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1. Γενική επισκόπηση  
 

Το FINE2WORK είναι ένα Erasmus+ έργο που στοχεύει στο να παρέχει στους ενήλικες ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα αναβάθμισης χωρισμένο σε τρία στάδια ώστε να αποκτήσουν, να 

αναπτύξουν, να αξιολογήσουν και να επικυρώσουν ένα σύνολο βασικών δεξιοτήτων 

(οικονομικές, ψηφιακές και επιχειρηματικές). Οι δεξιότητες αυτές θα τους βοηθήσουν να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες της εξ αποστάσεως εργασίας. Το έργο δίνει έμφαση στη 

συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας προκειμένου να ξεπεραστούν οι προκλήσεις 

της απασχολησιμότητας τους. Το έργο είναι σύμφωνο με τις οριζόντιες προτεραιότητες της 

κοινωνικής ένταξης στην ΕΕ, υποστηρίζοντας τα άτομα στην απόκτηση και ανάπτυξη βασικών 

δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων, καθώς και της ανοιχτής εκπαίδευσης και των καινοτόμων 

πρακτικών σε μια ψηφιακή εποχή. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν συχνά περιορισμένη 

πρόσβαση στην ψηφιακή αγορά εργασίας και με την κατάλληλη κατάρτιση μπορούν να 

ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους και τον αυτοσεβασμό τους, να είναι ενεργοί πολίτες και 

οικονομικά ανεξάρτητοι ενήλικες. 

Για τους σκοπούς του FINE2WORK, η εθνική έκθεση για την Κύπρο ετοιμάστηκε από το 

Emphasys Centre προκειμένου να παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίσης στη χρήση της 

τεχνολογίας όσον αφορά τον επιχειρηματικό τομέα και τις ευκαιρίες εργασίας από το σπίτι. 

Για το λόγο αυτό, η εθνική έκθεση προσδιορίζει τις επιχειρηματικές, οικονομικές και ψηφιακές 

ανάγκες των ενηλίκων μαθητών που παρουσιάζουν παράλληλα την τρέχουσα κατάσταση 

πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας της Κύπρου. Επιπλέον, η εθνική έκθεση 

απεικονίζει τα μέτρα πολιτικής που έχει λάβει η Κυπριακή Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση 

των αναγκών και των κενών που έχουν εντοπιστεί κυρίως. Η εθνική έκθεση περιλαμβάνει 

επίσης τις υφιστάμενες ευκαιρίες κατάρτισης που υποστηρίζονται από δημόσιους φορείς για 

ενήλικες εκπαιδευόμενους σε επιχειρηματικό, οικονομικό και ψηφιακό πεδίο, προκειμένου 

να παρέχει μια ολοκληρωμένη ανάλυση σχετικά με τις ανάγκες και τα κενά των ενηλίκων 

μαθητών προς τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το τελευταίο μέρος της εθνικής έκθεσης 

απεικονίζει τη συμμετοχή των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της χώρας σε άλλα ευρωπαϊκά 

προγράμματα όσον αφορά την κοινωνική ένταξη και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. 

Η εθνική έκθεση στοχεύει να προσφέρει μια εις βάθος έρευνα σχετικά με την τρέχουσα 

κατάσταση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων της Κύπρου όσον αφορά την ισότητα των φύλων 

και να εντοπίσει τα κενά και τις ανάγκες των ενηλίκων σε σχέση με τις επιχειρηματικές, 

οικονομικές και ψηφιακές δεξιοτήτων. Τέλος, τα συμπεράσματα θα συνοψίσουν τα κύρια 

ευρήματα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διευκόλυνση των πρωτοβουλιών 

ψηφιακής επιχειρηματικότητας που εστιάζουν στις γυναίκες. 
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2. Δημογραφική κατάσταση και τάσεις όσον αφορά τους ενήλικες  

2.1 Η τρέχουσα κατάσταση σε σχέση με τους ενήλικες (ειδικά τις γυναίκες) που εργάζονται εξ’ 

αποστάσεως ή από το σπίτι 

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση στην Κύπρο σε σχέση με την 

αυτοαπασχόληση και τους ενήλικες με έμφαση στις γυναίκες που εργάζονται σύμφωνα με 

πληροφορίες από το σπίτι. 

Καταρχάς, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Κύπρος είναι χωρισμένη από το 1974 μετά την 

τουρκική εισβολή στο νησί. Έκτοτε, η Κυπριακή Δημοκρατία ελέγχει τα δύο τρίτα του νησιού 

ενώ το βόρειο τμήμα του νησιού παραμένει υπό κατοχή. Το βόρειο τμήμα έχει 

αυτοανακηρυχθεί κράτος το 1983, το οποίο αναγνωρίστηκε μόνο από την Τουρκία. 

Για τους σκοπούς αυτής της έκθεσης, τα δεδομένα θα αντικατοπτρίζουν τις στατιστικές 

πληροφορίες των περιοχών που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο παρακάτω 

πίνακας δείχνει τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία της κυπριακής 

κυβέρνησης για το έτος 2019 σχετικά με τα ποσοστά αυτοαπασχόλησης στην Κύπρο. 

Πίνακας Ι - Αυτοαπασχόληση στην Κύπρο 

Δείκτες Αριθμοί 

Πληθισμός 875,901 

Σύνολο απασχολούμενων 416,478 

Άντρες που απασχολούνται 221,253 

Γυναίκες που απασχολούνται  195,225 

Σύνολο 
αυτοαπασχολούμενων 

56,862 

Άνδρες αυτοαπασχολούμενοι 36,254 

Γυναίκες 

αυτοαπασχολούμενες 
20,609 

 

Όπως δείχνει ο Πίνακας Ι, υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά 

τον αριθμό της αυτοαπασχόλησης. Σχεδόν το ένα τρίτο των μισθωτών γυναικών είναι 

αυτοαπασχολούμενες, ενώ οι άνδρες αποτελούν τα δύο τρίτα του αυτοαπασχολούμενου 

πληθυσμού. Οι συνολικοί αριθμοί αυτοαπασχόλησης το 2019 ανέρχονται σε 56.862 ενώ οι 

20.609 είναι γυναίκες. Η αυτοαπασχόληση μειώθηκε την τελευταία δεκαετία και το ποσοστό 

αυτοαπασχόλησης στην Κύπρο ήταν κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2016 

(12,1% στην Κύπρο έναντι 14,0% στην ΕΕ). Το ποσοστό αυτοαπασχόλησης για τους νέους ήταν 

                                                           
1Statistical service (2020) ‘Economy& Finance> Main economic indicators‘. Available at: 
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/dmlIndicator_main_en/dmlIndicator_main_en?OpenDocume
nt 
 

https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/dmlIndicator_main_en/dmlIndicator_main_en?OpenDocument
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/dmlIndicator_main_en/dmlIndicator_main_en?OpenDocument
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4,6% το 2016, από 4,1% το 2014. Ιστορικά, αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο 2003-2006 ο 

αριθμός των αυτοαπασχολούμενων γυναικών σε αυτόν τον τομέα αυξήθηκε κατά 217,41%. 

Μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών βρέθηκε στα επαγγέλματα των εργαζομένων σε υπηρεσίες 

και καταρτημένους ειδικούς. 

Είναι σημαντικό ότι οι καινούργιοι στο χώρο επιχειρηματίες  συχνά επιλέγουν να είναι 

αυτοαπασχολούμενοι σε τομείς όπως οι επαγγελματικές υπηρεσίες, ο τουρισμός και το 

εμπόριο, οι οποίοι είναι όλοι  τομείς όπου η Κύπρος διατηρεί σχετικά πλεονεκτήματα και 

υποστηρικτική υποδομή. Είναι σημαντικό ότι σχεδόν το ένα τέταρτο (23,5%) των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων πρώιμου σταδίου στην Κύπρο κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου ξεκίνησαν επειδή ο επιχειρηματίας δεν μπόρεσε να βρει εργασία. Μεταξύ των 

κοινωνικών ομάδων, οι γυναίκες (27,3%) και οι ηλικιωμένοι (25,5%) είχαν τις περισσότερες 

πιθανότητες να ξεκινήσουν μια επιχείρηση λόγω της έλλειψης επιλογών απασχόλησης. Αν και 

αυτό μπορεί να αντικατοπτρίζει μια ισχυρή κουλτούρα επιχειρηματικότητας, υπάρχει επίσης 

πιθανότητα να είναι αποτέλεσμα της δημοσιονομικής οικονομικής κρίσης κατά την τελευταία 

δεκαετία. Είναι ενδιαφέρον ότι η Κύπρος είναι μία από τις χώρες της ΕΕ όπου ο φόβος 

αποτυχίας για όλες τις ομάδες θεωρείται πιο συχνά ως εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα. 

