλλοι Ειδικοί 7.079 35.055 20,2 

3 Τεχνικοί, Βοηθοί, Ειδικοί Γραφείς καιΠαρόµοιοι 5.550 30.781 18,0 

4 Γραφείς, ∆ακτυλογράφοι, Ταµίες και 
Παρόµοιοι 1.038 38.672 2,7 

5 Υπάλληλοι Υπηρεσιών και Πωλητές 13.778 48.778 28,2 

6 Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Ψαράδες και Εξειδικευµένοι Γεωργικοί Εργάτες 7.450 10.211 73,0 

7 Τεχνίτες Παραγωγής και Παρόµοιοι 14.501 42.784 33,9 

8 Χειριστές Μηχανών & Εργαλείων και 
Συναρµολογητές 5.223 22.585 23,1 

9 Πλανόδιοι, Καθαριστές, Φύλακες, Κλητήρες, Εργάτες και Παρόµοιοι 2.474 38.344 6,5 

0 Στρατιωτικοί  - 3.699 - 

      ΣΥΝΟΛΟ 59.763 279.202 21,4 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6  
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  

 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΝΤΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΣΥΝΟΛΟ  

A- 
B 

Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα και 
∆ασοκοµία – Αλιεία και Ιχθυοτροφεία  7.125 979 8.104 

C Ορυχεία και Λατοµεία  - - - 

D Μεταποιητικές Βιοµηχανίες  6.760 977 7.737 

E Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύµατος, Φυσικού 
Αερίου και Νερού  - - - 

F Κατασκευές  7.505 - 7.505 

G Εµπόριο, Επιδιορθώσεις Αυτοκινήτων και 
Ειδών Προσωπικής ή Οικιακής Χρήσης  11.577 2.706 14.283 

H Ξενοδοχεία και Εστιατόρια  3.622 916 4.538 

I Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες  2.630 186 2.816 

J Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί 
Οργανισµοί  953 444 1.397 

K ∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και 
Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες  4.384 1.810 6.194 

L ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Άµυνα  66 - 66 

M 
N 
O 
P 
Q 

Εκπαίδευση  
Υγεία και Κοινωνική Μέριµνα  
Άλλες ∆ραστηριότητες Υπηρεσιών  
Ιδιωτικά Νοικοκυριά  
Άλλο Εργατικό ∆υναµικό  

3.964 3.159 7.123 

      ΣΥΝΟΛΟ  48.586 11.177 59.763 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 2000  

 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Αυτοεργοδο- 
τούµενοι 

(α)  

Απασχολού- 
µενοι 

(β)  

% 
(α) / (β)  

A- 
B 

Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα και 
∆ασοκοµία – Αλιεία και Ιχθυοτροφεία  8.104 15.157 53,5 

C Ορυχεία και Λατοµεία  - 698 - 

D Μεταποιητικές Βιοµηχανίες  7.737 35.957 21,5 

E Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύµατος, Φυσικού 
Αερίου και Νερού  - 2.675 - 

F Κατασκευές  7.505 27.842 27,0 

G Εµπόριο, Επιδιορθώσεις Αυτοκινήτων και 
Ειδών Προσωπικής ή Οικιακής Χρήσης  14.283 51.147 27,9 

H Ξενοδοχεία και Εστιατόρια  4.538 26.846 16,9 

I Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες  2.816 16.299 17,3 

J Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί 
Οργανισµοί  1.397 15.583 9,0 

K ∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και  
Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες  6.194 16.232 38,2 

L ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Άµυνα  66 24.656 0,3 

M 
N 
O 
P 
Q 

Εκπαίδευση  
Υγεία και Κοινωνική Μέριµνα  
Άλλες ∆ραστηριότητες Υπηρεσιών  
Ιδιωτικά Νοικοκυριά  
Άλλο Εργατικό ∆υναµικό  

7.123 46.110 16,3 

      ΣΥΝΟΛΟ  59.763 279.202 21,4 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.8  
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ  
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000 

 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΝΤΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΣΥΝΟΛΟ  

 Λευκωσία 17.799 4.274 22.073 

 Λεµεσός 12.554 2.412 14.966 

 Λάρνακα 8.495 1.852 10.347 

 Αµµόχωστος 5.072 1.251 6.323 

 Πάφος 4.666 1.388 6.054 

 ΣΥΝΟΛΟ 48.586 11.177 59.763 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.9  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ  
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ, 2000  

 

ΕΠΑΡΧΙΑ 
Αυτοεργοδο- 
τούµενοι  

(α)  

Απασχολού-
µενοι  

(β)  

% 
(α) / (β)  

 Λευκωσία 22.073 116.404 19,0 

 Λεµεσός 14.966 70.485 21,2 

 Λάρνακα 10.347 44.899 23,0 

 Αµµόχωστος 6.323 21.287 29,7 

 Πάφος 6.054 26.127 23,2 

 ΣΥΝΟΛΟ 59.763 279.202 21,4 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.10 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ-ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ  
 

ΧΩΡΑ ΕΕ 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Βέλγιο (Β) 16,1 15,4 15,4 14,9 15,4 14,8 14,0 

∆ανία (∆) 9,5 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,2 

Γερµανία (ΓΕΡ) 8,9 9,4 9,6 9,9 10,0 10,0 10,1 

Ελλάδα (Ε) 34,8 33,8 33,7 33,3 32,5 32,0 32,4 

Ισπανία (ΙΣΠ) 20,9 21,8 21,5 20,9 20,2 19,3 18,3 

Γαλλία (ΓΑΛ) 12,9 11,6 11,3 11,2 10,9 10,6 10,1 

Ιρλανδία (ΙΡΛ) 22,6 20,8 19,8 19,5 18,8 17,8 17,6 

Ιταλία (ΙΤ) 24,3 24,5 24,8 24,5 24,4 24,4 24,2 

Λουξεµβούργο (Λ) 9,5 9,9 9,1 8,3 8,8 8,5 8,9 

Ολλανδία (Ο) 10,0 11,4 11,2 11,3 10,8 10,7 10,4 

Αυστρία (Α) 11,3 10,8 10,8 10,8 11,0 10,9 10,8 

Πορτογαλία (Π) 25,8 25,8 26,8 26,9 25,9 24,9 23,7 

Φινλανδία (Φ) 14,1 15,0 15,1 14,4 14,0 13,0 12,9 

Σουηδία (Σ) 9,3 11,3 11,7 11,2 10,9 11,0 10,6 

Ηνωµένο Βασίλειο (ΗΒ) 13,5 12,8 12,6 12,4 12,1 11,7 11,3 

ΕΕ-15  15,4 14,9 15,0 14,9 14,7 14,4 14,1 

 
Πηγή: Employment in Europe 2000, European Commission 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΤΩΝ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 7.1.2002  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Κατώτατο 
εβδοµαδιαίο ποσό 
ασφαλιστέων 
αποδοχών  

Ανώτατο 
εβδοµαδιαίο ποσό 
ασφαλιστέων 
αποδοχών  

1 Πρόσωπα που ασκούν ελεύθερο 
επάγγελµα   

α για χρονική περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα 10 χρόνια  130 

β για χρονική περίοδο που  
υπερβαίνει τα 10 χρόνια  262 

2 

Πρόσωπα που απασχολούνται στο 
χονδρικό εµπόριο, κτηµατοµεσί-
τες, πράκτορες ασφαλειών, βιο-
µήχανοι και άλλοι επιχειρηµατίες  

262 

3 Τεχνίτες που απασχολούνται σε 
αστικές περιοχές  130 

4 
Οικοδόµοι και πρόσωπα που 
ασκούν επάγγελµα συναφές προς 
την οικοδοµική βιοµηχανία  

164 

5 
Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, πτηνο-
τρόφοι, αλιείς και συναφή 
επαγγέλµατα  

95 

6 
Οδηγοί µεταφορικών µέσων, 
χειριστές εκσκαφέων και συναφή 
επαγγέλµατα  

130 

7 Κληρικοί *  95 

8 Πλανοδιοπώλες  95 

9 

Πρόσωπα που δεν υπάγονται σε 
άλλη επαγγελµατική κατηγορία 
και απασχολούνται σε αστικές 
περιοχές  

130 

10 

Πρόσωπα που δεν υπάγονται σε 
άλλη επαγγελµατική κατηγορία 
και απασχολούνται σε αγροτικές 
περιοχές  

95 

412 

 
* Το εβδοµαδιαίο ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών των κληρικών των οποίων ο 

εβδοµαδιαίος µισθός υπερβαίνει το πιο πάνω κατώτατο ποσό είναι ο πραγµατικός 
µισθός µέχρι και το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών.  

