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Λευκωσία, 6 Ιουλίου 2015 
 

 
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΑΠΟ:  Αιμίλιο Μιχαήλ, ∆ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων  
 
ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ 

ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2015 
 

Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων αποφοίτων Γυμνασίων, 
Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης 
μέχρι και διετούς διάρκειας για απόκτηση εργασιακής πείρας 
σε επιχειρήσεις / οργανισμούς 
 
Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων πτυχιούχων για 
απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις / οργανισμούς 
 
 

Κυρίες / Κύριοι, 
 
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Αρχή 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναμικού έχουν προχωρήσει σε νέες προκηρύξεις για 
συμμετοχή στα πιο κάτω σχέδια κατά το 2015. 

 
 

1. ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, 
ΛΥΚΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ∆ΙΕΤΟΥΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ 
ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 
Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και 
απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους Αποφοίτους 
Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Συστήματος Μαθητείας και 
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας για βελτίωση της 
απασχολησιμότητας τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε 
επιχειρήσεις / οργανισμούς να αξιοποιήσουν κατάλληλο δυναμικό. 

 
Στο Σχέδιο μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι νέοι Απόφοιτοι Γυμνασίων, 
Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Συστήματος Μαθητείας και Μεταλυκειακής 
Εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας, οι οποίοι έχουν γεννηθεί από την 
1η Σεπτεμβρίου 1990 και μετά και οι οποίοι δεν διαθέτουν εργασιακή 
πείρα συνολικά πέραν των 12 μηνών. 
 
Οι άνεργοι θα τοποθετούνται σε επιχειρήσεις / οργανισμούς, για περίοδο 6 
μηνών (26 εβδομάδων) με στόχο την απόκτηση εργασιακής πείρας σε 
θέσεις που αφορούν συγκεκριμένα επαγγέλματα. 
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Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης θα καταβάλλεται στους ανέργους από 
τη ΑνΑ∆ επίδομα κατάρτισης ύψους €125 την εβδομάδα. Το επίδομα 
καταβάλλεται σε μηνιαία βάση. Πρόσθετα θα καταβάλλονται εισφορές στο 
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Η τοποθέτηση δεν 
αποτελεί εργοδότηση του ανέργου από την επιχείρηση / οργανισμό και δεν 
θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την επιχείρηση / οργανισμό. 
 
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της 
ΑνΑ∆ (www.anad.org.cy) μέχρι τις 31/8/2015. 
 
 

2. ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 
Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής 
πείρας σε άνεργους νέους πτυχιούχους με σκοπό τη βελτίωση της 
απασχολησιμότητας τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε 
επιχειρήσεις / οργανισμούς να αξιοποιήσουν προσοντούχο δυναμικό.  
 
Στο Σχέδιο μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι νέοι πτυχιούχοι, οι οποίοι 
έχουν γεννηθεί από την 1η Αυγούστου 1980 και μετά και οι οποίοι δεν 
διαθέτουν πείρα σχετική με τα ακαδημαϊκά τους προσόντα πέραν των 3 
μηνών. 
 
Οι πτυχιούχοι θα τοποθετούνται σε επιχειρήσεις / οργανισμούς για 
περίοδο 6 μηνών (26 εβδομάδων) με στόχο την απόκτηση εργασιακής 
πείρας σε θέσεις σύμφωνα με τον κλάδο σπουδών και τις επιλογές του 
κάθε ανέργου. 
 
Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης θα καταβάλλεται στους πτυχιούχους 
από την ΑνΑ∆ επίδομα κατάρτισης ύψους €125 την εβδομάδα. Πρόσθετα, 
θα καταβάλλονται εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο 
Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής 
νομοθεσίας. Η τοποθέτηση δεν αποτελεί εργοδότηση του πτυχιούχου από 
την επιχείρηση / οργανισμό και δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή 
από την επιχείρηση / οργανισμό. 
 
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της 
ΑνΑ∆ (www.anad.org.cy) μέχρι τις 31/7/2015 

 
Για περισσότερες πληροφορίες για τα Σχέδια μπορείτε να απευθύνεστε 
στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναμικού στο τηλέφωνο 22515000. 