Πίνακας II - Αυτοαπασχολούμενοι τομείς διαιρούμενοι με το φύλο 

Τομέας Άντρες Γυναίκες 

Νομοθεσία & 
Διευθυντές 

965 95 

Επαγγελματίες 6,122 6,425 

Τεχνικοί 3,029 1,129 

Υπάλληλοι 797 1,047 

Υπηρεσίες & 
Πωλήσεις 

6,387 7,849 

Γεωργία & Αλιεία 4,265 996 

Χειροτεχνία και 
συναφές εμπόριο 

9,226 614 

Εγκαταστάσεις & 
μηχανήματα 

3,293 58 

Εκπαίδευση  
(Elementary) 

2,169 2,396 

    Source- Statistical Services (2020)2 

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει τους τομείς ανά φύλο στους οποίους οι αυτοαπασχολούμενοι 

εργάζονται. Όπως μπορούμε να δούμε, ο αριθμός των γυναικών είναι πολύ μικρότερος σε 

σχέση με την αυτοαπασχόληση από τους άνδρες σε τομείς της νομοθεσίας και της 

διαχείρισης, της γεωργίας και της αλιείας, της βιοτεχνίας και του συναφούς εμπορίου, καθώς 

και στους τομείς των φυτών και των μηχανημάτων. Η αυξημένη αυτοαπασχόληση για τις 

                                                           
2 Statistical Service (2020) ‘Labour> Employment‘. Avaiable at: 
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/labour_31main_en/labour_31main_en?OpenForm&sub=1&
sel=2  
 

https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/labour_31main_en/labour_31main_en?OpenForm&sub=1&sel=2
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/labour_31main_en/labour_31main_en?OpenForm&sub=1&sel=2
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γυναίκες στην Κύπρο βρίσκεται στους επαγγελματικούς τομείς, τις υπηρεσίες και το εμπόριο, 

καθώς και στην εργασία σε στοιχειώδεις θέσεις. 

 

 

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει το ποσοστό των ατόμων που εργάζονται από το σπίτι μεταξύ 

2014 και 2018 στην Κύπρο: 

Διάγραμμα I- Εργαζόμενοι που εργάζονται από το σπίτι

 

Source: Eurostat (2020)3 

Όπως δείχνει το Διάγραμμα I, σε μια πενταετή περίοδο μεταξύ 2014 και 2018 υπάρχει ένα 

μικρό ποσοστό ατόμων που εργάζονται από το σπίτι στην Κύπρο. Είναι σημαντικό να 

σημειωθεί ότι ένα ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό γυναικών συνήθως εργάζεται από το σπίτι 

από τους άνδρες. Επιπλέον, το 2018 σημειώθηκε μείωση του αριθμού των ατόμων που 

εργάζονται από το σπίτι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια τόσο για τους άνδρες όσο και 

για τις γυναίκες. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού της 

αυτοαπασχόλησης κατά τη διάρκεια και μετά την οικονομική κρίση, η οποία σηματοδοτεί τον 

αντίκτυπο των οικονομικών προκλήσεων στην αύξηση της αυτοαπασχόλησης. Τα πιο 

πρόσφατα στοιχεία σχετικά με το μερίδιο των ατόμων που εργάζονται από το σπίτι, όπως 

σημείωσε η Eurostat, δείχνουν ότι μόνο το 1,2% των ανδρών στην Κύπρο εργάζονται από το 

σπίτι και το 1,3% των γυναικών. Αυτό είναι ένα από τα μικρότερα ποσοστά ατόμων που 

εργάζονται από το σπίτι στα κράτη μέλη της ΕΕ, ακολουθούμενο από τη Ρουμανία και τη 

Βουλγαρία με 0,4% και 0,3% αντίστοιχα. Παρ 'όλα αυτά, υπάρχει μια αυξανόμενη μεγάλη 

αλλαγή στους ανθρώπους που εργάζονται από το σπίτι και ανοίγονται νέες θέσεις εργασίας 

εξ αποστάσεως μετά την πανδημία, οδηγώντας σε αυξημένους αριθμούς την επόμενη 

περίοδο. 

 

 

 

                                                           
3 Eurostat (2020) ‘Database‘. Available at: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 
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2.2 Ανεργία σε εθνικό επίπεδο 
 

Αυτή η ενότητα περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση στα ποσοστά ανεργίας στην Κύπρο με 

επίκεντρο τα ποσοστά γυναικών. Το συνολικό σήμερα ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο είναι 

7,1% (Στατιστική Υπηρεσία). Το παρακάτω σχήμα δείχνει τις διαφορές μεταξύ των φύλων 

στους αριθμούς ανεργίας στην Κύπρο έως το τέλος του 2019: 

Σχήμα II - Διαφορές φύλου στα ποσοστά ανεργίας  

 

Source: Cyprus Economy (2020)4 

Το σχήμα II δείχνει ότι τα τελευταία δύο χρόνια, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών αυξήθηκε 

ενώ η ανεργία των ανδρών μειώθηκε. Οι διαφορές μεταξύ των φύλων όσον αφορά την 

ανεργία το 2018 ήταν 0,8% ενώ το 2019 αυξήθηκε σε 2,6%. Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας 

τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που ήταν κάτω των 25 ετών έχει μειωθεί. 

Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας για άνδρες κάτω των 25 ετών ήταν 23,6% και μειώθηκε 

σε 15,6% το 2019. Το σημαντικό είναι ότι το ποσοστό ανεργίας μεταξύ ατόμων κάτω των 25 

ετών είναι 16,6% ενώ για άτομα ηλικίας 25 ετών και άνω είναι 6,4%. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ 

των ηλικιακών ομάδων απεικονίζεται σημαντικά στο ποσοστό ανέργων γυναικών ανά ηλικία 

όπου το ποσοστό ανεργίας για άτομα κάτω των 25 ήταν 14,2% και άνω των 25 ήταν 8,5%. Τα 

συγκεκριμένα ευρήματα δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ της απασχόλησης των 

νέων και των ηλικιωμένων, ιδίως για τις γυναίκες όπου οι νεότερες γυναίκες τείνουν να είναι 

περισσότερο άνεργες. 

Μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2019 σημειώνει ότι οι ενήλικες με χαμηλά 

προσόντα ηλικίας 25-64 ετών φτάνουν τις 88 χιλιάδες στην Κύπρο, ενώ οι θέσεις εργασίας σε 

στοιχειώδη θέση φτάνουν τις 53,5 χιλιάδες. Ωστόσο, είναι σημαντικό ότι μια μελέτη της 

Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας πληροφορεί ότι το εργατικό δυναμικό της 

Κύπρου έχει σχετικά υψηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Από την άποψη αυτή, σχεδόν το ένα 

                                                           
4 Country Econonomy (2020) ‘Indicators‘. Available at: 

https://countryeconomy.com/unemployment/cyprus 
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τρίτο (33,4%) του εργατικού δυναμικού έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το 

39,8% ολοκλήρωσε την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το 2019, το 4,8% των 

μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων και το 4,3% των κατόχων προπτυχιακών / κολλεγίων 

συμμετέχουν σε επιχειρηματική δραστηριότητα πρώιμου σταδίου. Ενώ στην Ευρώπη, το 9,9% 

των κατόχων μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων και το 6,8% των κατόχων πτυχίου / 

πτυχίου συμμετέχουν σε τέτοια δραστηριότητα. 

2.3 Επιχειρηματικές ανάγκες και κενά ενηλίκων μαθητών (κυρίως γυναικών) 

Η προώθηση μιας κουλτούρας επιχειρηματικότητας στην Κυπριακή κοινωνία είναι αρκετά 

ισχυρή. Μια έκθεση από το Global Entrepreneurship Monitor το 2019 σημειώνει ότι οι 

κοινωνικές αντιλήψεις για την επιχειρηματικότητα έχουν βελτιωθεί σε σύγκριση με τα 

προηγούμενα χρόνια και ένα μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αντιλαμβάνεται ότι η υψηλή 

κατάσταση σχετίζεται με επιτυχημένους επιχειρηματίες (61,5% το 2018 και 67,6% το 2019). 

Επιπλέον, το αναμενόμενο αντίκτυπο από την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο σε 

σχέση με τις νέες θέσεις εργασίας έχει επίσης βελτιωθεί κατά τη διάρκεια των ετών. Σύμφωνα 

με τη συγκεκριμένη μελέτη, ένας μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών στην Κύπρο προβλέπει μία 

ή περισσότερες θέσεις εργασίας που προκύπτουν από την επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, το 2019 η φυσική υποδομή καθώς και το 

εμπόρειο αλλά και οι υπηρεσίες υποδομής παραμένουν τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του 

επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, η μελέτη δείχνει ότι το 69,9% 

των Κυπρίων θεωρεί την επιχειρηματικότητα ως καλή επιλογή σταδιοδρομίας, ενώ το 

ευρωπαϊκό μέσο ποσοστό είναι 60,6%. 

Παρά αυτές τις βελτιώσεις, η εμπιστοσύνη του πληθυσμού σε σχέση με τις δυνατότητες 

έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας μειώθηκε κατά τη διάρκεια των ετών (52,4% το 

2017, 46,4% το 2018, 45,9% το 2019). Ο φόβος της αποτυχίας παραμένει εξαιρετικά υψηλός 

καθώς περίπου ένας στους δύο Κύπριους φοβάται την αποτυχία όσον αφορά την έναρξη 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Ένα άλλο εμπόδιο στη δημιουργία επιχειρήσεων για πολλούς ανθρώπους είναι η έλλειψη 

δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας. Μεταξύ των δύο ομάδων, οι άνδρες (63,1%) ήταν οι πιο 

σίγουροι για τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες ενώ οι γυναίκες είναι πολύ λιγότερο (41,8%). 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το 52,9% των Κυπρίων πίστευαν ότι είχαν τις απαιτούμενες 

δεξιότητες για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση. Από αυτή την άποψη, η Κύπρος περιγράφεται 

από τον ΟΟΣΑ ως η δεύτερη πιο αισιόδοξη χώρα στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις 

των αποτελεσμάτων της οικονομικής κρίσης. 