 
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2002  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΤΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΣΥΝΟΛΟ  

Αυτοεργοδοτούµενοι µε υπαλλήλους  348 - 348 

Αυτοεργοδοτούµενοι χωρίς υπαλλήλους  663 502 1.165 

Εργοδοτούµενοι  3.030 3.985 7.015 

Συνεισφέροντα µέλη της οικογένειας 117 63 180 

ΣΥΝΟΛΟ  4.158 4.550 8.708 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΩΝ  

ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  
 

ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΩΝ  ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

   15 – 19  - - - 

   20 – 29  70 - 70 

   30 – 39  474 331 805 

   40 – 49  236 171 407 

   50 – 59  67 - 67 

   60 + 164 - 164 

   ΣΥΝΟΛΟ  1.011 502 1.513 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΩΝ  
ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  

 

ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΩΝ  ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

   15 – 19  - - - 

   20 – 29  539 862 1.401 

   30 – 39  1.441 1.623 3.064 

   40 – 49  675 1.138 1.813 

   50 – 59  375 305 680 

   60 + - 57 57 

   ΣΥΝΟΛΟ  3.030 3.985 7.015 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΩΝ  

ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  
 

ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΩΝ  ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

   15 – 19  1.491 2.172 3.663 

   20 – 29  28.378 25.131 53.509 

   30 – 39  34.135 27.029 61.164 

   40 – 49  28.480 23.773 52.253 

   50 – 59  19.376 13.287 32.663 

   60 + 5.120 2.342 7.462 

   ΣΥΝΟΛΟ  116.980 93.734 210.714 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία 
 



146  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΩΝ  

ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  
 

ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΩΝ  ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

   15 – 19  - - - 

   20 – 29  727 862 1.589 

   30 – 39  1.914 2.018 3.932 

   40 – 49  911 1.308 2.219 

   50 – 59  442 305 747 

   60 + 164 57 221 

   ΣΥΝΟΛΟ  4.158 4.550 8.708 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6  
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΩΝ  

ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  
 

ΟΜΑ∆Α ΗΛΙΚΙΩΝ  ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

   15 – 19  1.597 2.172 3.769 

   20 – 29  32.432 27.597 60.029 

   30 – 39  46.447 31.807 78.254 

   40 – 49  42.880 28.949 71.829 

   50 – 59  31.202 17.149 48.351 

   60 + 12.104 4.866 16.970 

   ΣΥΝΟΛΟ  166.662 112.540 279.202 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο  ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Πρωτοβάθµια ή Καθόλου Σχολείο  55 125 180 

Κατώτερη ∆ευτεροβάθµια  70 - 70 

Σύστηµα Μαθητείας  - - - 

Ανώτερη ∆ευτεροβάθµια  201 134 335 

Τριτοβάθµια  685 243 928 

ΣΥΝΟΛΟ  1.011 502 1.513 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο  ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Πρωτοβάθµια ή Καθόλου Σχολείο  - 119 119 

Κατώτερη ∆ευτεροβάθµια  80 57 137 

Σύστηµα Μαθητείας  - - - 

Ανώτερη ∆ευτεροβάθµια  725 1.251 1.976 

Τριτοβάθµια  2.225 2.558 4.783 

ΣΥΝΟΛΟ  3.030 3.985 7.015 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.9 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  
 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο  ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Πρωτοβάθµια ή Καθόλου Σχολείο  23.389 17.233 40.622 

Κατώτερη ∆ευτεροβάθµια  8.944 6.973 15.917 

Σύστηµα Μαθητείας  4.078 352 4.430 

Ανώτερη ∆ευτεροβάθµια  46.766 39.346 86.112 

Τριτοβάθµια  33.803 29.830 63.633 

ΣΥΝΟΛΟ  116.980 93.734 210.714 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.10 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο  ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Πρωτοβάθµια ή Καθόλου Σχολείο  55 245 300 

Κατώτερη ∆ευτεροβάθµια  150 57 207 

Σύστηµα Μαθητείας  - - - 

Ανώτερη ∆ευτεροβάθµια  1.044 1.385 2.429 

Τριτοβάθµια  2.909 2.863 5.772 

ΣΥΝΟΛΟ  4.158 4.550 8.708 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.11 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  
 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο  ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Πρωτοβάθµια ή Καθόλου Σχολείο  41.883 24.538 66.421 

Κατώτερη ∆ευτεροβάθµια  12.449 8.385 20.834 

Σύστηµα Μαθητείας  5.436 409 5.845 

Ανώτερη ∆ευτεροβάθµια  61.775 45.015 106.790 

Τριτοβάθµια  45.119 34.193 79.312 

ΣΥΝΟΛΟ  166.662 112.540 279.202 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.12 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ∆ιευθυντές, Νοµοθετικοί Λειτουργοί και 
Ανώτεροι ∆ιοικητικοί Λειτουργοί 67 - 67 

2 Προσοντούχοι και άλλοι Ειδικοί 618 242 860 

3 Τεχνικοί, Βοηθοί, Ειδικοί Γραφείς και Παρόµοιοι 201 - 201 

4 Γραφείς, ∆ακτυλογράφοι, Ταµίες και 
Παρόµοιοι - - - 

5 Υπάλληλοι Υπηρεσιών και Πωλητές 125 197 322 

6 Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Ψαράδες και Εξειδικευµένοι Γεωργικοί Εργάτες - - - 

7 Τεχνίτες Παραγωγής και Παρόµοιοι - 63 63 

8 Χειριστές Μηχανών & Εργαλείων και 
Συναρµολογητές - - - 

9 Πλανόδιοι, Καθαριστές, Φύλακες, Κλητήρες, Εργάτες και Παρόµοιοι - - - 

0 Στρατιωτικοί  - - - 

      ΣΥΝΟΛΟ 1.011 502 1.513 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.13 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ∆ιευθυντές, Νοµοθετικοί Λειτουργοί και 
Ανώτεροι ∆ιοικητικοί Λειτουργοί 472 180 652 

2 Προσοντούχοι και άλλοι Ειδικοί 1.065 1.603 2.668 

3 Τεχνικοί, Βοηθοί, Ειδικοί Γραφείς και Παρόµοιοι 597 718 1.315 

4 Γραφείς, ∆ακτυλογράφοι, Ταµίες και 
Παρόµοιοι 305 998 1.303 

5 Υπάλληλοι Υπηρεσιών και Πωλητές 321 310 631 

6 Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Ψαράδες και Εξειδικευµένοι Γεωργικοί Εργάτες - - - 

7 Τεχνίτες Παραγωγής και Παρόµοιοι 211 - 211 

8 Χειριστές Μηχανών & Εργαλείων και 
Συναρµολογητές - 57 57 

9 Πλανόδιοι, Καθαριστές, Φύλακες, Κλητήρες, Εργάτες και Παρόµοιοι - 119 119 

0 Στρατιωτικοί  59 - 59 

      ΣΥΝΟΛΟ 3.030 3.985 7.015 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.14 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ∆ιευθυντές, Νοµοθετικοί Λειτουργοί και 
Ανώτεροι ∆ιοικητικοί Λειτουργοί 4.600 952 5.552 

2 Προσοντούχοι και άλλοι Ειδικοί 13.940 13.910 27.850 

3 Τεχνικοί, Βοηθοί, Ειδικοί Γραφείς και Παρόµοιοι 15.059 10.044 25.103 

4 Γραφείς, ∆ακτυλογράφοι, Ταµίες και 
Παρόµοιοι 8.921 27.684 36.605 

5 Υπάλληλοι Υπηρεσιών και Πωλητές 16.850 16.107 32.957 

6 Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Ψαράδες και Εξειδικευµένοι Γεωργικοί Εργάτες 895 126 1.021 

7 Τεχνίτες Παραγωγής και Παρόµοιοι 26.358 1.379 27.737 

8 Χειριστές Μηχανών & Εργαλείων και 
Συναρµολογητές 13.595 3.297 16.892 

9 Πλανόδιοι, Καθαριστές, Φύλακες, Κλητήρες, Εργάτες και Παρόµοιοι 13.441 19.858 33.299 

0 Στρατιωτικοί  3.321 377 3.698 

      ΣΥΝΟΛΟ 116.980 93.734 210.714 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.15 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ∆ιευθυντές, Νοµοθετικοί Λειτουργοί και 
Ανώτεροι ∆ιοικητικοί Λειτουργοί 539 180 719 

2 Προσοντούχοι και άλλοι Ειδικοί 1.683 1.908 3.591 

3 Τεχνικοί, Βοηθοί, Ειδικοί Γραφείς και Παρόµοιοι 797 718 1.515 

4 Γραφείς, ∆ακτυλογράφοι, Ταµίες και 
Παρόµοιοι 305 998 1.303 

5 Υπάλληλοι Υπηρεσιών και Πωλητές 505 507 1.012 

6 Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Ψαράδες και Εξειδικευµένοι Γεωργικοί Εργάτες - - - 

7 Τεχνίτες Παραγωγής και Παρόµοιοι 270 63 333 

8 Χειριστές Μηχανών & Εργαλείων και 
Συναρµολογητές - 57 57 

9 Πλανόδιοι, Καθαριστές, Φύλακες, Κλητήρες, Εργάτες και Παρόµοιοι - 119 119 

0 Στρατιωτικοί  59 - 59 

      ΣΥΝΟΛΟ 4.158 4.550 8.708 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.16 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ∆ιευθυντές, Νοµοθετικοί Λειτουργοί και 
Ανώτεροι ∆ιοικητικοί Λειτουργοί 7.095 1.198 8.293 

2 Προσοντούχοι και άλλοι Ειδικοί 19.191 15.864 35.055 

3 Τεχνικοί, Βοηθοί, Ειδικοί Γραφείς και Παρόµοιοι 19.066 11.715 30.781 

4 Γραφείς, ∆ακτυλογράφοι, Ταµίες και 
Παρόµοιοι 9.758 28.914 38.672 

5 Υπάλληλοι Υπηρεσιών και Πωλητές 26.316 22.462 48.778 

6 Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Ψαράδες και Εξειδικευµένοι Γεωργικοί Εργάτες 7.755 2.456 10.211 

7 Τεχνίτες Παραγωγής και Παρόµοιοι 40.380 2.404 42.784 

8 Χειριστές Μηχανών & Εργαλείων και 
Συναρµολογητές 18.923 3.663 22.586 

9 Πλανόδιοι, Καθαριστές, Φύλακες, Κλητήρες, Εργάτες και Παρόµοιοι 14.856 23.488 38.344 

