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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
 Επιλεγμένες Μελέτες της ΑνΑΔ Επιλεγμένες Μελέτες της ΑνΑΔ
 Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κυπριακή Οικονομία 2014-2024
 Εντοπισμός Αναγκών σε Πράσινες Δεξιότητες στην Κυπριακή Οικονομία μ ς γ ρ ς ξ η ς η ρ ή μ

2010-2013
 Έγκαιρος Εντοπισμός Αναγκών Απασχόλησης και Κατάρτισης για 

Αποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην ΚύπροΑποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

 Επιλεγμένα Σχέδια της ΑνΑΔ
 Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων Με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσηςχ χ χ
 Σχέδιο Τοποθέτησης Ανέργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής 

Πείρας σε Επιχειρήσεις / Οργανισμούς
 Σχέδιο Τοποθέτησης Ανέργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων  Λυκείων   Σχέδιο Τοποθέτησης Ανέργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, 

Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι Διετούς Διάρκειας 
για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις / Οργανισμούς

 Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων

Προϋποθέσεις Επιτυχίας 2



Προβλέψεις Απασχόλησης στην Προβλέψεις Απασχόλησης στην 
Κυπριακή Οικονομία 2014Κυπριακή Οικονομία 2014--2024 2024 ( 1 )( 1 )

Παροχή προβλέψεων για την απασχόληση

Συνολική απασχόληση 
52 ί  ή  δ ό  52 τομείς οικονομικής δραστηριότητας 
309 επαγγέλματαγγ μ

Κάλυψη του συνόλου της κυπριακής οικονομίας 

Περίοδος κάλυψης 2014-2024
3
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Προβλέ ε ς Α α όλη ης ηνΠροβλέ ε ς Α α όλη ης ηνΠροβλέψεις Απασχόλησης στην Προβλέψεις Απασχόλησης στην 
Κυπριακή Οικονομία 2014Κυπριακή Οικονομία 2014--2024 2024 ( 2 )( 2 )

Απασχόληση Απασχόληση ΑνάγκεςΑνάγκες απασχόλησηςαπασχόλησης
λόγωλόγω αποχωρήσεωναποχωρήσεωνλόγωλόγω αποχωρήσεωναποχωρήσεων

Παρεχόμενες Προβλέψεις                Παρεχόμενες Προβλέψεις                
20201144--2020224420201144 20202244

ΑναπτυξιακέςΑναπτυξιακές ανάγκεςανάγκες
απασχόλησηςαπασχόλησης

Συνολικές ανάγκες Συνολικές ανάγκες 
απασχόλησης απασχόλησης 

4
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«Εντοπισμός Αναγκών σε «Εντοπισμός Αναγκών σε 

Πράσινες Δεξιότητες ρ η

στην Κυπριακή Οικονομία

2010-2013»
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» 

Έξυπνη ανάπτυξη: βασισμένη στη γνώση               
και καινοτομίακαι καινοτομία

Δ ή  ά ξ  ώθ    Διατηρήσιμη ανάπτυξη: προώθηση μιας πιο 
αποδοτικής στη χρήση πόρων, πιο πράσινης και 

ή  ίανταγωνιστικής οικονομίας

Χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη: οικονομία με 
υψηλή απασχόληση που θα επιτυγχάνει κοινωνική ψη ή χ η η γχ ή
συνοχή
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Ύπαρξη κατάλληλα καταρτισμένου    
ανθρώπινου δυναμικού με τις απαραίτητες ανθρώπινου δυναμικού με τις απαραίτητες 
γνώσεις, δεξιότητες και νοοτροπία
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ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Ο  δ έ  δ ξ ό   ύ    ώ   Οι ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται   ώστε να 
προσαρμοστούν τα προϊόντα, οι υπηρεσίες ή 
διεργασίες στις αλλαγές που οφείλονται στις διεργασίες στις αλλαγές που οφείλονται στις 
κλιματικές αλλαγές και στις περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις ή κανονισμούς.απαιτήσεις ή κανονισμούς.
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Πράσινη ΟικονομίαΠράσινη Οικονομία