Ένα σημαντικό εμπόδιο στην απόκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων είναι ο χαμηλός αριθμός 

συμμετοχής στην εκμάθηση ενηλίκων. Μια έρευνα της Eurostat διαπίστωσε ότι μόνο το 6,7% 

των ενηλίκων στην Κύπρο συμμετείχε στη διά βίου μάθηση το 2018, το οποίο είναι 

χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ του 11,1% και πολύ κάτω από τον στόχο της ΕΕ 2020 για 

το 15%. Κατά μέσο όρο, σε ολόκληρη την ΕΕ το 2018 το ποσοστό συμμετοχής για την 

εκπαίδευση ενηλίκων μεταξύ των γυναικών ήταν υψηλότερο (12,1%) από το ποσοστό για τους 

άνδρες (10,1%). Από την άλλη πλευρά, στην Κύπρο η συμμετοχή των ενήλικων ανδρών ήταν 

5,9% ενώ η συμμετοχή των γυναικών ήταν 6,5%. 
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Ωστόσο, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, η νεοεμφανιζόμενη επιχειρηματική 

δραστηριότητα έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό (7,6% το 2017, 3,6% το 2018, 1,2% το 2019). Οι 

δυσκολίες πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους 

εξόδου από τις επιχειρήσεις, ενώ το χάσμα των φύλων στιγματίζει τον επιχειρηματικό κόσμο 

της Κύπρου. Συγκεκριμένα, σε αντίθεση με τους άνδρες, οι γυναίκες στην Κύπρο είναι πιο 

πιθανό να ασχοληθούν με την επιχειρηματική δραστηριότητα λόγω της αναγκαιότητας παρά 

της ευκαιρίας. Υπάρχει επίσης μια σημαντική μείωση κατά τη διάρκεια των ετών όσον αφορά 

τις γυναίκες που ξεκινούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, η οποία βρίσκεται στην ομάδα 

του πληθυσμού που έχει λάβει εκπαίδευση γυμνασίου ή έχει χαμηλότερο επίπεδο 

εκπαίδευσης. Αυτό σκιαγραφεί την ανάγκη για τις γυναίκες να ξεπεράσουν όχι μόνο τις 

κοινωνικές προκλήσεις όσον αφορά την έλλειψη ευκαιριών, αλλά και να αντιμετωπίσουν 

εκπαιδευτικά κενά όσον αφορά τις επιχειρηματικές δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να 

ξεκινήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες. 
 

2.4 Οικονομικές ανάγκες και κενά ενηλίκων μαθητών (κυρίως γυναικών) 

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά κενά και τις ανάγκες των 

ενηλίκων με έμφαση στις γυναίκες. Πρώτον, η ενότητα παρέχει μια περιγραφή των διαφορών 

μεταξύ των φύλων όσον αφορά τους μισθούς σε διάφορους τομείς της οικονομίας και στην 

αυτοαπασχόληση. Δεύτερον, απεικονίζει τις οικονομικές ανάγκες και τα κενά όσον αφορά την 

αυτοαπασχόληση και τη δημιουργία επιχειρήσεων με έμφαση στις γυναίκες. 

Πίνακας III - Μέσα μηνιαία κέρδη διαιρούμενα ανά τομείς και φύλο το 2018  

Τομείς Μέσο μηνιαίο 
εισόδημα για 
άνδρες (σε €) 

Μέσο μηνιαίο 
εισόδημα για 
γυναίκες (σε €) 

Γεωργία, κυνήγι και δασοκομία 850 861 

Μεταλλεία & Λατομεία 3,365 2,450 

Βιομηχανία 1,719 1,274 

Ηλεκτρισμός, ατμός αερίου και 
κλιματισμός 

2,768 2,504 

Παροχή νερού, αποχέτευση, 
διαχείριση αποβλήτων 

1,818 1,362 

Κατασκευή 1,518 1,464 

Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο 1,624 1,256 

Διαμονή & Υπηρεσίες Τροφίμων 1,383 1,118 

Πληροφορίες & Επικοινωνία 1,383 1,118 

Οικονομικά & Ασφάλειες 3,923 2,769 

Ακίνητα 1,903 1,437 

Επαγγελματική, Επιστημονική & 
Τεχνική 

2,779 1,968 

Υπηρεσίες Διοίκησης και Υποστήριξης 1,762 1,429 

Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 
Δημόσιας Διοίκησης και Άμυνας 

2,710 2,697 

Εκπαίδευση 2,738 1,593 

Ανθρώπινη Υγεία & Κοινωνική 
Εργασία 

2,180 1,407 
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Τέχνες, ψυχαγωγία και αναψυχή 1,956 1,282 

Άλλες υπηρεσίες 1,752 1,194 

Συνολικός μέσος όρος 2,086 1,761 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία - Κυπριακή Κυβέρνηση 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου δεν τηρεί επίσημα αρχεία 

για τα επίπεδα των αυτοαπασχολούμενων στην Κύπρο. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι 

αυτοαπασχολούμενοι αναφέρουν πολύ χαμηλότερα εισοδήματα στις αρχές φορολογίας 

εισοδήματος και στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης σημαίνει ότι τα πραγματικά εισοδήματά 

τους είναι αρκετά διαφορετικά και γι 'αυτό δεν τηρούνται στατιστικά αρχεία για τις αμοιβές 

αυτής της ομάδας. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου, δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής των αυτοαπασχολούμενων στη συνεχή 

εκπαίδευση και κατάρτιση. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει ένα μικρό μέρος των 

αυτοαπασχολούμενων που συμμετέχουν σε τέτοια εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Ο Πίνακας III συνοψίζει τον μέσο ακαθάριστο μηνιαίο μισθό σε διάφορους τομείς για άνδρες 

και γυναίκες. Οι δείκτες δείχνουν ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ αμοιβών ανδρών και γυναικών 

σε όλους τους προαναφερθέντες τομείς. Οι γυναίκες τείνουν να αμείβονται λιγότερο από τους 

άνδρες, ιδίως στους τομείς της εξόρυξης, της μεταποίησης, της διαχείρισης αποβλήτων, της 

εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής εργασίας και των τεχνών αλλά και της ψυχαγωγίας. 

Τα συγκεκριμένα ευρήματα δείχνουν ότι οι διαφορές μεταξύ των φύλων ως προς τους 

μισθούς είναι σημαντικά ισχυρές στην Κύπρο και απαιτείται μια επιχειρηματική κουλτούρα 

που δίνει έμφαση στην ισότητα των φύλων. Λαμβάνοντας υπόψη το χάσμα στις αμοιβές 

μεταξύ των δύο φύλων και τις χαμηλότερες ευκαιρίες των γυναικών για δημιουργία 

επιχειρήσεων λόγω της έλλειψης επιχειρηματικών δεξιοτήτων και της έλλειψης 

εμπιστοσύνης, η Κύπρος καταδεικνύει την ανάγκη λήψης σημαντικών μέτρων για τη μείωση 

του χάσματος μεταξύ των φύλων στην απασχόληση. 

Μια μελέτη του ΑΚΤΙ (2015) σημειώνει ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σημαντικά σε 

διευθυντικές θέσεις και κορυφαίες θέσεις στην Κύπρο. Η Κύπρος έχει ένα από τα χαμηλότερα 

ποσοστά γυναικών διευθυντών και γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων. Συγκεκριμένα, 

στην περίπτωση μεγάλων κυπριακών εταιρειών, μόνο το 4% των μελών των διοικητικών 

συμβουλίων σε μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες, το εποπτικό συμβούλιο ή το διοικητικό 

συμβούλιο είναι γυναίκες. Στον δημόσιο τομέα, η εκπροσώπηση των γυναικών στα 

υψηλότερα επίπεδα των δημοσίων υπηρεσιών είναι επίσης σημαντικά χαμηλή σε σύγκριση 

με το ποσοστό των ανδρών (λιγότεροι από 2 στους 15 διευθυντές / διοικητικοί υπάλληλοι 

είναι γυναίκες). 