0 Στρατιωτικοί  3.322 376 3.698 

      ΣΥΝΟΛΟ 166.662 112.540 279.202 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.17 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  

 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΝΤΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΣΥΝΟΛΟ  

A- 
B 

Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα και 
∆ασοκοµία – Αλιεία και Ιχθυοτροφεία  - - - 

C Ορυχεία και Λατοµεία  - - - 

D Μεταποιητικές Βιοµηχανίες  67 62 129 

E Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύµατος, Φυσικού 
Αερίου και Νερού  - - - 

F Κατασκευές  - - - 

G Εµπόριο, Επιδιορθώσεις Αυτοκινήτων και 
Ειδών Προσωπικής ή Οικιακής Χρήσης  190 114 304 

H Ξενοδοχεία και Εστιατόρια  - - - 

I Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες  - - - 

J Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί 
Οργανισµοί  201 - 201 

K ∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και  
Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες  242 57 299 

L ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Άµυνα  - - - 

M 
N 
O 
P 
Q 

Εκπαίδευση  
Υγεία και Κοινωνική Μέριµνα  
Άλλες ∆ραστηριότητες Υπηρεσιών  
Ιδιωτικά Νοικοκυριά  
Άλλο Εργατικό ∆υναµικό  

311 269 580 

      ΣΥΝΟΛΟ  1.011 502 1.513 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.18 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  

 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

A- 
B 

Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα και 
∆ασοκοµία – Αλιεία και Ιχθυοτροφεία  - - - 

C Ορυχεία και Λατοµεία  - - - 

D Μεταποιητικές Βιοµηχανίες  - 224 224 

E Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύµατος, Φυσικού 
Αερίου και Νερού  133 - 133 

F Κατασκευές  215 116 331 

G Εµπόριο, Επιδιορθώσεις Αυτοκινήτων και 
Ειδών Προσωπικής ή Οικιακής Χρήσης  467 382 849 

H Ξενοδοχεία και Εστιατόρια  - 63 63 

I Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες  427 62 489 

J Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί 
Οργανισµοί  513 618 1.131 

K ∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και  
Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες  230 561 791 

L ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Άµυνα  384 182 566 

M 
N 
O 
P 
Q 

Εκπαίδευση  
Υγεία και Κοινωνική Μέριµνα  
Άλλες ∆ραστηριότητες Υπηρεσιών  
Ιδιωτικά Νοικοκυριά  
Άλλο Εργατικό ∆υναµικό  

661 1.777 2.438 

      ΣΥΝΟΛΟ  3.030 3.985 7.015 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.19 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  
 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

A- 
B 

Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα και 
∆ασοκοµία – Αλιεία και Ιχθυοτροφεία  2.330 1.352 3.682 

C Ορυχεία και Λατοµεία  698 - 698 

D Μεταποιητικές Βιοµηχανίες  16.430 10.831 27.261 

E Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύµατος, Φυσικού 
Αερίου και Νερού  2.170 505 2.675 

F Κατασκευές  18.506 1.583 20.089 

G Εµπόριο, Επιδιορθώσεις Αυτοκινήτων και 
Ειδών Προσωπικής ή Οικιακής Χρήσης  19.270 15.770 35.040 

H Ξενοδοχεία και Εστιατόρια  10.192 10.839 21.031 

I Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες  8.569 4.914 13.483 

J Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί 
Οργανισµοί  6.229 7.819 14.048 

K ∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και  
Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες  3.054 6.617 9.671 

L ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Άµυνα  16.893 7.698 24.591 

M 
N 
O 
P 
Q 

Εκπαίδευση  
Υγεία και Κοινωνική Μέριµνα  
Άλλες ∆ραστηριότητες Υπηρεσιών  
Ιδιωτικά Νοικοκυριά  
Άλλο Εργατικό ∆υναµικό  

12.639 25.806 38.445 

      ΣΥΝΟΛΟ  116.980 93.734 210.714 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.20 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  

 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

A- 
B 

Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα και 
∆ασοκοµία – Αλιεία και Ιχθυοτροφεία  - - - 

C Ορυχεία και Λατοµεία  - - - 

D Μεταποιητικές Βιοµηχανίες  67 287 354 

E Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύµατος, Φυσικού 
Αερίου και Νερού  133 - 133 

F Κατασκευές  215 116 331 

G Εµπόριο, Επιδιορθώσεις Αυτοκινήτων και 
Ειδών Προσωπικής ή Οικιακής Χρήσης  775 496 1.271 

H Ξενοδοχεία και Εστιατόρια  - 63 63 

I Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες  427 62 489 

J Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί 
Οργανισµοί  714 617 1.331 

K ∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και  
Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες  472 681 1.153 

L ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Άµυνα  384 182 566 

M 
N 
O 
P 
Q 

Εκπαίδευση  
Υγεία και Κοινωνική Μέριµνα  
Άλλες ∆ραστηριότητες Υπηρεσιών  
Ιδιωτικά Νοικοκυριά  
Άλλο Εργατικό ∆υναµικό  

971 2.046 3.017 

      ΣΥΝΟΛΟ  4.158 4.550 8.708 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.21 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  
 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

A- 
B 

Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα και 
∆ασοκοµία – Αλιεία και Ιχθυοτροφεία  9.785 5.373 15.158 

C Ορυχεία και Λατοµεία  698 - 698 

D Μεταποιητικές Βιοµηχανίες  23.299 12.657 35.956 

E Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύµατος, Φυσικού 
Αερίου και Νερού  2.170 505 2.675 

F Κατασκευές  26.140 1.702 27.842 

G Εµπόριο, Επιδιορθώσεις Αυτοκινήτων και 
Ειδών Προσωπικής ή Οικιακής Χρήσης  31.255 19.892 51.147 

H Ξενοδοχεία και Εστιατόρια  13.873 12.973 26.846 

I Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες  11.199 5.100 16.299 

J Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί 
Οργανισµοί  7.182 8.400 15.582 

K ∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και  
Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες  7.500 8.733 16.233 

L ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Άµυνα  16.958 7.698 24.656 

M 
N 
O 
P 
Q 

Εκπαίδευση  
Υγεία και Κοινωνική Μέριµνα  
Άλλες ∆ραστηριότητες Υπηρεσιών  
Ιδιωτικά Νοικοκυριά  
Άλλο Εργατικό ∆υναµικό  

16.603 29.507 46.110 

      ΣΥΝΟΛΟ  166.662 112.540 279.202 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.22 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  

ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  

 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΤΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΣΥΝΟΛΟ  

Αρχική κατάρτιση  - - - 

Συνεχιζόµενη κατάρτιση για βελτίωση 
γνώσεων και δεξιοτήτων  657 257 914 

Συνεχιζόµενη κατάρτιση για επιστροφή 
στην αγορά εργασίας  - - - 

Συνεχιζόµενη κατάρτιση για άλλους 
λόγους  - 63 63 

Κατάρτιση στα πλαίσια επίσηµου 
κρατικού προγράµµατος  - - - 

Γενικού ενδιαφέροντος  354 182 536 

ΣΥΝΟΛΟ  1.011 502 1.513 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.23 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  

 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΤΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΣΥΝΟΛΟ  

Αρχική κατάρτιση  - 107 107 

Συνεχιζόµενη κατάρτιση για βελτίωση 
γνώσεων και δεξιοτήτων  2.169 2.200 4.369 

Συνεχιζόµενη κατάρτιση για επιστροφή 
στην αγορά εργασίας  65 129 194 

Συνεχιζόµενη κατάρτιση για άλλους 
λόγους  137 349 486 

Κατάρτιση στα πλαίσια επίσηµου 
κρατικού προγράµµατος  66 - 66 

Γενικού ενδιαφέροντος  593 1.200 1.793 

ΣΥΝΟΛΟ  3.030 3.985 7.015 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
 



165  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.24 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  

 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΤΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΣΥΝΟΛΟ  

Αρχική κατάρτιση  118 107 225 

Συνεχιζόµενη κατάρτιση για βελτίωση 
γνώσεων και δεξιοτήτων  2.826 2.520 5.346 

Συνεχιζόµενη κατάρτιση για επιστροφή 
στην αγορά εργασίας  65 129 194 

Συνεχιζόµενη κατάρτιση για άλλους 
λόγους  137 411 548 

Κατάρτιση στα πλαίσια επίσηµου 
κρατικού προγράµµατος  66 - 66 

Γενικού ενδιαφέροντος  946 1.383 2.329 

ΣΥΝΟΛΟ  4.158 4.550 8.708 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.25 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΕΘΟ∆Ο  
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΤΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΣΥΝΟΛΟ  

Σε αίθουσα διδασκαλίας  326 62 388 

Αποκλειστικά στον τόπο εργασίας  - - - 

Συνδυασµός διδασκαλίας σε αίθουσα  
και πρακτικής εξάσκησης  - - - 

Συνέδρια, Οµάδες εργασίας, Σεµινάρια  685 440 1.125 

ΣΥΝΟΛΟ  1.011 502 1.513 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.26 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΕΘΟ∆Ο  
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΤΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΣΥΝΟΛΟ  

Σε αίθουσα διδασκαλίας  784 2.121 2.905 

Αποκλειστικά στον τόπο εργασίας  194 177 371 

Συνδυασµός διδασκαλίας σε αίθουσα  
και πρακτικής εξάσκησης  201 72 273 

Συνέδρια, Οµάδες εργασίας, Σεµινάρια  1.851 1.615 3.466 

ΣΥΝΟΛΟ  3.030 3.985 7.015 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.27 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΕΘΟ∆Ο  
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΤΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΣΥΝΟΛΟ  

Σε αίθουσα διδασκαλίας  1.228 2.184 3.412 

Αποκλειστικά στον τόπο εργασίας  194 176 370 

Συνδυασµός διδασκαλίας σε αίθουσα  
και πρακτικής εξάσκησης  201 72 273 

Συνέδρια, Οµάδες εργασίας, Σεµινάρια  2.535 2.118 4.653 

ΣΥΝΟΛΟ  4.158 4.550 8.708 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.28  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  

ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο  
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  

 

(εξαιρούνται όσοι συµµετείχαν σε Συνέδρια, Οµάδες εργασίας, Σεµινάρια) 
 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Λιγότερο από 1 εβδοµάδα  - - - 

1 εβδοµάδα αλλά λιγότερο από 1 µήνα  - - - 

1 µήνα αλλά λιγότερο από 3 µήνες  80 - 80 

3 µήνες αλλά λιγότερο από 6 µήνες  - - - 

6 µήνες αλλά λιγότερο από 1 έτος  55 63 118 

1 έτος αλλά λιγότερο από 2 έτη  - - - 

2 έτη ή περισσότερο  191 - 191 

∆εν καθορίστηκε η περίοδος  - - - 

ΣΥΝΟΛΟ  326 63 389 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.29  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  
 

(εξαιρούνται όσοι συµµετείχαν σε Συνέδρια, Οµάδες εργασίας, Σεµινάρια) 
 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Λιγότερο από 1 εβδοµάδα  569 371 940 

1 εβδοµάδα αλλά λιγότερο από 1 µήνα  200 123 323 

1 µήνα αλλά λιγότερο από 3 µήνες  205 295 500 

3 µήνες αλλά λιγότερο από 6 µήνες  - 57 57 

6 µήνες αλλά λιγότερο από 1 έτος  206 864 1.070 

1 έτος αλλά λιγότερο από 2 έτη  - 125 125 

2 έτη ή περισσότερο  - 418 418 

∆εν καθορίστηκε η περίοδος  - 116 116 

ΣΥΝΟΛΟ  1.180 2.369 3.549 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.30 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  
 

(εξαιρούνται όσοι συµµετείχαν σε Συνέδρια, Οµάδες εργασίας, Σεµινάρια) 
 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Λιγότερο από 1 εβδοµάδα  569 371 940 

1 εβδοµάδα αλλά λιγότερο από 1 µήνα  200 123 323 

1 µήνα αλλά λιγότερο από 3 µήνες  285 295 580 

3 µήνες αλλά λιγότερο από 6 µήνες  118 57 175 

6 µήνες αλλά λιγότερο από 1 έτος  261 927 1.188 

1 έτος αλλά λιγότερο από 2 έτη  - 125 125 

2 έτη ή περισσότερο  191 418 609 

∆εν καθορίστηκε η περίοδος  - 116 116 

ΣΥΝΟΛΟ  1.624 2.432 4.056 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.31 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΩΡΩΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  
 

(εξαιρούνται όσοι συµµετείχαν σε Συνέδρια, Οµάδες εργασίας, Σεµινάρια) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΤΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΣΥΝΟΛΟ  

1-5 176 63 239 

6-10 80 - 80 

11-15 70 - 70 

16-20 - - - 

21-30 - - - 

31-40 - - - 

41+ - - - 

ΣΥΝΟΛΟ  326 63 389 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.32 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  

ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΩΡΩΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  

 

(εξαιρούνται όσοι συµµετείχαν σε Συνέδρια, Οµάδες εργασίας, Σεµινάρια) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΤΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΣΥΝΟΛΟ  

1-5 216 1.748 1.964 

6-10 196 321 517 

11-15 283 129 412 

16-20 80 - 80 

21-30 80 57 137 

31-40 266 114 380 

41+ 59 - 59 

ΣΥΝΟΛΟ  1.180 2.369 3.549 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.33 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  

ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΩΡΩΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  

 

(εξαιρούνται όσοι συµµετείχαν σε Συνέδρια, Οµάδες εργασίας, Σεµινάρια) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΤΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΣΥΝΟΛΟ  

1-5 510 1.811 2.321 

6-10 276 321 597 

11-15 353 129 482 

16-20 80 - 80 

21-30 80 57 137 

31-40 266 114 380 

41+ 59 - 59 

ΣΥΝΟΛΟ  1.624 2.432 4.056 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ  

ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1  
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2000  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
∆ιευθυντές, Νοµοθετικοί 
Λειτουργοί και Ανώτεροι 
∆ιοικητικοί Λειτουργοί 

2.496 174 2.670 

11 Νοµοθετικοί και Ανώτεροι 
∆ιοικητικοί Λειτουργοί - - - 

111 Νοµοθετικοί και Ανώτεροι 
Κυβερνητικοί Λειτουργοί - - - 

114 
Ανώτεροι Λειτουργοί και Στελέχη 
Ειδικών Οργανώσεων και 
Οργανισµών 

- - - 

12 ∆ιευθυντές και Ανώτεροι 
Τµηµατάρχες 681 117 798 

121 ∆ιευθυντές και Ανώτεροι 
Τµηµατάρχες 170 - 170 

122 ∆ιευθυντές Παραγωγής, Εργασιών 
και Προγραµµάτων 307 117 424 

123 Άλλοι Ειδικευµένοι ∆ιευθυντές  204 - 204 

13 ∆ιευθυντές Μικρών Επιχειρήσεων  1.815 57 1.872 

131 ∆ιευθυντές Μικρών Επιχειρήσεων  1.815 57 1.872 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

2 Προσοντούχοι και άλλοι Ειδικοί 5.251 1.828 7.079 

21 Φυσικοί, Μαθηµατικοί, Μηχανικοί, 
Αρχιτέκτονες και Παρόµοιοι 1.415 298 1.713 

211 Φυσικοί, Χηµικοί, Μετεωρολόγοι, 
Γεωλόγοι και Παρόµοιοι - 63 63 

212 Μαθηµατικοί, Στατιστικολόγοι και 
Παρόµοιοι - - - 

213 
Αναλυτές, Προγραµµατιστές και 
Άλλοι Ειδικοί Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών 

137 - 137 

214 Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, 
Τοπογράφοι και Παρόµοιοι 1.278 235 1.513 

22 Βιολόγοι, Γεωπόνοι, Ιατροί, 
Νοσοκόµοι και Παρόµοιοι 1.513 542 2.055 

221 Βιολόγοι και Γεωπόνοι - - - 

222 
Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι 
και Φαρµακοποιοί (εκτός 
Νοσοκόµοι) 

1.513 542 2.055 

223 ∆ιπλωµατούχοι Νοσοκόµοι και 
Μαίες - - - 

23 ∆ιδακτικό Προσωπικό 123 621 744 

231 
Καθηγητές Πανεπιστηµίων, 
Κολεγίων και Άλλων Ανωτάτων 
Σχολών 

- - - 

232 Καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης 123 373 496 

233 ∆άσκαλοι ∆ηµοτικών Σχολείων και 
Προσχολικής Ηλικίας - 248 248 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

234 Ειδικοί ∆άσκαλοι (Αναπήρων) - - - 

235 Άλλο ∆ιδακτικό και Εποπτικό 
Προσωπικό - - - 

24 Άλλοι Ειδικοί 2.200 367 2.567 

241 Λογιστές και Άλλοι Ειδικοί για 
Οικονοµικά και Εµπορικά Θέµατα 760 116 876 

242 Νοµικοί  1.075 57 1.132 

243 Αρχειοφύλακες, Βιβλιοθηκάριοι 
και Παρόµοιοι - - - 

244 Ειδικοί Κοινωνικών, Πολιτικών και 
Παρόµοιων Επιστηµών 122 65 187 

245 
Συγγραφείς, ∆ηµοσιογράφοι, 
Ζωγράφοι, Μουσικοί, Σκηνοθέτες, 
Ηθοποιοί και Άλλοι Παρόµοιοι 

243 129 372 

247 Λειτουργοί Κυβερνητικών 
Υπηρεσιών  - - - 

3 Τεχνικοί, Βοηθοί, Ειδικοί 
Γραφείς και Παρόµοιοι 4.007 1.543 5.550 

31 Τεχνικοί Βοηθοί Φυσικών 
Επιστηµών και Μηχανικής 115 66 181 

311 Τεχνικοί Βοηθοί Φυσικών 
Επιστηµών και Μηχανικής 57 - 57 

312 Τεχνικοί Βοηθοί Ειδικών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - - - 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

313 Χειριστές Οπτικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού 58 66 124 

314 
Χειριστές Αεροσκαφών, Κυβερνή-
τες Πλοίων, Ελεγκτές Εναέριας Κυ-
κλοφορίας και Παρόµοιοι Τεχνικοί  

- - - 

315 
Επιθεωρητές Κτιρίων, Ασφάλειας 
στους Τόπους Εργασίας, Υγείας και 
Ποιότητας  