Περιβαλλοντική ΠροστασίαΠεριβαλλοντική Προστασία Διαχείριση ΠόρωνΔιαχείριση Πόρων

 Διαχείριση υδάτινων πόρων Προστασία του ατμοσφαιρικού αέρα και κλίματος

 Δ ί  ώ  βλή
 Διαχείριση δασικών πόρων

 Διαχείριση άγριας χλωρίδας και πανίδας

 Διαχείριση υγρών αποβλήτων

 Διαχείριση στερεών αποβλήτων 

 Προστασία και αποκατάσταση του εδάφους
και των υδάτων 

 Διαχείριση ενεργειακών πόρων

 Διαχείριση ορυκτών πόρων

και των υδάτων 

Μείωση του θορύβου και  κραδασμών

 Προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου 

 Έρευνα και ανάπτυξη για τη 
διαχείριση φυσικών πόρων

 Άλλες δραστηριότητες διαχείρισης φυσικών πόρων

 Προστασία από την ακτινοβολία 

 Έρευνα και ανάπτυξη για την
περιβαλλοντική προστασία

Άλλες δραστηριότητες διαχείρισης φυσικών πόρων
 Άλλες δραστηριότητες περιβαλλοντικής προστασίας
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Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαφοροποιεί τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας και επαγγέλματαδραστηριότητας και επαγγέλματα

Επηρεάζει γνώσεις και δεξιότητεςηρ ζ γ ς ξ η ς

Απαιτεί νέα νοοτροπία του ανθρώπινου 
δ ύδυναμικού

Νέα επιχειρηματική νοοτροπίαΝέα επιχειρηματική νοοτροπία
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ΝΕΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΝΕΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Διευθυντές παραγωγής σε πάρκα φωτοβολταϊκών και               
αιολικής ενέργειας και σε μονάδες αφαλάτωσης 

Διευθυντές παραγωγής στην παραγωγή βιοκαυσίμων

Ερευνητές πολιτικοί μηχανικοί

Ενεργειακοί μηχανικοί και εμπειρογνώμονες

Επιθεωρητές συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσηςΕπιθεωρητές συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης

Μηχανικοί παραγωγής σε πάρκα φωτοβολταϊκών και                    
αιολικής ενέργειας και βιοκαυσίμωνής ργ ς β μ

Μηχανικοί περιβάλλοντος

Περιβαλλοντικοί ειδικοί, σύμβουλοι και  ελεγκτές Περιβαλλοντικοί ειδικοί, σύμβουλοι και  ελεγκτές 

Ειδικοί στη γεωργία ακριβείας 11



ΝΕΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑΝΕΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Τεχνικοί εγκατάστασης αντιρρυπαντικών συστημάτων

Τεχνικοί εγκατάστασης και συντήρησης φωτοβολταϊκών και Τεχνικοί εγκατάστασης και συντήρησης φωτοβολταϊκών και 
ηλιακών συστημάτων, ανεμογεννητριών και μηχανημάτων 
παραγωγής βιοκαυσίμων

Χειριστές εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και 
απορριμμάτων

Χειριστές εγκαταστάσεων ανακύκλωσης υλικών

Χειριστές μηχανών παραγωγής βιοκαυσίμων 

Συναρμολογητές φωτοβολταϊκών πλαισίων
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Επικοινωνία, ικανότητα μάθησης, 
ομαδικότητα  δημιουργικότητα       ομαδικότητα, δημιουργικότητα,      
καινοτομία, ανάληψη πρωτοβουλίας, 
δ ξ ό  λ ή  λ ξί  δεξιότητες πληροφορικής, ευελιξία, 
περιβαλλοντική συνείδηση.

Επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και 
μαθηματικά  μαθηματικά. 
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«Έγκαιρος Εντοπισμός 
Αναγκών Απασχόλησης     γ χ η ης

και Κατάρτισης               
για Αποτελεσματική για Αποτελεσματική 

Διαχείριση του           
Φυσικού Αερίου              Φυσικού Αερίου              
στην Κύπρο»
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Επισκόπηση διαθέσιμων πηγών
στοιχείων και πληροφοριών

Διεθνής βιβλιογραφία Εθνική Στρατηγική

Συλλογή και ανάλυση στοιχείων και 
πληροφοριών από δευτερογενείς πηγές

Διαμόρφωση σεναρίου εργασίας

Εντοπισμός αναγκών απασχόλησης και 
κατάρτισης στα 4 στάδια αξιοποίησης του 

φυσικού αερίου

Ανάγκες απασχόλησης Ανάγκες κατάρτισης 15



ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣΕΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εξόρυξη φυσικού αερίου από το τεμάχιο 12

Μεταφορά με υποθαλάσσιους αγωγούς στο 
ΒασιλικόΣ δ ή ΒασιλικόΣταδιακή 

υλοποίηση 
και 

λειτουργία 

Κατασκευή τερματικού επεξεργασίας και 
υγροποίησης στο Βασιλικό

ργ
μέχρι το 2019

Μεταφορά φυσικού αερίου με χερσαίους αγωγούς 
στους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς Βασιλικού  στους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς Βασιλικού, 

Δεκέλειας και Μονής
16



ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΤΟΠΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

3.  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 1. ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 2. ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΙ 4  ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ 3.  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

1. ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 2. ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ 

ΣΤΕΡΙΑ

4. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ 
ΕΞΑΓΩΓΗ

Εξόρυξη και Κα ασκευή ου Κα ασκευή ου Έρευνα
40 άτομα

Περιορισμένες

Εξόρυξη και 
μεταφορά
100 άτομα
Καλές

Κατασκευή του 
τερματικού
4.000 άτομα
Πολύ καλές

Κατασκευή του 
δικτύου αγωγών

200 άτομα
Πολύ καλές

Διερευνητική 
γεώτρηση

ς

Κατασκευή και 
εγκατάσταση 

ς

Λειτουργία του 
τερματικού

ς

Λειτουργία του 
δικτύου αγωγώνγ ρη η

100 άτομα
Περιορισμένες

εγκατάσταση 
υποθαλάσσιων 

αγωγών
350 άτομα

ρμ
400 άτομα
Πολύ καλές

γ γ
30 άτομα
Πολύ καλές

140 άτομα
Π έ

450 άτομα
Κ λέ

4.000 άτομα
Π λύ λέ

Περιορισμένες

200 άτομα
Π λύ λέΠεριορισμένες Καλές Πολύ καλές Πολύ καλές
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διευθυντές και Επόπτες καιΓραφείς και Ανειδίκευτοι ς
πτυχιούχοι

40

Επόπτες και 
Επιστάτες

400
Τεχνικοί βοηθοί

Γραφείς και 
Υπάλληλοι 
υπηρεσιών

100

εργάτες
400

Τεχνικοί βοηθοί
60

Τεχνίτες και 
Χειριστές 

μηχανημάτων
3.000
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ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (4.000 ΑΤΟΜΑ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Διευθυντές και Πτυχιούχοι (40 άτομα)
• Διευθυντής έργου
• Οικονομικός διευθυντής

Δ θ ή  ύ

Τεχνίτες και Χειριστές μηχανημάτων 
(3.000 άτομα)
• Εξειδικευμένοι συγκολλητές

Ανειδίκευτοι εργάτες (400 άτομα)
• Ανειδίκευτοι εργάτες οδοποιίας και παρόμοιων 

κατασκευών
• Ανειδίκευτοι εργάτες οικοδομών• Διευθυντής προσωπικού

• Διευθυντής ασφάλειας και υγείας
• Αρχιτέκτονες
• Πολιτικοί μηχανικοί
• Μηχανικοί περιβάλλοντος
• Μηχανολόγοι μηχανικοί
• Χημικοί μηχανικοί