Οι ενήλικες αντιμετωπίζουν συχνά έλλειψη επαρκών μηχανισμών όπως οικονομική 

υποστήριξη και καθοδήγηση, οι οποίοι θα μπορούσαν ενδεχομένως να βοηθήσουν τους νέους 

επιχειρηματίες να αναπτύξουν επιχειρηματικές δεξιότητες. Συνολικά, η συνεχής βελτίωση των 

χρηματοοικονομικών συνθηκών στην Κύπρο αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα της 

διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς καταγράφεται χαμηλότερος αριθμός διακοπών 

επιχειρήσεων το 2019 σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. 
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Σχήμα III - Λόγοι διακοπής της επιχείρησης

 

Πηγή: Global Entrepreneurship Monitor5 

Όπως φαίνεται στην εικόνα, οι οικονομικές προκλήσεις αποδίδονται στους λόγους της 

διακοπής των επιχειρήσεων. Ένα σημαντικό μερίδιο, το 28,3% το 2019 έκλεισε την επιχείρησή 

του λόγω προβλημάτων με τη χρηματοδότηση. Είναι σημαντικό ότι ο αριθμός αυτός είναι 

υψηλότερος από τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που σημαίνει έλλειψη κυβερνητικών 

μηχανισμών που υποστηρίζουν τις νέες επιχειρήσεις να παραμείνουν στην αγορά. Άλλοι 

σημειωμένοι λόγοι που καθορίζουν την αποδοκιμασία μιας επιχείρησης στην Κυπριακή αγορά 

είναι ότι η επιχείρηση δεν είναι κερδοφόρα, οι επιχειρηματίες επιλέγουν μια άλλη ευκαιρία 

εργασίας και λόγω γραφειοκρατίας. Ωστόσο, η διακοπή μιας επιχείρησης μπορεί επίσης να 

οφείλεται στην έλλειψη αποτελεσματικών στρατηγικών μάρκετινγκ, στην άνοδο του 

ανταγωνισμού στην αγορά και στα βιομηχανικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρηματίες. 

Η έρευνα σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοοικονομικής μάθησης είναι πολύ περιορισμένη. 

Μια μελέτη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου το 2018 προσπάθησε να εξετάσει τον 

οικονομικό αλφαβητισμό μεταξύ των φοιτητών της Κύπρου. Τα ευρήματα κατέδειξαν ότι οι 

συμμετέχοντες είχαν ανεπαρκές επίπεδο χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων και έλλειψη 

οικονομικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Επιπλέον, οι νέοι δεν έχουν αρκετές ευκαιρίες να δουν 

στην πράξη  οικονομικά θέματα που παρουσιάζουν προκλήσεις σε σχέση με τις οικονομικές 

αποφάσεις της καθημερινής ζωής. Η συγκεκριμένη έρευνα υπογραμμίζει την ανάγκη 

εφαρμογής πολιτικής για την εκπαίδευση των ευρύτερων πολιτών, προσφέροντας προσεκτικά 

σχεδιασμένα μαθήματα χρηματοοικονομικής παιδείας στα διάφορα τμήματα του πληθυσμού, 

καθώς η Κύπρος έχει χαμηλή οικονομική ικανότητα. 

                                                           
5 Global Entrepreneurial Monitor (2019) ‘Entrepreneurship in Cyprus‘. Available at: 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/DB292D989E4E4B0EC225852000384AE0/$file/GEM%20Report%20201

9-Web.pdf 

 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/DB292D989E4E4B0EC225852000384AE0/$file/GEM%20Report%202019-Web.pdf
http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/DB292D989E4E4B0EC225852000384AE0/$file/GEM%20Report%202019-Web.pdf
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2.5 Ψηφιακές ανάγκες και ψηφιακά κενά ενηλίκων μαθητών (ειδικά γυναικών) 

Σύμφωνα με την IMD, η Κύπρος κατατάσσεται στην 55η θέση όσον αφορά την τεχνογνωσία 

της ανακάλυψης, της κατανόησης και της οικοδόμησης νέων τεχνολογιών. Το παρακάτω 

σχήμα απεικονίζει τη θέση κατάταξης όσον αφορά το επίπεδο γνώσεων σε τομείς 

πληροφορικής στην Κύπρο μεταξύ 63 χωρών. 

Σχήμα IV- Προσδιορισμός ψηφιακών αναγκών για ενήλικες

 

Πηγή: Κατάταξη ψηφιακής ανταγωνιστικότητας IMD World 2019 

Όπως φαίνεται στο σχήμα IV, η τεχνογνωσία της Κύπρου στον τομέα της πληροφορικής 

μειώθηκε τα τελευταία χρόνια. Η γνώση αναφέρεται στο ταλέντο, στην εκπαίδευση που έχουν 

λάβει και στο επιστημονικό υπόβαθρο. Η Κύπρος έχει καταταχθεί κάτω από το μέσο όρο και 

στους τρεις τομείς. Οι ψηφιακές και τεχνολογικές δεξιότητες είναι σημαντικά χαμηλές καθώς 

και η εκπαίδευση κατάρτισης. Είναι σημαντικό ότι η Κύπρος κατατάσσεται σε υψηλότερες 

θέσεις όσον αφορά γυναίκες με πτυχία και γυναίκες ερευνητές. Ωστόσο, το Σχήμα V 

περιγράφει τη σημασία της υπέρβασης των ψηφιακών κενών των ενηλίκων. 

Σχήμα V- Ποσοστό γυναικών που έχουν βασικές ή πάνω από βασικές συνολικές ψηφιακές 

δεξιότητες 
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Πηγή: Eurostat6 

Όπως βλέπουμε στο Σχήμα VI, το ποσοστό των γυναικών στην Κύπρο που έχουν βασικές 

ψηφιακές δεξιότητες είναι πολύ χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είναι επίσης 

αξιοσημείωτο ότι το 2019 λιγότερες γυναίκες δήλωσαν ότι έχουν βασικές ψηφιακές 

δεξιότητες από αυτές του 2017, κάτι που αντικατοπτρίζει μια οπισθοδρόμηση αντί για 

βελτίωση όλα αυτά τα χρόνια. Το 2019 το ποσοστό των γυναικών με βασικές ψηφιακές 

δεξιότητες ήταν 47%, ενώ το 2017 ήταν 51%. Ωστόσο, σημειώθηκε απότομη αύξηση των 

ποσοστών γυναικών από το 2015 έως το 2019, όπου σημειώθηκε αύξηση του 7% των 

γυναικών με βασικές ψηφιακές δεξιότητες. 

Επιπλέον, το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών που αποφοίτησαν σε τομείς ΤΠΕ είναι 

σχετικά μικρότερο, καθώς οι άνδρες απόφοιτοι ΤΠΕ τριπλασιάζουν εκείνες των γυναικών. 

Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν παρόμοια επίπεδα βασικών ψηφιακών 

δεξιοτήτων, οι γυναίκες αμφισβητούν συχνότερα τις δικές τους δεξιότητες από ό, τι οι άνδρες. 

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι γυναίκες τείνουν να υπονομεύουν τις 

δικές τους ικανότητες και δεξιότητες σε μεγαλύτερο βαθμό από τους άνδρες. Το πιο 

σημαντικό είναι ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών 

της Κύπρου και αυτό αποδίδεται σε στερεότυπα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στην 

ανεπαρκή εκπαίδευση των γυναικών σε θέματα STEM (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics) (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) και ανεπαρκή συμμετοχή των 

γυναικών στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. 

Επιπλέον, η Κύπρος φαίνεται να έχει την τεχνολογία στο κάτω μέρος της λίστας 

προτεραιότητάς της αφού κατατάσσεται στην 54η θέση από τις 63 χώρες για ψηφιακή 

ανταγωνιστικότητα μόλις ένα σημείο πάνω από τις Φιλιππίνες, ενώ πίσω από την Ινδία, την 

Τουρκία και τη Ρουμανία. Το παρακάτω σχήμα δείχνει τα ψηφιακά κενά για τις επιχειρήσεις 

που τονίζουν την έλλειψη γνώσεων, τεχνολογίας και μελλοντικούς παράγοντες ετοιμότητας. 

Σχήμα VI- Η απόδοση της Κύπρου στις ψηφιακές τεχνολογίες

 

                                                           
6 Eurostat (2020) ‘Database‘. Available at:   

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=tepsr_sp410&lang=en 
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Η παραπάνω εικόνα μας βοηθά να εντοπίσουμε τα συνολικά ψηφιακά κενά που εντοπίζονται 

στον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου. Συγκεκριμένα, τα ψηφιακά κενά όσον αφορά τις 

δυνατότητες της αγοράς στο να προσαρμόζουν τις ψηφιακές τεχνολογίες στις επιχειρήσεις 

παρουσιάζονται καλά. Σε σύγκριση με άλλες οικονομίες σε όλο τον κόσμο, η Κύπρος φαίνεται 

να υστερεί στους τομείς του ταλέντου, του κεφαλαίου, της επιστημονικής συγκέντρωσης και 

της ευελιξίας των επιχειρήσεων. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις παραμένει 

χαμηλή, η οποία οφείλεται σε ρυθμιστικά και τεχνολογικά πλαίσια που υποστηρίζουν την 

τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και από παράγοντες κεφαλαίου. Παρόλα αυτά, η επιστημονική 

συγκέντρωση που θα αναδείξει τις επενδύσεις και την παραγωγή γνώσεων που είναι 

απαραίτητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας είναι στατική. Ένα σημαντικό 

κενό που εμποδίζει την πρόοδο της γνώσης στον τομέα και των ψηφιακών ικανοτήτων είναι η 

κατάρτιση και η εκπαίδευση καθώς και η χρήση των γνώσεων που αποκτήθηκαν για την 

επίτευξη της ψηφιακής προόδου. 

3. Στρατηγική εκμάθησης ενηλίκων σε εθνικό επίπεδο 

3.1 Επιχειρηματικός αλφαβητισμός 

Οι πολιτικές και τα προγράμματα για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων είναι προς το 

παρόν περιορισμένες. Αυτή η ενότητα θα περιγράψει τα κυβερνητικά μέτρα που ξεκίνησαν 

για την αντιμετώπιση των επιχειρηματικών αναγκών και τα κενά των ενηλίκων μαθητών με 

έμφαση στις γυναίκες. 