- - - 

32 Τεχνικοί Βοηθοί Βιολογίας, 
Γεωπονίας, Υγείας και Παρόµοιοι 129 193 322 

321 Τεχνικοί Βοηθοί Βιολογίας, 
Γεωπονίας και Παρόµοιοι - - - 

322 Τεχνικοί Βοηθοί σε Θέµατα Υγείας 
(εκτός Νοσοκόµοι)  129 193 322 

323 Πρακτικοί Νοσοκόµοι και Μαίες - - - 

33 Βοηθητικό ∆ιδακτικό Προσωπικό 67 169 236 

331 Βοηθητικό ∆ιδακτικό Προσωπικό 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης - - - 

332 Βοηθητικό ∆ιδακτικό Προσωπικό 
Προσχολικής Ηλικίας  - - - 

333 Βοηθητικό ∆ιδακτικό Προσωπικό 
Ειδικής Εκπαίδευσης  - - - 

334 Άλλο Βοηθητικό ∆ιδακτικό 
Προσωπικό  67 169 236 

34 
Άλλοι Σχετικοί Τεχνικοί, Ειδικοί & 
Βοηθοί Οικονοµικών, Εµπορικών, 
Κοινωνικών και Άλλων Υπηρεσιών 

3.696 1.115 4.811 

341 
Ειδικοί, Τεχνικοί και Βοηθοί 
Οικονοµικών, Εµπορικών 
Υπηρεσιών και Πωλήσεων  

2.646 808 3.454 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

342 Πράκτορες και Μεσίτες Εµπορικών 
Υπηρεσιών  497 59 556 

343 Γραφείς, Βοηθοί Λογιστές και 
Άλλοι Γραφείς ∆ιοίκησης  122 72 194 

344 Κυβερνητικοί Λειτουργοί Φόρων, 
∆ασµών, Τελωνείων και Παρόµοιοι  - - - 

345 Επιθεωρητές Αστυνοµίας και 
Ντετέκτιβς  - - - 

346 Κοινωνικοί Λειτουργοί (βοηθοί)  - - - 

347 Καλλιτέχνες, Αθλητές, 
∆ιακοσµητές και Άλλοι Παρόµοιοι  431 176 607 

348 Κατηχητές, Ιεροκήρυκες και 
Ψάλτες  - - - 

4 Γραφείς, ∆ακτυλογράφοι, Ταµίες 
και Παρόµοιοι 721 317 1.038 

41 
Γραφείς Λογιστηρίου, Τραπεζών, 
Αποθήκης, ∆ακτυλογράφοι και 
Παρόµοιοι Γραφείς 

135 131 266 

411 
Ιδιαιτέρες Γραµµατείς, 
∆ακτυλογράφοι και Άλλοι 
Χειριστές Πληκτρολογίου  

- - - 

412 Γραφείς Λογιστηρίου, Τραπεζών 
και Στατιστικής  65 - 65 

413 Αποθηκάριοι και Γραφείς 
Μεταφορών και Παραγωγής  - - - 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

414 
Γραφείς Βιβλιοθηκών και Αρχείου, 
Ταχυδροµικοί ∆ιανοµείς και 
Παρόµοιοι  

70 - 70 

419 Γραφείς Γενικών Καθηκόντων  - 131 131 

42 Γραφείς Εξυπηρέτησης Κοινού 
(Πελατών)  586 186 772 

421 Ταµίες, Εισπράκτορες και 
Παρόµοιοι Γραφείς  586 114 700 

422 Γραφείς Παροχής Πληροφοριών  - 72 72 

5 Υπάλληλοι Υπηρεσιών και 
Πωλητές 9.167 4.611 13.778 

51 Υπάλληλοι Παροχής Υπηρεσιών 3.688 2.626 6.314 

511 Συνοδοί Ταξιδιών και Ξεναγοί  - - - 

512 Μάγειροι, Σερβιτόροι, Μπάρµεν 
και Οικονόµοι  3.053 859 3.912 

513 
Υπάλληλοι Παροχής Προσωπικής 
Φροντίδας και Περιποίησης και 
Παρόµοιοι  

- 114 114 

514 Άλλοι Υπάλληλοι Παροχής 
Προσωπικών Υπηρεσιών  635 1.653 2.288 

516 Αστυνοµικοί, Πυροσβέστες, 
∆εσµοφύλακες και Παρόµοιοι  - - - 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

52 Μανεκέν, Πωλητές και 
∆ιαφηµιστές Εµπορευµάτων 5.479 1.985 7.464 

521 Μανεκέν και Άλλα Μοντέλα  - - - 

522 Πωλητές και ∆ιαφηµιστές 
Εµπορευµάτων (όλων των ειδών)  5.479 1.985 7.464 

6 
Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Ψαράδες 
και Ειδικευµένοι Γεωργικοί 
Εργάτες  

6.592 858 7.450 

61 
Καλλιεργητές Γης (Ιδιοκτήτες) και 
Ειδικευµένοι Εργάτες Γεωργίας και 
Αλιείας  

6.592 858 7.450 

611 Γεωργοί και Ειδικοί Γεωργικοί 
Εργάτες  3.458 672 4.130 

612 Κτηνοτρόφοι, Πτηνοτρόφοι και 
Παρόµοιοι  1.753 57 1.810 

613 Γεωργοκτηνοτρόφοι  787 129 916 

614 Ειδικευµένοι ∆ασών και Παρόµοιοι  181 - 181 

615 Ιχθυοτρόφοι, Ψαράδες, Κυνηγοί 
και Παγιδευτές  413 - 413 

7 Τεχνίτες Παραγωγής και 
Παρόµοιοι 13.834 667 14.501 

71 Μεταλλωρύχοι, Λατόµοι και 
Τεχνίτες Οικοδοµών 6.976 - 6.976 

711 Μεταλλωρύχοι, Λατόµοι, Κόπτες 
και Σκαλιστές Πέτρας  57 - 57 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

712 
Κτίστες, Καλουψιήδες, 
Σιδεροσυνδέτες, Ξυλουργοί και 
Παρόµοιοι Τεχνίτες  

4.699 - 4.699 

713 
Υδραυλικοί, Ηλεκτρολόγοι, 
Τεχνίτες Αποµονώσεων και 
Τζαµιών και Παρόµοιοι  

1.318 - 1.318 

714 

Ελαιοχρωµατιστές, Τοποθετητές 
Χαρτιού και Καθαριστές Εξωτερι-
κών Τοίχων και Καπνοδόχων και 
Παρόµοιοι  

902 - 902 

72 
Τεχνίτες Παραγωγής Προϊόντων 
από Μέταλλο, Τεχνίτες 
Μηχανηµάτων και Παρόµοιοι 

3.987 - 3.987 

721 

Συγκολλητές, Κατασκευαστές 
Καλουπιών Μεταλλουργίας και 
Ειδών από Μεταλλικά Φύλλα, 
Τεχνίτες Μεταλ. Κατασκ. και Παρ.  

984 - 984 

722 Κωµοδρόµοι, Κατασκευαστές 
Εργαλείων και Παρόµοιοι  376 - 376 

723 
Μηχανικοί, Εφαρµοστές και 
Εγκαταστάτες Μηχανηµάτων, 
Οχηµάτων και Παρόµοιοι  

1.804 - 1.804 

724 
Μηχανικοί και Εφαρµοστές Ηλεκ-
τρικών και Ηλεκτρονικών Μηχα-
νών, Συσκευών και Εξοπλισµού 

823 - 823 

73 
Χρυσοχόοι, Αγγειοπλάστες, 
Κεραµοποιοί, Τεχν. Χειροτεχνίας, 
Τυπογράφοι και Παρόµοιοι 

839 65 904 

731 
Κατασκευαστές και Επιδιορθωτές 
Οργάνων Ακριβείας από Μέταλλα 
και Παρόµοια Υλικά  

440 - 440 

732 Αγγειοπλάστες, Κεραµοποιοί, 
Υαλουργοί και Παρόµοιοι  130 65 195 

733 
Τεχνίτες Χειροτεχνίας Υφαντών, 
Κεντηµάτων, Ειδών από Ξύλο, 
∆έρµα και Παρόµοια Υλικά  

- - - 

734 Τυπογράφοι, Στοιχειοθέτες, 
Εκτυπωτές και Παρόµοιοι  269 - 269 
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74 
Τεχνίτες Τροφίµων, Καπνού, 
Επίπλων, Ραπτικής, ∆έρµατος και 
Υποδηµάτων 

2.032 602 2.634 

741 Παρασκευαστές Τροφίµων και 
Ποτών και Παρόµοιοι  578 246 824 

742 
Επιπλοποιοί, Τεχνίτες Συντήρησης 
και Επεξεργασίας Ξύλου και 
Παρόµοιοι  

687 57 744 

743 
Ράπτες, Πλέκτες, Κόπτες, 
Κεντητές, Ταπετσάρηδες και 
Παρόµοιοι  

590 299 889 

744 
Υποδηµατοποιοί, Βυρσοδέψες, 
Κατασκευαστές ∆ερµάτινων Ειδών 
και Παρόµοιοι  

177 - 177 

8 Χειριστές Μηχανών & Εργαλεί-
ων και Συναρµολογητές 1.317 59 1.376 

81 Χειριστές Μηχανηµάτων και 
Παρόµοιοι 133 - 133 

811 
Χειριστές Μηχανηµάτων Εξόρυξης 
και Επεξεργασίας στα Μεταλλεία 
και Λατοµεία  