 
Με εκτίμηση, 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ, 
∆ιευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.  
 
 
/ΕΞ 



 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ, 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟ 2015

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού ενηµερώνουν ότι 
συνεχίζεται η παραλαβή αιτήσεων στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυµνασίων, 
Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης µέχρι και Διετούς Διάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε 
Επιχειρήσεις/Οργανισµούς.

Σκοπός  του Σχεδίου:
Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους Αποφοίτους Γυµνασίων, Λυκείων, 
Τεχνικών Σχολών, Συστήµατος Μαθητείας και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης µέχρι και διετούς διάρκειας για βελτίωση της 
απασχολησιµότητάς τους µε την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις/οργανισµούς να αξιοποιήσουν κατάλληλο δυναµικό.

Άνεργοι νέοι συµµετέχοντες στο Σχέδιο:
Στο Σχέδιο µπορούν να συµµετέχουν άνεργοι νέοι Απόφοιτοι Γυµνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Συστήµατος Μαθητείας και 
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης µέχρι και διετούς διάρκειας, οι οποίοι έχουν γεννηθεί από την 1η Σεπτεµβρίου 1990 και µετά και οι 
οποίοι δεν διαθέτουν εργασιακή πείρα συνολικά πέραν των δώδεκα (12) µηνών.

Οι άνεργοι θα τοποθετούνται σε επιχειρήσεις/οργανισµούς, για περίοδο 6 µηνών (26 εβδοµάδων), µε στόχο την απόκτηση εργασιακής 
πείρας σε θέσεις που αφορούν συγκεκριµένα επαγγέλµατα.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης θα καταβάλλεται στους ανέργους από την ΑνΑΔ επίδοµα κατάρτισης ύψους €125 την εβδοµάδα. 
Πρόσθετα, θα καταβάλλονται εισφορές στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής, σύµφωνα µε τις 
πρόνοιες της σχετικής νοµοθεσίας. Η τοποθέτηση δεν αποτελεί εργοδότηση του ανέργου από την επιχείρηση/οργανισµό και δεν θα 
καταβάλλεται οποιαδήποτε αµοιβή από την επιχείρηση/οργανισµό.

Συµµετέχουσες επιχειρήσεις/οργανισµοί:
Στο Σχέδιο µπορούν να συµµετέχουν Επιχειρήσεις και Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί, Υπηρεσίες/Οργανισµοί του Δηµοσίου και 
Ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα, περιλαµβανοµένων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Προϋποθέσεις συµµετοχής και διαδικασίες του Σχεδίου:
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιµότητας για συµµετοχή στο Σχέδιο των άνεργων νέων, καθώς και των 
επιχειρήσεων/οργανισµών φαίνονται στο έγγραφο «Βασικές Πληροφορίες» για το συγκεκριµένο Σχέδιο στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στη 
διεύθυνση: www.anad.org.cy.

Υποβολή Αιτήσεων για Συµµετοχή στο Σχέδιο:
Αιτήσεις από άνεργους νέους και από επιχειρήσεις/οργανισµούς µπορούν να  υποβάλλονται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή µέσω της 
ιστοσελίδας της ΑνΑΔ στη διεύθυνση www.anad.org.cy µέχρι τα µεσάνυχτα της Δευτέρας 31 Αυγούστου 2015. 

Για ενδιαφεροµένους που δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στα γραφεία 
της ΑνΑΔ στη Λευκωσία, Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων, τις εργάσιµες ηµέρες, µεταξύ 8:30 – 
15:00. 

Στις άλλες επαρχίες, παρέχεται βοήθεια για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας της Δηµόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), στην Λεµεσό, Λάρνακα, Πάφο και Παραλίµνι, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέµπτη µεταξύ 8:30 – 15:00. 

Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση που δεν καλυφθεί ο διαθέσιµος αριθµός τοποθετήσεων 1.000 ανέργων και παραµείνουν θέσεις 
διαθέσιµες, θα γίνει νέα προκήρυξη στην οποία θα µπορούν να υποβάλουν αίτηση άνεργοι που έχουν παρακολουθήσει προηγούµενο 
πρόγραµµα τοποθέτησης για περίοδο πέραν των 3 µηνών.

Περισσότερες πληροφορίες:
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy ή να 
απευθύνονται στο τηλέφωνο της ΑνΑΔ 22515000.

Το Έργο δύναται να συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
και το Ταµείο Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων της ΕΕ.



 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟ 2015

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού ενηµερώνουν 
ότι συνεχίζεται η παραλαβή αιτήσεων στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων 
Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισµούς.

Σκοπός  του Σχεδίου:
Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους πτυχιούχους για βελτίωση 
της απασχολησιµότητάς τους µε την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις/οργανισµούς να αξιοποιήσουν 
προσοντούχο δυναµικό.

Άνεργοι νέοι πτυχιούχοι συµµετέχοντες στο Σχέδιο:
Στο Σχέδιο µπορούν να συµµετέχουν άνεργοι νέοι πτυχιούχοι, οι οποίοι έχουν γεννηθεί  από την 1η  Αυγούστου 1980 και 
µετά και οι οποίοι δεν διαθέτουν πείρα σχετική µε τα ακαδηµαϊκά τους προσόντα πέραν των 3 µηνών.

Οι πτυχιούχοι θα τοποθετούνται σε επιχειρήσεις/οργανισµούς, για περίοδο 6 µηνών (26 εβδοµάδων), µε στόχο την απόκτηση 
εργασιακής πείρας σε θέσεις σύµφωνα µε τον κλάδο σπουδών και τις επιλογές του κάθε ανέργου.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης θα καταβάλλεται στους πτυχιούχους από την ΑνΑΔ επίδοµα κατάρτισης ύψους €125 την 
εβδοµάδα. Πρόσθετα, θα καταβάλλονται εισφορές στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής, 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες της σχετικής νοµοθεσίας. Η τοποθέτηση δεν αποτελεί εργοδότηση του πτυχιούχου από την 
επιχείρηση/οργανισµό και δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αµοιβή από την επιχείρηση/οργανισµό.

Συµµετέχουσες επιχειρήσεις/οργανισµοί:
Στο Σχέδιο µπορούν να συµµετέχουν Επιχειρήσεις και Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί, Υπηρεσίες/Οργανισµοί του 
Δηµοσίου και Ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα, περιλαµβανοµένων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Προϋποθέσεις συµµετοχής και διαδικασίες του Σχεδίου:
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιµότητας για συµµετοχή στο Σχέδιο των άνεργων νέων πτυχιούχων, καθώς και των 
επιχειρήσεων/οργανισµών φαίνονται στο έγγραφο «Βασικές Πληροφορίες» για το συγκεκριµένο Σχέδιο στην ιστοσελίδα της 
ΑνΑΔ στη διεύθυνση: www.anad.org.cy

Υποβολή Αιτήσεων για Συµµετοχή στο Σχέδιο:
Αιτήσεις από άνεργους νέους πτυχιούχους και από επιχειρήσεις/οργανισµούς µπορούν να  υποβάλλονται µόνο σε 
ηλεκτρονική µορφή µέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ στη διεύθυνση www.anad.org.cy µέχρι τα µεσάνυχτα της Παρασκευής 
31 Ιουλίου 2015. Για τους ενδιαφερόµενους που δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής 
υποβολής αίτησης στα γραφεία της ΑνΑΔ στη Λευκωσία, Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, κατά την περίοδο υποβολής 
αιτήσεων, τις εργάσιµες ηµέρες, µεταξύ 8:30 – 15:00. Στις άλλες επαρχίες, παρέχεται βοήθεια για την ηλεκτρονική υποβολή 
αιτήσεων στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέµπτη 
µεταξύ 8:30 και 15:00. 

Περισσότερες πληροφορίες:
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy ή να 
απευθύνονται στο τηλέφωνο της ΑνΑΔ 22515000.

Το Έργο δύναται να συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)  της ΕΕ.
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