• Εγκαταστάτες ανυψωτικού εξοπλισμού και 
συρματόσχοινων

• Ηλεκτρολόγοι κτηρίων
• Εγκαταστάτες σωληνώσεων
• Κατασκευαστές λεβήτων
• Πελεκάνοι και ξυλουργοί

Τ ί  ώ

Ανειδίκευτοι εργάτες οικοδομών
• Αγγελιαφόροι, διανομείς και μεταφορείς

Χημικοί μηχανικοί
• Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί
• Ηλεκτρονικοί μηχανικοί

Τεχνικοί βοηθοί (60 άτομα)

• Τεχνίτες μονώσεων
• Οικοδόμοι
• Καλουψιήδες
• Τεχνίτες στο στήσιμο σκελετού οικοδομών
• Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και εφαρμοστές
• Κατασκευαστές, εγκαταστάτες και 

επιδιορθωτές ειδών από φύλλα μετάλλουΤεχνικοί βοηθοί (60 άτομα)
• Τεχνικοί βοηθοί δομικών έργων
• Τεχνικοί βοηθοί ηλεκτρολόγων μηχανικών
• Τεχνικοί βοηθοί ηλεκτρονικών μηχανικών
• Τεχνικοί βοηθοί μηχανολόγων μηχανικών
• Τεχνικοί βοηθοί χημικών μηχανικών

Γ ί   Υ άλλ λ  ώ  

επιδιορθωτές ειδών από φύλλα μετάλλου
• Ελαιοχρωματιστές κτηρίων, αυτοκινήτων 

και μετάλλων
• Χειριστές μηχανημάτων
• Χειριστές γερανών και αναβατορίων

Γραφείς και Υπάλληλοι υπηρεσιών 
(100 άτομα)
• Ιδιαιτέρες γραμματείς
• Γραφείς αρχείου
• Ταμίες
• Γραφείς λογιστηρίου και τήρησης βιβλίων
• Αποθηκάριοι και γραφείς καταγραφής υλικών

Επόπτες και Επιστάτες (400 άτομα)

• Αποθηκάριοι και γραφείς καταγραφής υλικών
• Τηλεφωνητές
• Μάγειροι
• Τραπεζοκόμοι
• Φύλακες

19



ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (400 ΑΤΟΜΑ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Διευθυντές και Πτυχιούχοι 
• Γενικός διευθυντής
• Οικονομικός διευθυντής
• Διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού
• Διευθυντής πωλήσεων και μάρκετινγκ
• Διευθυντής διαφήμισης και δημοσίων 

Τεχνίτες και Χειριστές μηχανημάτων 
• Συγκολλητές
• Ηλεκτρολόγοι
• Μηχανικοί
• Μηχανοδηγοί
• Χειριστές γερανών και αναβατορίων
• Χειριστές μηχανοκίνητων οχημάτων ανύψωσης 

Ανειδίκευτοι εργάτες 
• Καθαριστές υποστατικών
• Αγγελιαφόροι, διανομείς και μεταφορείς
• Ανειδίκευτοι εργάτες στο τερματικό επεξεργασίας 

και υγροποίησης φυσικού αερίου

σχέσεων
• Διευθυντής παραγωγής
• Χημικοί
• Μηχανολόγοι μηχανικοί
• Χημικοί μηχανικοί
• Μηχανικοί πετρελαίου και φυσικού αερίου
• Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί

Γραφείς και Υπάλληλοι υπηρεσιών 
• Ιδιαιτέρες γραμματείς
• Γραφείς αρχείου

• Χειριστές μηχανοκίνητων οχημάτων ανύψωσης 
(forklifts)

Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί
• Ηλεκτρονικοί μηχανικοί
• Μηχανικοί συστημάτων ελέγχου
• Λογιστές
• Σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και 