Κατά κύριο λόγο, όσον αφορά τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού οικοσυστήματος που θα 

συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού μαζί με τη Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης παρουσίασαν την 

«Δήλωση Εθνικής Πολιτικής για την Ενίσχυση του Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος στην 

Κύπρο' . Η πολιτική παρέχει βελτιωμένες προϋποθέσεις για την επιτυχή ανάπτυξη 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, εξασφαλίζοντας τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για 

ολόκληρη την οικονομία, εστιάζοντας στην οικονομική υποστήριξη. Περιλαμβάνει επίσης 

μικρό αριθμό προσαρμοσμένων προσφορών υποστήριξης για νέους και γυναίκες. Για την 

ανάπτυξη μιας ισχυρής επιχειρηματικής κουλτούρας, η πολιτική στοχεύει στη βελτίωση της 

επιχειρηματικής πρωτοβουλίας μέσω της μεταρρύθμισης του ρυθμιστικού πλαισίου, της 

ενσωμάτωσης της ΕΕ Think Small Strategy που στοχεύει στη διευκόλυνση μέτρων για την 

ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, απλοποίηση των διαδικασιών γραφειοκρατίας 

αλλά και προώθηση της ψηφιοποίησης. 

Δεύτερον, ως μέρος της οικονομικής στήριξης που αναφέρεται στην επόμενη ενότητα, η 

κυβέρνηση ξεκίνησε το Σχέδιο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Νέων και το Σχέδιο Στήριξης 

                                                           
7 IMD (2019) ‘The IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019 results’. Available at: 

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-

2019/ 

 

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2019/
https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2019/
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Επιχειρηματικότητας Γυναικών, το οποίο επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που 

παρουσιάζονται σε σχέση με τις ίσες ευκαιρίες φύλου. Επίσης, το Υπουργείο Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προσφέρει επιχειρηματική συμβουλευτική και 

καθοδήγηση σε επιχειρηματίες που έλαβαν οικονομική επιχορήγηση για να τους βοηθήσουν 

να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. Επιπλέον, ο νόμος 125 (Ι) / 1999, όπως τροποποιήθηκε 

το 2007 (Νόμος 52 (Ι) / 2006 και Νόμος 21 (Ι) / 2007) προβλέπει την ίδρυση της Αρχής 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ως η μόνη αρχή με ικανότητα και δύναμη στον 

τομέα της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης. Η 

αποστολή της ΑνΑΔ είναι να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

προγραμματισμένη και συστηματική εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

της Κύπρου, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, για την κάλυψη των αναγκών της 

οικονομίας, στο πλαίσιο των συνολικών κοινωνικοοικονομικών πολιτικών. 

Τρίτον, η εθνική στρατηγική για τη διά βίου μάθηση 2014-2020 προσφέρει μια ολοκληρωμένη 

ανάλυση του στόχου της κυβέρνησης για εξασφάλιση της συμμετοχής των ενηλίκων σε 

ευκαιρίες μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας. Στη στρατηγική, 

απεικονίζεται ότι η κυβέρνηση χρηματοδοτεί προγράμματα κατάρτισης της ΑνΑΔ που 

στοχεύουν στις άνεργες γυναίκες ώστε να τους παρέχουν μαθησιακές επιχειρηματικές 

ευκαιρίες προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιχειρηματικές ικανότητες. Ωστόσο, 

αυτά τα σχέδια δεν έχουν ολοκληρωθεί. Επιπλέον, για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων, η στρατηγική υποστηρίζει την ανάπτυξη ισχυρής συνεργασίας 

μεταξύ ινστιτούτων και πανεπιστημίων για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης στην 

επιχειρηματικότητα, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με 

έμφαση στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος 

μέσω διαμορφωτικών αξιολογήσεων. 

3.2 Οικονομικός γραμματισμός 

Η κυβέρνηση έχει λάβει διάφορα οικονομικά μέτρα για την προώθηση επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ιδίως σε τομείς που η Κύπρος έχει ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα όπως ο 

τουρισμός, οι υπηρεσίες και το εμπόριο. Η κυβέρνηση μέσω της προώθησης των 

προγραμμάτων χρηματοδότησης στοχεύει στην ανάπτυξη ή την προώθηση των νεοσύστατων 

εταιρειών και συγχρηματοδοτεί επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τέτοια προγράμματα 

υποστηρίζονται από το Κέντρο Υπουργείου Ενέργειας και Εμπορίου και Ερευνών μέσω των 

προγραμμάτων RESTART 2016-2020. Επιπλέον, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια προσπάθεια προώθησης και 

ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας μεταξύ των γυναικών, εισήγαγε το «Σχέδιο Ενίσχυσης 

της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» που στοχεύει στην ανάπτυξη, υποστήριξη και 

ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των γυναικών μεταξύ των ηλικιών 18 - 55, που 

επιθυμούν να ιδρύσουν μια επιχείρηση στους τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών, των 

τουριστικών δραστηριοτήτων και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Παρόλα αυτά, μεταξύ των 

δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν τα προγράμματα χρηματοδότησης είναι οι 

συμβουλευτικές υπηρεσίες και η ανάπτυξη επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών 

ικανοτήτων προκειμένου να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί μια επιχείρηση στην αγορά. 

Επίσης, το Κυπριακό Κέντρο Παραγωγικότητας προσφέρει Μεταπτυχιακό Πτυχίο 
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Επιχειρηματικότητας που στοχεύει σε αποφοίτους άνεργους ανθρώπους να αποκτήσουν 

διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες μέσω κατάρτισης ιδρύματος και τοποθέτησης σε 

επιχειρήσεις για να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις. 

Επιπλέον, η κυβέρνηση ξεκίνησε προγράμματα χρηματοδότησης για την υποστήριξη ενηλίκων 

που εισέρχονται στην αγορά. Τέτοια προγράμματα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν 

Επιχειρηματικό Σχέδιο για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρόγραμμα τοποθέτησης 

αποφοίτων ανέργων σε επιχειρήσεις, Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα αρχικής κατάρτισης 

και προγράμματα που σχετίζονται με τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων 

γυναικών. 

Τέλος, μέσω της στρατηγικής για την εκπαίδευση ενηλίκων, η κυβέρνηση προωθεί 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης από την ΑνΑΔ για υπαλλήλους και μη 

υπαλλήλους που στοχεύουν στην εκπαίδευση επιχειρηματιών σε επιχειρηματικές και 

χρηματοοικονομικές ικανότητες σε όλους τους τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων 

τομέων τουρισμού, ξενοδοχειακής βιομηχανίας, ενέργειας, υγείας , κατασκευής κ.λπ. Επίσης, 

η στρατηγική εκμάθησης ενηλίκων υποστηρίζει ευκαιρίες δια βίου μάθησης για ενήλικες. 

Όπως επίσης και το Υπουργείο Οικονομικών μέσω της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας 

Διοίκησης παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη 

διαχείριση των υπαλλήλων των τοπικών αρχών. 

3.3 Ψηφιακός γραμματισμός 

Αντιμετωπίζοντας την έλλειψη γνώσης των ψηφιακών αναγκών, η «Ψηφιακή στρατηγική για 

την Κύπρο 2012-2020» είναι σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές συστάσεις για ψηφιακά θεματικά 

θέματα. Ο κύριος στόχος της είναι να υποστηρίξει η τεχνολογία της πληροφορικής την 

οικονομική ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό καθώς και τη συμμετοχή των πολιτών στον 

κοινωνικό και πολιτικό τομέα. Συγκεκριμένα, δύο από τους στρατηγικούς στόχους της Εθνικής 

Ψηφιακής Στρατηγικής περιλαμβάνουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Πρώτον, ο τρίτος 

στόχος είναι η συμμετοχή όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων 

στην ψηφιοποίηση και στοχεύει στην ανάπτυξη της ψηφιακής παιδείας όλων των πολιτών. 

Δεύτερον, ο τέταρτος στόχος είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση που αναφέρεται στην 

ψηφιακή εκπαίδευση και τη χρήση των Πληροφοριακών Τεχνολογιών (IT). 

Αντιμετωπίζοντας τις χαμηλές επιδόσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες όσον αφορά την έλλειψη 

ψηφιακής εμπειρογνωμοσύνης, η Εθνική πολιτική για την εκπαίδευση ενηλίκων δίνει έμφαση 

στην ανάπτυξη ψηφιακών οικονομιών στην Κύπρο. Μεταξύ των δραστηριοτήτων που προωθεί 

η εθνική πολιτική είναι ο εκσυγχρονισμός αναλυτικών προγραμμάτων σε σχέση με την 

καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος μέσω της 

προώθησης της απόκτησης βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, μεταγνωστικών δεξιοτήτων και 

πνεύματος πρωτοβουλίας. 