133 - 133 

812 Χειριστές Μηχανηµάτων 
Κατεργασίας Μετάλλων  - - - 

813 
Χειριστές Μηχανηµάτων 
Αγγειοπλαστικής, Κεραµουργίας 
και Υαλουργίας  

- - - 

814 
Χειριστές Μηχανηµάτων 
Επεξεργασίας Ξύλου και 
Κατασκευής Χαρτιού  

- - - 

815 Χειριστές Μηχανηµάτων και 
Συσκευών Χηµικής Επεξεργασίας  - - - 

816 
Χειριστές Μηχανηµάτων 
Παραγωγής Ενέργειας και 
Παρόµοιοι  

- - - 

817 Χειριστές Βιοµηχανικών Ροµπότ  - - - 
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82 Χειριστές Μηχανηµάτων 
Παραγωγής και Συναρµολογητές 1.184 59 1.243 

821 

Χειριστές Μηχανοεργαλείων και 
Μηχανηµάτων Παραγωγής Προϊό-
ντων Μετάλλου και Προϊόντων από 
µη Μεταλλικά Ορυκτά  

181 - 181 

822 Χειριστές Μηχανηµάτων 
Παραγωγής Χηµικών Προϊόντων  - - - 

823 
Χειριστές Μηχανηµάτων 
Παραγωγής Προϊόντων από 
Πλαστικό και Ελαστικό  

312 - 312 

824 Χειριστές Ξυλουργικών 
Μηχανηµάτων  - - - 

825 
Χειριστές Μηχανηµάτων 
Εκτύπωσης, Βιβλιοδεσίας και 
Παραγωγής Χάρτινων Ειδών  

65 - 65 

826 

Χειριστές Μηχανηµ. Κλωστοϋφ., 
Πλεκτοβ. και Νηµατουργίας και  
Κατασκευής Προϊόντων από 
Ύφασµα, Γούνα και ∆έρµα  

546 59 605 

827 Χειριστές Μηχανών Παραγωγής 
και Συντήρησης Τροφίµων  80 - 80 

828 Συναρµολογητές  - - - 

829 Άλλοι Χειριστές Μηχανών µη 
αλλού ταξινοµηθείς  - - - 

            ΣΥΝΟΛΟ  43.385 10.057 53.442 

 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2000, Στατιστική Υπηρεσία  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΗΣ ΑνΑ∆  
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ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:  
 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
 
 
Σκοπός: Σχεδίαση, οργάνωση και εφαρµογή προγραµµάτων από τις 
ίδιες τις επιχειρήσεις για κάλυψη των δικών τους αναγκών 
κατάρτισης.  
 
 
Χρήσιµες πληροφορίες:  
 
••••    Καλύπτονται ανάγκες επιχειρήσεων για:  

 
✩ Αρχική κατάρτιση νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού  
✩ Επιµόρφωση υφιστάµενου προσωπικού  

 
••••    Τα προγράµµατα µπορούν να εφαρµοστούν µε εκπαιδευτές που 

είναι υπάλληλοι της επιχείρησης ή µε άλλους εκπαιδευτές, από 
την Κύπρο ή το εξωτερικό.  

 
••••    Υποβάλλεται σχετική αίτηση τουλάχιστον 15 µέρες πριν από την 

έναρξη του προγράµµατος.  
 
 
Οικονοµική κάλυψη:  
 
Καταβάλλεται χορήγηµα στον εργοδότη που υπολογίζεται ανάλογα µε 
το επίπεδο και τη διάρκεια του προγράµµατος, καθώς επίσης την 
προέλευση των εκπαιδευτών.  
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ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:  
 

Ι∆ΡΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  
 
 
Σκοπός: Συµµετοχή εργοδοτουµένων επιχειρήσεων σε 
πολυεπιχειρησιακά προγράµµατα που εφαρµόζονται, από κρατικά ή 
ιδιωτικά ιδρύµατα κατάρτισης, σχολές και οργανισµούς.  
 
 
Χρήσιµες πληροφορίες:  
 
••••    Επιχορηγείται η συµµετοχή δικαιούχων εργοδοτουµένων 

επιχειρήσεων σε εγκριµένα από την ΑνΑ∆ προγράµµατα.  
 
••••    Η συµµετοχή στα προγράµµατα εξασφαλίζεται µετά από 

συνεννόηση των επιχειρήσεων µε τους οργανωτές τους.  
 
••••    Μετά από επιτυχή συµπλήρωση του προγράµµατος υποβάλλεται 

αίτηση για επιχορήγηση.  
 
 
Οικονοµική κάλυψη:  
 
Καταβάλλεται χορήγηµα στον εργοδότη σε σχέση µε το δικαίωµα 
συµµετοχής στο πρόγραµµα, που υπολογίζεται ανάλογα µε το επίπεδο 
και τη διάρκεια του, καθώς επίσης την προέλευση των εκπαιδευτών.  
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
 
 
Σκοπός: Μετάβαση και κατάρτιση στο εξωτερικό, µε στόχο την 
κάλυψη αναγκών επιχειρήσεων, σε τοµείς που έχουν σχέση µε νέα 
τεχνολογία και τεχνογνωσία.  
 
 
Χρήσιµες πληροφορίες:  
 
••••    Επιχορηγείται η συµµετοχή, για θέµατα νέας τεχνολογίας/ 

τεχνογνωσίας, σε προγράµµατα εξωτερικού εφόσον παρόµοια δεν 
µπορούν να εφαρµοστούν στην Κύπρο.  

 
••••    Υποβάλλεται σχετική αίτηση τουλάχιστον 15 µέρες πριν από την 

ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος.  
 
••••    Για κάθε πρόγραµµα εγκρίνεται η συµµετοχή ενός µόνο ατόµου 

από την ίδια την επιχείρηση. Η επιχορήγηση γίνεται µετά την 
επιτυχή συµπλήρωση του.  

 
 
Οικονοµική κάλυψη:  
 
Καταβάλλεται χορήγηµα που καλύπτει µέχρι και 70% των δαπανών 
του εργοδότη για δίδακτρα, έξοδα συντήρησης και αεροπορικά ναύλα. 
Ανάλογα µε τη διάρκεια του προγράµµατος υπάρχει ανώτατο ποσό 
επιχορήγησης.  
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ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 
 
Σκοπός: Πρόσληψη και κατάρτιση ατόµων µε στόχο τη στελέχωση 
επιχειρήσεων µε διευθυντικό, εποπτικό ή άλλο προσοντούχο 
προσωπικό.  
 
 
Α.  Προγράµµατα της ΑνΑ∆ για στελέχωση επιχειρήσεων  
 
••••    Ικανοποιούνται ανάγκες στελέχωσης επιχειρήσεων µέσα από την 

πρόσληψη και κατάρτιση άνεργων αποφοίτων σχολών 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις λειτουργίες Βοηθού στο Γενικό 
∆ιευθυντή, Μάρκετινγκ, Παραγωγής και ∆ιεύθυνσης 
Κατασκευών.  

 
••••    Τα προγράµµατα διαρκούν 6 ή 12 µήνες, ανάλογα µε τις ανάγκες 

της θέσης και τα προσόντα του αποφοίτου, και περιλαµβάνουν 
πρακτική και θεωρητική κατάρτιση.  

 
••••    Η εισδοχή στα προγράµµατα γίνεται πάνω σε συνεχή βάση.  
 
••••    Οι απόφοιτοι επιλέγονται από την επιχείρηση. Γίνονται δεκτοί 

απόφοιτοι χωρίς πείρα ή µε πείρα µικρότερη από 12 µήνες (για το 
δωδεκάµηνο πρόγραµµα) ή 6 µήνες (για το εξάµηνο πρόγραµµα).  

 
••••    Καταβάλλεται µηνιαίο χορήγηµα για κάλυψη των εξόδων 

κατάρτισης µέσα στην επιχείρηση. Επιπρόσθετα, η ΑνΑ∆ 
καλύπτει όλα τα έξοδα ιδρυµατικής κατάρτισης.  
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Β.  Μεταπτυχιακό πρόγραµµα του Μεσογειακού Ινστιτούτου 
∆ιευθύνσεως (MIM)  

 
••••    Παρέχεται θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε απόφοιτους 

πανεπιστηµίων για στελέχωση επιχειρήσεων σε διευθυντικές 
θέσεις.  

 
••••    Το πρόγραµµα οργανώνεται από το MIM, που είναι το διεθνές 

σκέλος του Κέντρου Παραγωγικότητας, και διαρκεί από 
Σεπτέµβριο µέχρι Ιούλιο.  

 
••••    Η ΑνΑ∆ καταβάλλει χορήγηµα έναντι του µισθού του 

καταρτιζοµένου και του δικαιώµατος συµµετοχής του στο MIM.  
 
 
Γ.  Βασικό πρόγραµµα εκπαίδευσης εποπτών βιοµηχανίας που 

εφαρµόζει το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ)  
 
••••    Ικανοποιούνται ανάγκες στελέχωσης επιχειρήσεων στο επίπεδο 

του επόπτη µέσα από την εργοδότηση και κατάρτιση αποφοίτων 
σχολών µέσης παιδείας.  

 
••••    Το πρόγραµµα οργανώνεται από το ΚΕΠΑ και λειτουργεί πάνω 

σε συνεχή βάση. Η διάρκεια του είναι 6 µήνες και περιλαµβάνει 
θεωρητική και πρακτική κατάρτιση.  

 
••••    Η ΑνΑ∆ καταβάλλει χορήγηµα έναντι του µισθού του 

καταρτιζοµένου και του δικαιώµατος συµµετοχής στο πρόγραµµα 
του ΚΕΠΑ.  
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ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  
 
 
Σκοπός: Κατάρτιση νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας µε σκοπό 
την κάλυψη αναγκών σε επαγγέλµατα στα οποία παρουσιάζονται 
σηµαντικές ελλείψεις.  
 