εφαρμογών

• Ταμίες
• Γραφείς λογιστηρίου και τήρησης βιβλίων
• Αποθηκάριοι και γραφείς καταγραφής υλικών
• Τηλεφωνητές
• Μάγειροι
• Τραπεζοκόμοι
• Φύλακες

Τεχνικοί βοηθοί 
• Τεχνικοί βοηθοί χημείας και φυσικών 

επιστημών
• Τεχνικοί βοηθοί μηχανολόγων μηχανικών
• Τεχνικοί βοηθοί χημικών μηχανικών
• Τεχνικοί βοηθοί μηχανικών πετρελαίου και 

φυσικού αερίου

Φύλακες

φυσικού αερίου
• Τεχνικοί βοηθοί ηλεκτρολόγων μηχανικών
• Τεχνικοί βοηθοί ηλεκτρονικών μηχανικών
• Χειριστές μηχανημάτων επεξεργασίας και 

υγροποίησης φυσικού αερίου
• Ελεγκτές μηχανημάτων επεξεργασίας και 

υγροποίησης φυσικού αερίου

Επόπτες και Επιστάτες 
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ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (200 ΑΤΟΜΑ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Διευθυντές και Πτυχιούχοι
• Διευθυντής επιχειρήσεων 

κατασκευών

Τεχνίτες και Χειριστές 
μηχανημάτων

Υδ λ ί  ά  

Ανειδίκευτοι εργάτες 
κατασκευών

κατασκευών
• Μηχανικοί έργων
• Μηχανικοί αγωγών
• Μηχανικοί περιβάλλοντος
• Ειδικοί περιβαλλοντικής και 

λ ή  ί   

• Υδραυλικοί και εγκαταστάτες 
σωληνώσεων

• Συγκολλητές και κόπτες 
μετάλλων

• Μηχανικοί και επισκευαστές 
επαγγελματικής υγείας και 
υγιεινής

Τεχνικοί βοηθοί
• Τεχνικοί βοηθοί δομικών έργων

ηχ
μηχανολογικού εξοπλισμού

• Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και 
εφαρμοστές

• Οδηγοί φορτηγών και βαρέων 
μηχανημάτων• Τεχνικοί βοηθοί δομικών έργων

• Τεχνικοί βοηθοί ηλεκτρολόγων 
μηχανικών

• Τεχνικοί βοηθοί ηλεκτρονικών 
μηχανικών

μηχανημάτων
• Χειριστές χωματουργικών 

μηχανημάτων
• Χειριστές γερανών

• Τεχνικοί βοηθοί μηχανολόγων 
μηχανικών Γραφείς και Υπάλληλοι 

υπηρεσιών 
• Γραφείς παραγωγής
• Αποθηκάριοι

Επόπτες κατασκευών
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Μηχανικοί πετρελαίου και • Τεχνικοί βοηθοί μηχανικών • Εξειδικευμένοι συγκολλητέςηχ ρ
φυσικού αερίου

• Μηχανικοί υγρών 
γεώτρησης

• Γεωμηχανολόγοι μηχανικοί

Τεχνικοί βοηθοί μηχανικών 
πετρελαίου και φυσικού 
αερίου

• Τεχνολόγοι γεωλογίας, 
πετρελαίου και φυσικού 

ξ μ γ η ς
• Εξειδικευμένοι 

κατασκευαστές λεβήτων
• Χειριστές γεωτρύπανων
• Χειριστές γερανών και μηχ γ μηχ

• Μηχανικοί αγωγών φυσικού 
αερίου

πετρελαίου και φυσικού 
αερίου

• Επόπτες διεργασιών 
εξόρυξης και επεξεργασίας 
φυσικού αερίου

ρ ς γ ρ
αναβατορίων

φυσικού αερίου
• Τεχνικοί και χειριστές 

διεργασιών εξόρυξης και 
επεξεργασίας φυσικού 
αερίουαερίου
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ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Χημικοί • Τεχνικοί βοηθοί χημείας • Υδραυλικοί και εγκαταστάτες ημ
• Μηχανικοί περιβάλλοντος
• Χημικοί μηχανικοί και 

