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29 Δεκεμβρίου 2022 

 
ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη  
 
ΘΕΜΑ:  Διερεύνηση Αναγκών σε Επαγγέλματα/Ειδικότητες και Δεξιότητες για  

Εφαρμογή Προγραμμάτων Κατάρτισης κατά το 2023 
 
Κύριε / Κυρία, 
 
Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) 
διεξάγει, πάνω σε ετήσια βάση, μελέτη για τη διαμόρφωση εκτιμήσεων για τις ανάγκες της 
κυπριακής οικονομίας, τόσο σε ειδικότητες όσο και σε δεξιότητες, με στόχο την προώθηση και 
εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης για την ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας σε 
κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.  
 
Μέσα στο πλαίσιο αυτό και με σκοπό την εκτίμηση των αναγκών σε άτομα κατά ειδικότητα και 
κατά δεξιότητα για το έτος 2023, η ΑνΑΔ ετοίμασε σύντομο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το 
οποίο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
 

 https://needsidentification.anad.org.cy/easyconsole.cfm/type/1/lang/el.   
 

Σημειώνεται ότι, για την ετοιμασία του ερωτηματολογίου λήφθηκαν υπόψη οι μακροοικονομικές 
προβλέψεις διάφορων φορέων (Υπουργείο Οικονομικών, Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) οι οποίοι προβλέπουν ότι η κυπριακή οικονομία 
θα συνεχίσει την πορεία ανάκαμψής της, παρουσιάζοντας θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά την 
επόμενη διετία.  Πρόσθετοι παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη είναι η αβεβαιότητα που έχει 
προκαλέσει η συνεχιζόμενη πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι νέες ανάγκες 
σε ειδικότητες και δεξιότητες οι οποίες προκύπτουν κυρίως από την ψηφιακή και πράσινη 
μετάβαση της κυπριακής οικονομίας, αλλά και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας λόγω της 
πανδημίας της νόσου COVID-19. 
 
Παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το αργότερο μέχρι τις 20 
Ιανουαρίου 2023, δίνοντας τις κατά το δυνατό καλύτερες εκτιμήσεις σας. Οποιαδήποτε στοιχεία 
δώσετε θα τηρηθούν εμπιστευτικά και θα τύχουν επεξεργασίας μόνο από την ΑνΑΔ για τους 
σκοπούς της συγκεκριμένης μελέτης. Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 
Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΚΠΔ), η ΑνΑΔ εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων, η οποία παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της www.anad.org.cy.  
 
Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε 
στον κύριο Κωνσταντίνο Παναγιώτου, Λειτουργό Ανθρώπινου Δυναμικού, στη 
Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού (τηλέφωνο 22390375, τηλεομοιότυπο 
22428522, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο c.panayiotou@anad.org.cy).  
 
Με εκτίμηση, 
 
Ζωή Πιερίδου 
Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων,  
Κοινωνικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
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