Αντιμετωπίζοντας θέματα φύλου και χαμηλή εμπιστοσύνη των γυναικών, το Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2019-2021, το οποίο παρουσιάζεται επί 

του παρόντος στο κοινό για διαβούλευση, περιλαμβάνει την «Εκπαίδευση και Κατάρτιση των 

Γυναικών στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας» ως έναν από τους κύριους 

πυλώνες της . Ωστόσο, αυτό το σχέδιο είναι προσχέδιο και δεν έχει περάσει ακόμη από την 
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κυβέρνηση. Το σχέδιο δράσης στοχεύει στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που προωθούν και 

διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ των φύλων στην κυπριακή κοινωνία. 

 

4. Δυνατότητες κατάρτισης για ενήλικες μαθητές (ειδικά γυναίκες) σε 

εθνικό επίπεδο 
4.1 Επιχειρηματικός αλφαβητισμός 

Αυτή η ενότητα θα παρέχει τη λίστα με τις δυνατότητες κατάρτισης για ενήλικες με έμφαση 

στις γυναίκες. Για τους σκοπούς της ανάλυσης γραφείου, οι λίστες θα απεικονίσουν τα 

υπάρχοντα εκπαιδευτικά σεμινάρια / εργαστήρια / μαθήματα που υποστηρίζονται από 

δημόσιες αρχές στην Κύπρο. 

Πίνακας IV - Παροχείς ευκαιριών κατάρτισης για ενήλικες σχετικά με την επιχειρηματικότητα 

 

Πάροχοι Ομάδα-στόχος Στόχοι 

Κυπριακός Οργανισμός 
Κέντρων Νεότητας8  

Νέοι της Κύπρου Να υποστηρίξει τους νέους που 
επιθυμούν να δημιουργήσουν 
τις δικές τους επιχειρήσεις ή 
που επιθυμούν να γίνουν 
αυτοαπασχολούμενοι. 

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού9  

Άνεργοι και μισθωτοί 
σε επιχειρήσεις 

Να παρέχει ένα μάθημα για 
τους ανέργους να επανέλθουν 
στην αγορά και να 
χρηματοδοτήσει ευκαιρίες για 
επιχειρήσεις που εκπαιδεύουν 
το προσωπικό τους σε όλους 
τους επιχειρηματικούς τομείς. 

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού 10 

Άνεργες και 
οικονομικά 
ανενεργές γυναίκες 

Άνεργες γυναίκες για την 
παροχή μαθησιακών 
επιχειρηματικών ευκαιριών 
προκειμένου να αποκτήσουν τις 
απαραίτητες επιχειρηματικές 
ικανότητες (ολοκληρώθηκαν). 

                                                           
8 Youth Organisation of Cyprus (2020) ‘Training programs for youth entrepreneurship‘. Available at: 

https://cyc.org.cy/en/training-programs-for-youth-entrepreneurship-youth-board-of-cyprus/ 

9 Human Resources Development Authority (2020) ‘Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων’. Available at: 

http://www.hrdauth.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/227/pc_id/17178 

10 Human Resources Development Authority (2012) ‘Στόχοι ΑνΑΔ 2012‘. Available at: 

http://www.hrdauth.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/67 
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Ομοσπονδία Κυπριακών 
Επιχειρήσεων και 
Επαγγελματιών11 

Γυναίκες  Να προωθήσει τις 
επαγγελματικές, 
επιχειρηματικές και 
διευθυντικές ευκαιρίες των 
γυναικών της Κύπρου μέσω 
καθοδήγησης, εκπαίδευσης, 
δικτύωσης και ανάπτυξης 
δεξιοτήτων και προγραμμάτων 
για οικονομική ενίσχυση. 

Κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων 
12 

Ενήλικοι μαθητές Να παρέχει ευκαιρίες δια βίου 
μάθησης για ενήλικες μαθητές, 
συμπεριλαμβανομένων 
επαγγελματικών δεξιοτήτων. 

Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες 13 

Ευρωπαίοι 
επιχειρηματίες 

Να παρέχει στους επίδοξους 
επιχειρηματίες τις απαραίτητες 
δεξιότητες για να ξεκινήσει ή / 
και να διευθύνει με επιτυχία μια 
μικρή επιχείρηση στην Ευρώπη. 

Κυπριακός Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων 14  

Νέοι Ενήλικες Για να συνδέσει και να 
υποστηρίξει το κυπριακό 
επιχειρηματικό ταλέντο, 
προκειμένου να δημιουργηθεί 
ένα τοπικό και παγκόσμιο 
επιχειρηματικό δίκτυο που 
υποστηρίζεται από εκδηλώσεις, 
συναντήσεις, εργαστήρια και 
έργα. 

 

Εκτός από τους προαναφερθέντες παρόχους όπου τα μαθήματα πραγματοποιούνται συχνά 

στην Κύπρο, ιδιωτικά ινστιτούτα και δημόσιοι φορείς διοργανώνουν σεμινάρια και 

προγράμματα για την ανάπτυξη επιχειρήσεων που στοχεύουν σε ενήλικες μαθητές και 

γυναίκες επιχειρηματίες, αν και αυτά τα μαθήματα πραγματοποιούνται ανεξάρτητα. Μερικές 

από αυτές τις ευκαιρίες που υποστηρίζονται από δημόσιους φορείς παρατίθενται παρακάτω: 

 

 

                                                           
11 Cyprus Federation of business and professional women (2020) ‘Ποια είναι η ΚΟΓΕΕ?‘. Available at: 

http://www.bpwcyprus.org.cy/?p=3291 

12 European Commission (2020) ‘Adult Education Centrers in Nicosia‘. Available at: 

https://epale.ec.europa.eu/en/organisations/adult-education-centers-nicosia 

13 European Commission (2020) ‘Representation in Cyprus‘. Available at: https://ec.europa.eu/cyprus/youth-

jobs-cy/young-entrepreneurs_en 

14 Cypriot Enterprise Link (2020) ‘Find out more‘. Available at: http://www.projectcel.com/ 

https://ec.europa.eu/cyprus/youth-jobs-cy/young-entrepreneurs_en
https://ec.europa.eu/cyprus/youth-jobs-cy/young-entrepreneurs_en
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Πίνακας V- Ανεξάρτητα σεμινάρια κατάρτισης για την επιχειρηματικότητα 

Τίτλος εκπαίδευσης Πάροχοι Στόχοι 

Πώς να αναπτύξετε 
επιτυχημένες 
επιχειρηματικές ιδέες15 

Πανεπιστήμιο Central 
Lancashire Κύπρου σε 
συνεργασία με Δημόσιους 
Φορείς 

Να προωθήσουν τις 
δεξιότητες ανεξάρτητων 
ενηλίκων μαθητών για την 
ανάπτυξη των 
επιχειρηματικών τους ιδεών 

Bootcamp Startup Κύπρου 
για νέους επιχειρηματίες, 
«CONNECTION» 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε 
συνεργασία με τη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Προώθηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στους 
μαθητές σχετικά με τις 
πρωτοβουλίες και τις 
δεξιότητες τους στην 
επιχειρηματικότητα 

 

 

4.2 Οικονομικός γραμματισμός 

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τις ευκαιρίες κατάρτισης στον οικονομικό γραμματισμό από 

δημόσιους φορείς στην Κύπρο. Ειδικότερα, στην Κύπρο τα εκπαιδευτικά προγράμματα και η 

επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της χρηματοοικονομικής παιδείας είναι εξαιρετικά 

περιορισμένα. 

Πίνακας VI- Παροχείς ευκαιριών κατάρτισης για ενήλικες σχετικά με το χρηματοοικονομικό 

γραμματισμό 

Πάροχοι Ομάδα-στόχος Στόχοι 

Κέντρο Παραγωγικότητας 
Κύπρου 16 

Start-up υπαλλληλους Προώθηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων που 
αφορούν θέματα 
διαχείρισης και ανθρώπινου 
δυναμικού 

                                                           
15 University of Central Lancarshire Cyprus (2014) Σεμινάριο: Πώς να αναπτύξετε επιτυχημένες επιχειρηματικές 

ιδέες‘. Available at: 

https://www.uclancyprus.ac.cy/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-

%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BD%CE%B1-

%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B5-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC/ 

16 Cyprus Productivity Centre (2020) ‘Πρακτικό Σεμινάριο Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

(HBO195)‘. Available at: 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa_new.nsf/All/C549D166574086FFC225851B0027D698 

https://www.uclancyprus.ac.cy/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC/
https://www.uclancyprus.ac.cy/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC/
https://www.uclancyprus.ac.cy/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC/
https://www.uclancyprus.ac.cy/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC/
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa_new.nsf/All/C549D166574086FFC225851B0027D698
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Αρχή Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού 17 

Ενήλικες εργαζόμενοι και 
άνεργοι 

Να προωθήσει 
συγχρηματοδοτούμενα 
σεμινάρια κατάρτισης 
σχετικά με την απόκτηση 
χρηματοοικονομικών και 
οικονομικών δεξιοτήτων για 
αποτελεσματική χρήση στην 
αγορά εργασίας. 

Ασφαλιστικό Ινστιτούτο 
Κύπρου 18 

Όλους τους πολίτες Να εκπαιδεύσει τους πολίτες 
σε θέματα οικονομικής 
διαχείρισης και ασφάλισης. 