μηχανικοί διεργασιών
• Μηχανολόγοι μηχανικοί

χ β η χημ ς
• Τεχνικοί βοηθοί χημικών 

μηχανικών
• Τεχνικοί βοηθοί 

μηχανολόγων μηχανικών

Υδραυλικοί και εγκαταστάτες 
σωληνώσεων

• Τεχνίτες μονώσεων
• Συγκολλητές και κόπτες 

μετάλλωνηχ γ μηχ μηχ γ μηχ μετάλλων
• Κατασκευαστές, 

εγκαταστάτες και 
επιδιορθωτές ειδών από 
φύλλα μετάλλουφύλλα μετάλλου
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 Στόχος του Σχεδίου είναι η αναβάθμιση της διεύθυνσης, η 

βελτίωση της λειτουργίας και η ενίσχυση της βελτίωση της λειτουργίας και η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών μέσω 
της απασχόλησης και κατάρτισης νέων αποφοίτων 

βάθ  ίδτριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 Η ένταξη των νέων απόφοιτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

γίνεται πάνω σε συνεχή βάσηγίνεται πάνω σε συνεχή βάση
 Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 6 μήνες και σχεδιάζεται 

εξατομικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης προσαρμοσμένο στις 
λ ί   ί    ά   ύλειτουργίες της επιχείρησης και τις ανάγκες του πτυχιούχου

 Παρέχεται επιχορήγηση στην επιχείρηση μέχρι €1.100 το μήνα 
ενώ ο ελάχιστος μισθός του πτυχιούχου είναι €950 το μήνα

24

ενώ ο ελάχιστος μισθός του πτυχιούχου είναι €950 το μήνα
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ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ 
ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

 Στόχος είναι η παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής πείρας 
σε άνεργους νέους πτυχιούχους  με σκοπό τη βελτίωση της σε άνεργους νέους πτυχιούχους, με σκοπό τη βελτίωση της 
απασχολησιμότητας τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας 
σε επιχειρήσεις / οργανισμούς να αξιοποιήσουν προσοντούχους 

 Η δ ά θύ έ ά ύ Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους άνεργους πτυχιούχους 
κάτω των 35 ετών χωρίς σχετική πείρα πέραν των 3 μηνών

 Δίνεται προτεραιότητα σε κατόχους Μεταπτυχιακού ή  Δίνεται προτεραιότητα σε κατόχους Μεταπτυχιακού ή 
Διδακτορικού τίτλου, έγγαμους με εξαρτώμενο τέκνο/ τέκνα, 
μονογονιούς με εξαρτώμενα τέκνα και σε μακροχρόνια ανέργους

 Καταβάλλεται επίδομα ύψους €125 την εβδομάδα Καταβάλλεται επίδομα ύψους €125 την εβδομάδα

25
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ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΔΙΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
 Στόχος είναι η παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και χ ς η ρ χή ρ ρ ής ρ ης

απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους, με σκοπό τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας τους με την παράλληλη παροχή 
δυνατότητας σε επιχειρήσεις / οργανισμούς να αξιοποιήσουν δυνατότητας σε επιχειρήσεις / οργανισμούς να αξιοποιήσουν 
κατάλληλο δυναμικό

 Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους άνεργους κάτω των 25 
ώ  ί  ή ί  έ   12 ώετών χωρίς εργασιακή πείρα πέραν των 12 μηνών

 Δίνεται προτεραιότητα σε ορφανά, έγγαμους με εξαρτώμενο
τέκνο/ τέκνα, μονογονιούς με εξαρτώμενα τέκνα και σε / , μ γ ς μ ξ ρ μ
μακροχρόνια ανέργους

 Καταβάλλεται επίδομα ύψους €125 την εβδομάδα
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
 Σκοπός του Έργου είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου 