 
Χρήσιµες πληροφορίες:  
 
••••    Οργανώνονται προγράµµατα σε συνεργασία µε το:  

 
✩ Κέντρο Παραγωγικότητας, για κατάρτιση σε τεχνικά 

επαγγέλµατα.  
✩ Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο, για κατάρτιση σε 

ξενοδοχειακά επαγγέλµατα.  
 
••••    Τα προγράµµατα απευθύνονται βασικά σε άνεργους απόφοιτους 

σχολών µέσης εκπαίδευσης.  
 
••••    Τα προγράµµατα διαρκούν από 12-24 εβδοµάδες, ανάλογα µε τις 

απαιτήσεις κάθε επαγγέλµατος και περιλαµβάνουν θεωρητικά και 
εργαστηριακά µαθήµατα σε κέντρο ή ίδρυµα και πρακτική 
κατάρτιση στη βιοµηχανία.  

 
 
Οικονοµική κάλυψη:  
 
Καλύπτονται όλα τα έξοδα για το ιδρυµατικό σκέλος των 
προγραµµάτων. Επίσης, στους συµµετέχοντες καταβάλλεται 
εβδοµαδιαίο επίδοµα. Στις επιχειρήσεις που προσλαµβάνουν 
καταρτιζοµένους καταβάλλεται χορήγηµα για την περίοδο της 
πρακτικής κατάρτισης.  
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΩΝ  
 
 
Σκοπός: Απόκτηση πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων από φοιτητές 
και µαθητές µε στόχο την οµαλή ένταξη τους στην αγορά εργασίας.  
 
 
Χρήσιµες πληροφορίες:  
 
••••    Καλύπτεται η πρακτική κατάρτιση:  

 
✩ Φοιτητών του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου  
✩ Φοιτητών του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου  
✩ Μαθητών του ξενοδοχειακού κλάδου των Τεχνικών Σχολών  

 
••••    Η επιλογή επιχειρήσεων και η τοποθέτηση των φοιτητών/ 

µαθητών για πρακτική κατάρτιση, καθώς επίσης η 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου τους, γίνεται από 
τους οργανωτές των προγραµµάτων.  

 
••••    Μετά τη συµπλήρωση της κατάρτισης οι ενδιαφερόµενες 

επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετική αίτηση µέσω του αντίστοιχου 
φορέα που οργανώνει τα προγράµµατα.  

 
 
Οικονοµική κάλυψη:  
 
Παρέχεται οικονοµική βοήθεια στον εργοδότη, που καθορίζεται 
ανάλογα µε το πρόγραµµα και κλάδο στον οποίο φοιτά ο φοιτητής ή 
µαθητής.  
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  
 
 
Σκοπός: Πρόσληψη και κατάρτιση νέων µέσω του Συστήµατος 
Μαθητείας.  
 
 
Χρήσιµες πληροφορίες:  
 
••••    Το Σύστηµα Μαθητείας στοχεύει σε νέους και νέες ηλικίας 15 

χρονών και άνω που, µετά τη φοίτηση τους στο γυµνάσιο, 
επιθυµούν να καταρτιστούν και απασχοληθούν σε τεχνικά 
επαγγέλµατα.  

 
••••    Η φοίτηση στο Σύστηµα διαρκεί δύο χρόνια και περιλαµβάνει την 

παρακολούθηση µαθηµάτων στην Τεχνική Σχολή και πρακτική 
κατάρτιση στη βιοµηχανία.  

 
••••    Επιχειρήσεις που προσλαµβάνουν µαθητευοµένους υποβάλλουν 

αίτηση στην ΑνΑ∆ για επιχορήγηση της συµµετοχής τους στο 
Σύστηµα Μαθητείας. Η αίτηση υποβάλλεται κατά την έναρξη του 
σχολικού έτους.  

 
 
Οικονοµική κάλυψη:  
 
Καταβάλλεται χορήγηµα στον εργοδότη σε σχέση µε το µισθό του 
µαθητευοµένου για τις µέρες φοίτησης που ο τελευταίος φοιτά στην 
Τεχνική Σχολή της επαρχίας του.  
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 20 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΩ  
 
 
Σκοπός: Ετοιµασία µελετών, που στοχεύουν στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 
επιχειρήσεων µέσω της ανάπτυξης και πληρέστερης αξιοποίησης του 
προσωπικού τους.  
 
 
Χρήσιµες πληροφορίες:  
 
••••    Καλύπτεται το κόστος ετοιµασίας µελετών από ειδικούς 

συµβούλους µε σκοπό τη σφαιρική εξέταση θεµάτων που 
άπτονται:  
 
✩ Προγραµµατισµού του ανθρώπινου δυναµικού  
✩ Επιλογής και πρόσληψης προσωπικού  
✩ Αµοιβής και υποκίνησης προσωπικού  
✩ Κατάρτισης και ανάπτυξης προσωπικού  

 
••••    ∆ικαιούχοι όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 20 

άτοµα, άσχετα τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας.  
 
••••    Η µελέτη, αφού ετοιµαστεί υποβάλλεται στην ΑνΑ∆ για τελική 

έγκριση. Κατά την ετοιµασία της µελέτης υπάρχει συνεχής 
συνεργασία µε την επιχείρηση και το σύµβουλο.  

 
 
Οικονοµική κάλυψη:  
 
Η ΑνΑ∆ καλύπτει µέχρι 75% του κόστους ετοιµασίας της µελέτης, µε 
ανώτατο ποσό £4.000.  
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
 
 
Σκοπός: Ετοιµασία εκθέσεων, που στοχεύουν στη βελτίωση της 
λειτουργίας και αποδοτικότητας των µικροεπιχειρήσεων και γενικά 
στην επαύξηση της ανταγωνιστικότητας τους, µέσω της ανάπτυξης 
του ανθρώπινου δυναµικού τους.  
 
 
Χρήσιµες πληροφορίες:  
 
••••    Καλύπτεται το κόστος ετοιµασίας της έκθεσης από ειδικούς 

συµβούλους µε σκοπό τη σφαιρική εξέταση θεµάτων που 
άπτονται:  
 
✩ Οργάνωση / ∆ιοίκηση  
✩ Οικονοµική διαχείριση  
✩ Μάρκετινγκ / Πωλήσεις  
✩ Εξειδικευµένα θέµατα ανθρώπινου δυναµικού  

 
••••    ∆ικαιούχοι όλες οι µικροεπιχειρήσεις που απασχολούν µεταξύ 5-

19 άτοµα, άσχετα από τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας.  
 
••••    Η έκθεση, αφού ετοιµαστεί υποβάλλεται στην ΑνΑ∆ για τελική 

έγκριση. Κατά την ετοιµασία της έκθεσης υπάρχει συνεχής 
συνεργασία µε την επιχείρηση και το σύµβουλο.  

 
 
Οικονοµική κάλυψη:  
 
Η ΑνΑ∆ καλύπτει µέχρι 75% του κόστους ετοιµασίας της έκθεσης µε 
ανώτατο ποσό:  
 
••••    Επιχειρήσεις µε απασχόληση 5-9 άτοµα µέχρι £2.000  
••••    Επιχειρήσεις µε απασχόληση 10-19 άτοµα µέχρι £2.500  
 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι εγκατεστηµένη σε αγροτική 
περιοχή, η επιχορήγηση αυξάνεται κατά £500.  



198  

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  
 
 
Σκοπός: Ενίσχυση της υποδοµής κατάρτισης επιχειρήσεων, 
ιδρυµάτων και οργανισµών κατάρτισης, µε σκοπό την κάλυψη των 
αναγκών κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού σε τοµείς, 
επαγγέλµατα ή θέµατα που ενέχουν προτεραιότητα.  
 
 
Χρήσιµες πληροφορίες:  
 
••••    Για τους σκοπούς της δραστηριότητας αυτής ο όρος υποδοµή 

κατάρτισης περιλαµβάνει:  
 
✩ Τεχνικό εξοπλισµό κατάρτισης (µηχανήµατα, όργανα, 

εργαλεία)  
✩ Οπτικοακουστικά µέσα και βοηθήµατα  
✩ Προδιαγραφές/περιεχόµενα προγραµµάτων  
✩ Εκπαιδευτές και υπεύθυνους κατάρτισης  
 
∆εν καλύπτονται έξοδα για κτιριακές εγκαταστάσεις, δικαιώµατα 
(royalties) για χρήση προγραµµάτων και λειτουργικά έξοδα για 
αξιοποίηση της υποδοµής.  

 
••••    Επιχειρήσεις, ιδρύµατα και οργανισµοί κατάρτισης, που 

ενδιαφέρονται για ανάπτυξη της υποδοµής κατάρτισης, 
υποβάλλουν ολοκληρωµένη εισήγηση/πρόταση στην ΑνΑ∆.  

 
••••    Με την έγκριση της αίτησης υπογράφεται συµφωνητικό έγγραφο 

που περιέχει τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς.  
 