 

4.3 Ψηφιακός γραμματισμός 

Πίνακας VII- Παροχείς ευκαιριών κατάρτισης για ενήλικες σχετικά με την ψηφιακή παιδεία 

Provider Ομάδα-στόχος Στόχοι 

Κέντρο Παραγωγικότητας 
Κύπρου σε συνεργασία με το 
Τμήμα Ψηφιακών 
Επικοινωνιών19 

Όλοι οι πολίτες Ανάπτυξη σεμιναρίων 
κατάρτισης για δεξιότητες 
ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, ψηφιακές 
δεξιότητες που εστιάζουν 
στη χρήση του Διαδικτύου 
και σε θέματα ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο 

Υπουργείο παιδείας και 
πολιτισμού  

Φοιτητές δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

Για την πιστοποίηση 
ψηφιακών δεξιοτήτων των 
μαθητών σύμφωνα με τη 
διεθνή πιστοποίηση 
«European Computer Driving 
License (ECDL)» 

                                                           
17 Human Resources Development Authority (2020) ‘ΑνΑΔ: ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ‘. 

Available at: ‘http://www.hrdauth.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/250 

18 Insurance Institute of Cyprus (2020) ‘Οικονομικός Προγραμματισμός & Ασφάλιση Ζωής’. Available at: 

https://iic.org.cy/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF-

%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-

%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF/ 

19 Cyprus Productivity Centre (2020) ‘Έργο Προώθησης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Ψηφιακών Δεξιοτήτων‘. Available at:  

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa_new.nsf/All/9F4D9A31402D607FC225819200374AAF 
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Τμήμα Ψηφιακών 
Επικοινωνιών 20  

Γυναίκες Ενημέρωση μέσω του 
εργαστηρίου «Οι γυναίκες 
στην ψηφιακή εποχή: η 
χρήση της Πληροφορικής και 
της επικοινωνίας στην 
οικονομική και κοινωνική 
τους ανάπτυξη» 

Research Foundation 
Centre21 

Νέοι με προσόντα και 
γνώσεις STEMM  

Να παρέχει δωρεάν 
διαδικτυακά μαθήματα σε 
νέους που στοχεύουν να 
τους καθοδηγήσουν στην 
προώθηση των δεξιοτήτων 
τους. 

Αρχή Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού 22  

Απασχολούμενοι σε 
επιχειρήσεις και άνεργους 

Να προωθήσει και να 
συγχρηματοδοτήσει 
εκπαιδευτικά προγράμματα 
και κατάρτιση σε όλους τους 
πολίτες σχετικά με τον 
εξοπλισμό ατόμων με 
βασικές ψηφιακές 
δεξιότητες καθώς και την 
προώθηση υφιστάμενων 
ψηφιακών ικανοτήτων σε 
επιχειρήσεις 

 

5. Τρέχουσα συμμετοχή σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα 

Αυτή η ενότητα θα παρέχει μια περιγραφή των κυπριακών επιχειρήσεων, ιδιωτικών και 

δημόσιων φορέων, τοπικών αρχών, επιτυχημένης συμμετοχής οργανωμένων ομάδων και 

δικτύων σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα προγράμματα που αναφέρονται παρακάτω 

συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των εταιρειών και των οργανώσεων της Κύπρου 

και στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων ευκαιριών για την τοπική οικονομία. 

Συγκεκριμένα, τα περισσότερα από τα προγράμματα που περιγράφονται από τη Γενική 

Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ως «ιστορίες επιτυχίας» 

αφορούν δημόσιους φορείς της Δημοκρατίας. 

Πίνακας VIII - Συμμετοχή της Κύπρου στα ευρωπαϊκά προγράμματα 

                                                           
20 Kakouras, A. (2012) ‘Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου’. Available at: http://www.lr-

coordination.eu/sites/default/files/Cyprus/Panel-Kakkouras.pdf 

21 Research Foundation Innovation (2020) ‘Παγκόσμιο Δίκτυο ανάδειξης και καθοδήγησης χαρισματικών νέων’. 

Available at: http://www.research.org.cy/el/news/globaltalentmentoring 

22 G.S. Euro Practices (2020) ‘Subsidised Seminar “Basic Digital Akills and Knowledge“ Testimonials‘. Available at: 

https://gseuropractices.com/en/subsidised-seminar-basic-digital-skills-and-knowledge-testimonials/ 

https://gseuropractices.com/en/subsidised-seminar-basic-digital-skills-and-knowledge-testimonials/
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 Πρόγραμμα της 
ΕΕ 

Περιγραφή Συντονιστής του 
έργου 

Συνεργάτης 
στην Κύπρο 

1 H2020 (2014-
2020): Industrial 
leadership - 
Leadership in 
enabling and 
industrial 
technologies - ICT/ 
SME Instrument 

A NOVEL AND 
INTUITIVE 
COMMUNICATION 
INTERFACE 
PROVIDING LIFE 
ENRICHING 
EXPERIENCES FOR 
USERS IN RISK OF 
SOCIAL EXCLUSION" 
(IrisPhone) 

iResTech Ltd  

2 H2020 (2014-
2020): 
WIDESPREAD - 
Teaming of 
excellent research 
institutions and 
low performing 
RDI regions 

KIOS RESEARCH AND 
INNOVATION CENTRE 
OF EXCELLENCE" 
(KIOS CoE) 

University of 
Cyprus 

 

3 Erasmus+ (2014-
2020): 
Cooperation for 
innovation and 
the exchange of 
food practices/ 
Strategic 
partnership for 
youth 

"EMPOWERING AND 
ACTIVATING THE 
YOUNG GENERATION 
THROUGH THE 
LEARNING OF 
EMPLOYABILITY 
SKILLS" (EAGLES) 

GrantXpert 
Consulting 
 

 

4 Lifelong Learning 
Programme 
(2007-2013): 
Strategic 
Partnership 

"STUDENTS’ ONLINE 
SAFETY" (SOS) 

Private Grammar 
and Modern 
Schools 
(Limassol) Ltd 

 

 

5 LIFE programme 
2014-2020 

"DAIRIUS" Charalambides-
Christis Ltd 

 

6 COSME- Erasmus 
for young 
entrepreneurs 
(2014-2020) 

"VENTURES" 
(VENTURES 8) 

Coventry 
University (UK) 

Dekaplus 
Business 
Services Ltd 
- Cyprus, 

7 Creative Europe 
2014-2020: 
Culture/ 
Cooperative 
Projects 

"TOWARDS 2020: 
SKILLING MUSICIANS 
& ENGAGING 
AUDIENCES (T2020)" 

International 
Youth 
Foundation Trust 
(UK) 

Cyprus 
Symphony 
Orchestra 
Foundation 

8 Creative Europe 
2014-2020: 

"THE SNAKE 
CHARMER" 

F.T. FOREST 
TROOP LIMITED  
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Media/ TV 
Programming 
Support 

9 Health for Growth 
Programme 
(2014-2020): 
Prevention of 
frailty/ Ageing 

"A COMPREHENSIVE 
APPROACH TO 
PROMOTE A 
DISABILITY-FREE 
ADVANCED AGE IN 
EUROPE: THE 
ADVANTAGE 
INITIATIVE" 

MADRILENO DE 
SALUD (SERMAS) 
(Spain) 
 

Ministry of 
Health of 
the Republic 
of Cyprus  

10 Health 
Programme 
(2008-2013): 
Improve Citizen's 
Health Security/ 
Organ 
Transplantation 

"ACHIEVING 
COMPREHENSIVE 
COORDINATION IN 
ORGAN DONATION 
THROUGHOUT THE 
EUROPEAN UNION" 
(ACCORD) 

Organización 
Nacional de 
Trasplantes 
(Spain) 

Ministry of 
Health of 
the Republic 
of Cyprus  

11 Rights, Equality 
and Citizenship 
Programme (REC)-
Support victims of 
violence and 
crime (2014- 
2020) 

"WORKING ALONG 
WITH KEY EXPERTS" 
(W.A.K.E) 

Association for 
the Prevention 
and Handling of 
Violence in the 
Family (SPAVO) 
(Cyprus) 

 

12 Support National 
Information, 
awareness-raising 
and education 
activities aimed at 
preventing and 
combating 
violence against 
women (2014-
2020) 

CIRCLE OF CHANGE: 
PREVENTING AND 
COMBATING 
VIOLENCE AGAINST 
WOMEN AND GIRLS 
THROUGH GENDER 
EQUALITY 
AWARENESS 

Cyprus Police  

13 Democratic 
engagement and 
civic participation/ 
Civil Society 
Projects (2014-
2020) 

"EMPOWERING 
CITIZENS OF SMALL 
MEMBER STATES" 
(ECoSMS) 

NGO Support 
Centre (Cyprus) 

 

 

 
 



 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication 

reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use 

which may be made of the information contained therein.  

Submission Number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

6. Συμπεράσματα και συστάσεις 

Η Κύπρος έχει λάβει σημαντικά μέτρα όλα αυτά τα χρόνια για να δημιουργήσει μια ισχυρή 

επιχειρηματική κουλτούρα και να εκσυγχρονίσει την οικονομία της. Ωστόσο, η έκθεση 

διαπιστώνει ότι η κυβέρνηση πρέπει να λάβει σημαντικά μέτρα για την ισότητα των φύλων 

στην απασχόληση. Αυτή η ενότητα θα εξετάσει τα κύρια ευρήματα της έκθεσης και θα παρέχει 

συστάσεις για την επιτυχή ανάπτυξη του προγράμματος FINE2WORK. 