δυναμικού μέσα από την εξέταση των γνώσεων και δυναμικού μέσα από την εξέταση των γνώσεων και 
δεξιοτήτων του ατόμου και την πιστοποίηση των 
επαγγελματικών του προσόντων

 Το Έργο απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες, εργαζόμενους, 
άνεργους και οικονομικά αδρανείς που επιθυμούν να 
εξεταστούν για πιστοποίηση των επαγγελματικών τους εξεταστούν για πιστοποίηση των επαγγελματικών τους 
προσόντων

 Η εξέταση διενεργείται σε εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ ξ η ργ γ ρ μ η
Εξεταστικά Κέντρα κάτω από πραγματικές συνθήκες 
εργασίας ή/ και συνθήκες προσομοίωσης, στη βάση 70 
Πρότυπων Επαγγελματικών Προσόντων που έχουν Πρότυπων Επαγγελματικών Προσόντων που έχουν 
αναπτυχθεί

 Δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τους 
27

ρχ ή μ ή β ρ η γ ς
συμμετέχοντες στη διαδικασία εξέτασης και πιστοποίησης

 Το Έργο συγχρηματοδοτείται από ΕΚΤ/ΑνΑΔ 27



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η διαφοροποίηση είναι απότομη και δραστική

Σημαντικές μειώσεις στον τραπεζικό τομέα και 
σε συναφείς τομείςφ ς μ ς

Παραπέρα μείωση του δημόσιου τομέα

Προοπτικές ανάπτυξης νέων τομέων όπως είναι 
το Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο και η Πράσινη το Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο και η Πράσινη 
οικονομία αλλά και υφιστάμενων τομέων όπως 
ί   Τ ό   Ν λί    Υ ί   είναι ο Τουρισμός, η Ναυτιλία και η Υγεία και 
κοινωνική μέριμνα 28



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (1)ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (1)

Συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση για τις Συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση για τις 
εξελίξειςεξελίξεις

Προσαρμογή στις ανάγκες της οικονομίας και Προσαρμογή στις ανάγκες της οικονομίας και Προσαρμογή στις ανάγκες της οικονομίας και Προσαρμογή στις ανάγκες της οικονομίας και 
αγοράς εργασίαςαγοράς εργασίας

Συχνή αλλαγή επαγγελμάτων  τομέων εργασίας  Συχνή αλλαγή επαγγελμάτων  τομέων εργασίας  Συχνή αλλαγή επαγγελμάτων, τομέων εργασίας, Συχνή αλλαγή επαγγελμάτων, τομέων εργασίας, 
περιοχής ίσως και χώραςπεριοχής ίσως και χώρας

Ψηλά επίπεδα επαγγελματικότητας και Ψηλά επίπεδα επαγγελματικότητας και 
παραγωγικότηταςπαραγωγικότητας
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (2)ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (2)

Συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτωνΣυνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων
Εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσειςΕξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις

Επιχειρηματικές δεξιότητεςΕπιχειρηματικές δεξιότητεςΕπιχειρηματικές δεξιότητεςΕπιχειρηματικές δεξιότητες

Γνώσεις και δεξιότητες τεχνολογιών πληροφορίας και Γνώσεις και δεξιότητες τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνίαςεπικοινωνίαςεπικοινωνίαςεπικοινωνίας

Γλωσσικές ικανότητεςΓλωσσικές ικανότητες

Εντοπισμός ευκαιριών απασχόλησης ή δημιουργίας Εντοπισμός ευκαιριών απασχόλησης ή δημιουργίας 
επιχείρησηςεπιχείρησης
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Ευχαριστώ για την Προσοχή σαςχ ρ γ η ρ χή ς

Ιστοσελίδα ΑνΑΔ:  
www.anad.org.cy

Τηλέφωνο επικοινωνίας 
για τα Σχέδια της ΑνΑΔ:  για τα Σχέδια της ΑνΑΔ:  

22390300
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