 
Οικονοµική κάλυψη:  
 
Παρέχεται οικονοµική ενίσχυση που καλύπτει ποσοστό 75% της 
προϋπολογιζόµενης δαπάνης. Μέρος της οικονοµικής ενίσχυσης 
επιστρέφεται, µέσα σε προκαθορισµένο χρόνο µε την εφαρµογή 
προγραµµάτων που επιχορηγούνται από την ΑνΑ∆.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6  
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑνΑ∆ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 2000  
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αριθµός 
προγραµµάτων  

Ποσοστιαία 
κατανοµή 

προγραµµάτων 
(%)  

Α ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  83 3,38 

1 Μονοεπιχειρησιακά  10 0,41 

2 Πολυεπιχειρησιακά  73 2,98 

• Ταχύρυθµα  7 0,29 

• Σύστηµα Μαθητείας  47 1,92 

• Πρακτική κατάρτιση µαθητών  10 0,41 

• Πρακτική κατάρτιση φοιτητών ΑΞΙΚ  5 0,20 

• Πρακτική κατάρτιση φοιτητών ΑΤΙ  4 0,16 

Β ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  2.370 96,62 

1 Μονοεπιχειρησιακά  1.664 67,84 

• Συνήθη  1.312 53,49 

• Στελέχωση επιχειρήσεων  61 2,49 

• Εποπτών  2 0,08 

• Στο εξωτερικό  289 11,78 

2 Πολυεπιχειρησιακά  706 28,78 

• Συνήθη  677 27,60 

• Ζωτικής σηµασίας  28 1,14 

• MIM  1 0,04 

            ΣΥΝΟΛΟ 2.453 100 

 
Πηγή: Πανόραµα Προσφοράς των Προγραµµάτων της ΑνΑ∆ κατά το 2000  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 2000  
 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Αριθµός 
προγραµµάτων  

Ποσοστιαία 
κατανοµή 

προγραµµάτων  
(%)  

D Μεταποιητικές Βιοµηχανίες  345 14 

E Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύµατος, Φυσικού 
Αερίου και Νερού  23 1 

F Κατασκευές  85 3 

G Εµπόριο, Επιδιορθώσεις Αυτοκινήτων & 
Ειδών Προσωπικής ή Οικιακής Χρήσης  262 11 

H Ξενοδοχεία και Εστιατόρια  167 7 

I Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες  101 4 

J Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί  479 19 

K ∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και 
Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες  142 6 

L ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Άµυνα  17 1 

M Εκπαίδευση  28 1 

N Υγεία και Κοινωνική Μέριµνα  39 2 

Άλλες ∆ραστηριότητες µ.α.τ.  49 2 

∆ιάφοροι Κλάδοι  698 28  

Μη ταξινοµηθέντα προγράµµατα  18 1 

         ΣΥΝΟΛΟ  2.453 100 

 
Σηµείωση: οι κλάδοι µε πολύ µικρούς αριθµούς και ποσοστά δεν παρουσιάζονται αναλυτικά 
στον πίνακα και ενσωµατώνονται στον κλάδο “Άλλες ∆ραστηριότητες µ.α.τ.” 
 
Πηγή: Πανόραµα Προσφοράς των Προγραµµάτων της ΑνΑ∆ κατά το 2000  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, 2000  

 

ΕΠΑΡΧΙΑ Αριθµός προγραµµάτων Ποσοστιαία κατανοµή 
προγραµµάτων (%)  

Λευκωσία  1.574 64 

Λεµεσός  510 21 

Λάρνακα  172 7 

Αµµόχωστος  82 3 

Πάφος  115 5 

ΣΥΝΟΛΟ  2.453 100 

 
Πηγή: Πανόραµα Προσφοράς των Προγραµµάτων της ΑνΑ∆ κατά το 2000  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7  
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ  
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑ∆ ΤΟ 2000  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 2000  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αριθµός 
συµµετοχών  

Ποσοστιαία 
κατανοµή 

συµµετοχών (%)  

Α ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  1.306 5,33 

1 Μονοεπιχειρησιακά  20 0,08 

2 Πολυεπιχειρησιακά  1.286 5,25 

• Ταχύρυθµα  155 0,63 

• Σύστηµα Μαθητείας  373 1,52 

• Πρακτική κατάρτιση µαθητών  285 1,16 

• Πρακτική κατάρτιση φοιτητών ΑΞΙΚ  59 0,24 

• Πρακτική κατάρτιση φοιτητών ΑΤΙ  414 1,69 

Β ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  23.192 94,67 

1 Μονοεπιχειρησιακά  14.799 60,41 

• Συνήθη  14.471 59,07 

• Στελέχωση επιχειρήσεων  54 0,22 

• Εποπτών  2 0,01 

• Στο εξωτερικό  272 1,11 

2 Πολυεπιχειρησιακά  8.393 34,26 

• Συνήθη  7.978 32,57 

• Ζωτικής σηµασίας  410 1,67 

• MIM  5 0,02 

            ΣΥΝΟΛΟ 24.498 100 

 
Πηγή: Πανόραµα Προσφοράς των Προγραµµάτων της ΑνΑ∆ κατά το 2000  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, 2000  
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  Αριθµός 
συµµετοχών  

Ποσοστιαία 
κατανοµή 

συµµετοχών (%)  

∆ιεύθυνση  2.329 10 

Ανάπτυξη και Παραγωγή Προϊόντων  498 2 

Μάρκετινγκ / Πωλήσεις  3.950 16 

Χρηµατοοικονοµικά  3.965 16 

∆ιαχείριση Ποιότητας  1.767 7 

Ανθρώπινο ∆υναµικό  3.951 16 

Τεχνολογία  2.675 11 

Περιβάλλον, Ασφάλεια και Υγιεινή  1.231 5 

Γλώσσες  215 1 

Θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης  356 1 

Εξειδικευµένα Θέµατα για Συγκεκριµένα 
Επαγγέλµατα  3.347 14 

Άλλα Θέµατα  214 1 

ΣΥΝΟΛΟ  24.498 100 

 
Πηγή: Πανόραµα Προσφοράς των Προγραµµάτων της ΑνΑ∆ κατά το 2000  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, 2000  
 

ΦΥΛΟ Αριθµός συµµετοχών  Ποσοστιαία κατανοµή 
συµµετοχών (%)  

Άντρες  15.067 61 

Γυναίκες  9.431 39 

ΣΥΝΟΛΟ  24.498 100 

 
Πηγή: Πανόραµα Προσφοράς των Προγραµµάτων της ΑνΑ∆ κατά το 2000  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2000  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αριθµός 
συµµετοχών  

Ποσοστιαία 
κατανοµή 

συµµετοχών (%)  

1 ∆ιευθυντές, Νοµοθετικοί Λειτουργοί και 
Ανώτεροι ∆ιοικητικοί Λειτουργοί  5.088 21 

2 Προσοντούχοι και άλλοι Ειδικοί 5.203 21 

3 Τεχνικοί, Βοηθοί, Ειδικοί Γραφείς και 
Παρόµοιοι 2.784 11 

4 Γραφείς, ∆ακτυλογράφοι, Ταµίες και 
Παρόµοιοι 5.382 22 

5 Υπάλληλοι Υπηρεσιών και Πωλητές 3.069 12 

6 Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Ψαράδες και 
Ειδικευµένοι Γεωργικοί Εργάτες - - 

7 Τεχνίτες Παραγωγής και Παρόµοιοι 2.271 9 

8 Χειριστές Μηχανών & Εργαλείων και 
Συναρµολογητές 157 1 

9 Πλανόδιοι, Καθαριστές, Φύλακες, 
Κλητήρες, Εργάτες και Παρόµοιοι 163 1 

ΜΤ Μη Ταξινοµηθέντες   381 2 

          ΣΥΝΟΛΟ 24.498 100 

 
Πηγή: Πανόραµα Προσφοράς των Προγραµµάτων της ΑνΑ∆ κατά το 2000  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.5  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 2000  

 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Αριθµός 
συµµετοχών  

Ποσοστιαία 
κατανοµή 

συµµετοχών (%)  

D Μεταποιητικές Βιοµηχανίες  3.913 16 

E Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύµατος, Φυσικού 
Αερίου και Νερού  362 1 

F Κατασκευές  1.224 5 

G Εµπόριο, Επιδιορθώσεις Αυτοκινήτων και 
Ειδών Προσωπικής ή Οικιακής Χρήσης  3.308 14 

H Ξενοδοχεία και Εστιατόρια  2.475 10 

I Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες  2.079 9 

J Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί  7.330 30 

K ∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και 
Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες  1.632 7 

L ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Άµυνα  589 2 

M Εκπαίδευση  313 1 

N Υγεία και Κοινωνική Μέριµνα  255 1 

O Άλλες ∆ραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 816 3 

 Άλλες ∆ραστηριότητες µ.α.τ.  202 1 

      ΣΥΝΟΛΟ  24.498 100 

 
Πηγή: Πανόραµα Προσφοράς των Προγραµµάτων της ΑνΑ∆ κατά το 2000  
 
 



209  

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.6  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, 2000  
 

ΕΠΑΡΧΙΑ Αριθµός συµµετοχών Ποσοστιαία κατανοµή 
συµµετοχών (%) 

Λευκωσία  16.514 68 

Λεµεσός  4.255 17 

Λάρνακα  1.519 6 

Αµµόχωστος  1.080 4 

Πάφος  1.130 5 

ΣΥΝΟΛΟ  24.498 100 

 
Πηγή: Πανόραµα Προσφοράς των Προγραµµάτων της ΑνΑ∆ κατά το 2000  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8  
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
 
1: Ποσοστιαία κατανοµή αυτοεργοδοτουµένων στην 

Κύπρο κατά επαγγελµατική κατηγορία και φύλο, 2000  10 
   
2: Ποσοστιαία κατανοµή αυτοεργοδοτουµένων στην 

Κύπρο κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας και 
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