Τα τελευταία χρόνια, η αυτοαπασχόληση στην Κύπρο αυξήθηκε λόγω των δημοσιονομικών 

αποτελεσμάτων της οικονομικής κρίσης. Οι πρώτοι επιχειρηματίες συχνά επιλέγουν να είναι 

αυτοαπασχολούμενοι σε τομείς όπως οι επαγγελματικές υπηρεσίες, ο τουρισμός και το 

εμπόριο, οι οποίοι είναι όλοι τομείς όπου η Κύπρος διατηρεί σχετικά πλεονεκτήματα και 

υποστηρικτική υποδομή. Ωστόσο, ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων ανδρών τριπλασιάζει 

τον αριθμό των αυτοαπασχολούμενων γυναικών. Επιπλέον, η Κύπρος έχει ένα από τα μικρά 

ποσοστά μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον αφορά τα άτομα που εργάζονται από το σπίτι, ενώ 

το ποσοστό των γυναικών είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από τους άνδρες. Παρ 'όλα αυτά, 

υπάρχει μια αυξανόμενη μεγάλη αλλαγή στους ανθρώπους που εργάζονται από το σπίτι αυτή 

τη στιγμή και νέες θέσεις εργασίας από απόσταση αυξάνονται μετά την πανδημία. Όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως, το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο είναι 7,1%. Συγκεκριμένα, η 

ανεργία των ανδρών μειώθηκε όλα αυτά τα χρόνια, ενώ οι γυναίκες αυξήθηκαν. 

Επιπλέον, το εργατικό δυναμικό της Κύπρου έχει σχετικά υψηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, ενώ 

η προώθηση μιας επιχειρηματικής κουλτούρας είναι πραγματικά ισχυρή. Η έκθεση 

διαπιστώνει ότι μερικά από τα εμπόδια στη δημιουργία επιχειρήσεων είναι η έλλειψη 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων, ο φόβος της αποτυχίας και η έλλειψη εμπιστοσύνης. Επιπλέον, 

οι γυναίκες τείνουν να έχουν λιγότερη αυτοπεποίθηση, επίσης, υπονομεύουν τις δικές τους 

ικανότητες που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από ανισότητες μεταξύ των φύλων, την 

έλλειψη δεξιοτήτων καθώς και να συμμετάσχουν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες λόγω 

της αναγκαιότητας παρά της ευκαιρίας. Μεταξύ των δύο ομάδων, το 63,1% των ανδρών είναι 

οι πιο σίγουροι για τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες και οι γυναίκες είναι πολύ λιγότερες 

(41,8%). Ένα σημαντικό εμπόδιο στην απόκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων είναι ο χαμηλός 

αριθμός συμμετοχής στη μάθηση των ενηλίκων. Μόνο το 6,7% των ενηλίκων στην Κύπρο 

συμμετείχαν στη διά βίου μάθηση το 2018. Η συμμετοχή των γυναικών στη διά βίου μάθηση 

είναι επίσης αρκετά υψηλότερη από ό, τι στους άνδρες. 

Επιπλέον, όσον αφορά τους μισθούς, οι γυναίκες τείνουν να πληρώνονται πολύ λιγότερο από 

τους άνδρες στις ίδιες θέσεις και σε όλες τις βιομηχανίες και επαγγέλματα. Από αυτή την 

άποψη, η Κύπρος καταδεικνύει την ανάγκη λήψης σημαντικών μέτρων για τη μείωση του 

μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων. Η Κύπρος έχει επίσης ένα από τα χαμηλότερα 

ποσοστά γυναικών διευθυντών και γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων. Οι ενήλικες 

αντιμετωπίζουν συχνά έλλειψη επαρκών μηχανισμών, όπως οικονομική υποστήριξη και 

καθοδήγηση, οι οποίοι θα μπορούσαν ενδεχομένως να βοηθήσουν τους καινούργιους 

επιχειρηματίες να αναπτύξουν επιχειρηματικές δεξιότητες. Ο χρηματοοικονομικός 
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γραμματισμός φαίνεται να είναι πολύ χαμηλός στους νέους, αν και η έρευνα σχετικά με το 

επίπεδο χρηματοοικονομικής παιδείας μεταξύ των Κυπρίων είναι πολύ περιορισμένη. 

Όσον αφορά τον ψηφιακό γραμματισμό, η Κύπρος κατέχει μια αδύναμη θέση στη διεθνή 

κατάταξη. Οι ψηφιακές και τεχνολογικές δεξιότητες είναι σημαντικά χαμηλές καθώς και η 

εκπαίδευση κατάρτισης. Οι γυναίκες στην Κύπρο που έχουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες 

είναι πολύ χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επιπλέον, το χάσμα μεταξύ ανδρών 

και γυναικών που αποφοίτησαν σε τομείς ΤΠΕ είναι σχετικά μικρότερο, καθώς οι άνδρες 

απόφοιτοι ΤΠΕ τριπλασιάζουν εκείνες των γυναικών. Επιπλέον, η Κύπρος φαίνεται να έχει 

τεχνολογία στο κάτω μέρος της λίστας προτεραιότητάς της μετά την κατάταξη 54η από 63 

χώρες για ψηφιακή ανταγωνιστικότητα. 

Η κυβέρνηση ξεκινά νέα μέτρα για την προώθηση της δημιουργίας επιχειρήσεων με επίκεντρο 

την ανάπτυξη των ΜΜΕ μέσω οικονομικής στήριξης. Αυτά τα προγράμματα χρηματοδότησης 

σχετίζονται με τη δημιουργία επιχειρηματικών γυναικών καθώς και με δραστηριότητες 

χρηματοδότησης που σχετίζονται με την ενσωμάτωση της ψηφιοποίησης στις εταιρείες. 

Μέσω της ίδρυσης της ΑνΑΔ, η κυβέρνηση στοχεύει στην παροχή επαγγελματικής κατάρτισης 

στους τομείς της επιχειρηματικότητας, των χρηματοοικονομικών και ψηφιακών περιοχών για 

μισθωτούς και άνεργους. Ωστόσο, είναι σημαντικό ότι η κυβέρνηση ξεκίνησε στο παρελθόν 

προγράμματα κατάρτισης που στοχεύουν στις γυναίκες, παρόλο που τα προγράμματα αυτά 

έχουν ολοκληρωθεί. Η Στρατηγική Εκμάθησης Ενηλίκων για την Κύπρο δεν περιλαμβάνει την 

προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας αν και στοχεύει στην προώθηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων που σχετίζονται με τις διαχειριστικές δεξιότητες. Είναι σημαντικό ότι η 

εφαρμογή της Ψηφιακής Στρατηγικής ενισχύει την εκπαίδευση στον ψηφιακό γραμματισμό 

και την ψηφιακή εκπαίδευση χρησιμοποιώντας την Πληροφορική. Η στρατηγική προωθεί 

επίσης τον εκσυγχρονισμό αναλυτικών προγραμμάτων με έμφαση στην ανάπτυξη βασικών 

ψηφιακών δεξιοτήτων, μεταγνωστικών δεξιοτήτων και πνεύματος πρωτοβουλίας. Σε ένα άλλο 

σημείο, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα ενισχύει την εκπαίδευση και την κατάρτιση 

των γυναικών στις ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, υπάρχει μια σειρά από ευκαιρίες κατάρτισης που 

προσφέρονται όσον αφορά την προώθηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων από δημόσιους 

παρόχους, παρόλο που οι ευκαιρίες κατάρτισης που στοχεύουν στις γυναίκες 

πραγματοποιούνται συχνά σε ανεξάρτητη μορφή. Από την άλλη πλευρά, η κατάρτιση στον 

χρηματοοικονομικό γραμματισμό είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Επιπλέον, τονίζεται η 

δυνατότητα κατάρτισης στον ψηφιακό γραμματισμό και η ενσωμάτωση της ψηφιοποίησης σε 

επιχειρηματικές δραστηριότητες υποστηρίζεται έντονα από την κυβέρνηση. 

Με βάση τα προαναφερθέντα, πρέπει να ληφθούν σημαντικά μέτρα προς διευκόλυνση της 

ένταξης των γυναικών σε πρωτοβουλίες επιχειρηματικότητας και ευκαιρίες μάθησης 

ενηλίκων. Η έκθεση που βασίζεται σε αυτά τα ευρήματα παρέχει τις παρακάτω συστάσεις για 

την αποτελεσματική ανάπτυξη του προγράμματος FINE2OWRK: 

• Πρέπει να δοθεί έμφαση στον οικονομικό και ψηφιακό γραμματισμό. 

• Πρέπει να ληφθεί υπόψη η έλλειψη αυτοπεποίθησης μεταξύ των γυναικών στην 

επιχειρηματικότητα. 

• Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη δημιουργία και τη συνέχιση των επιχειρήσεων. 
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• Ενίσχυση των ευκαιριών κατάρτισης που στοχεύουν τις γυναίκες σε εθνικό επίπεδο και 

αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων και αντιμετώπιση της διαφοράς μεταξύ των 

δύο φύλων · 

• Προώθηση μιας κουλτούρας εργασίας από το σπίτι προσφέροντας επαρκή καθοδήγηση και 

υποστήριξη. 
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