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❖ Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (ή Ημικρατικός Οργανισμός) ο οποίος 

αναφέρεται στην κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων

❖ Διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν 

εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, των Εργοδοτικών Οργανώσεων και των 

Συντεχνιών

❖ Τέλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (0,5% του μισθολογίου ιδιωτικών 

επιχειρήσεων και ημικρατικών οργανισμών)

❖ Εξαιρούνται οι απασχολούμενοι στη Δημόσια Υπηρεσία και οι 

Αυτοαπασχολούμενοι

ΘΕΣΜΟΣ
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Η δημιουργία των προϋποθέσεων για 
προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, 
σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, για την 
ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας μέσα στα 
πλαίσια της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής 
του κράτους. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ



Ο συνεχής εμπλουτισμός του ανθρώπινου δυναμικού 
της Κύπρου με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες 
ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες συνθήκες της οικονομίας και της 
αγοράς εργασίας και να συμβάλλει στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και την επαύξηση της 
παραγωγικότητας των επιχειρήσεων/οργανισμών. 

ΟΡΑΜΑ



❖ Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου με τη συνεχή και διά βίου μάθηση 
των απασχολουμένων, των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού, με έμφαση στους 
νέους, στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και χαμηλής εξειδίκευσης και στους 
μακροχρόνια ανέργους. 

❖ Βελτίωση της παραγωγικότητας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξη της 
ανθεκτικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων μέσα από τη βελτίωση της 
προσαρμοστικότητας και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους. 

❖ Ενίσχυση της διασφάλισης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος 
κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την αξιολόγηση και 
πιστοποίηση της παρεχόμενης κατάρτισης, την ενίσχυση των συστημάτων και 
διαδικασιών ελέγχου, καθώς και των γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών 
προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ



ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2023-2025 

Στόχος 1: Αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της ΑνΑΔ 
(οριζόντιος στόχος) 

Στόχος 2: Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού 

Στόχος 3: Διασφάλιση της ποιότητας του συστήματος κατάρτισης και 
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού 

Στόχος 4: Προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης 



ΣΤΟΧΟΣ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (1) 

Ένταξη των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού στην απασχόληση:  
Υφιστάμενα Σχέδια της ΑνΑΔ

➢ Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

➢ Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

➢ Ειδικό Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων σε Οργανισμούς του Δημόσιου και 
ευρύτερου Δημόσιου τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικούς 
Οργανισμούς και Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

➢ Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων

➢ Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη:  Συμμετοχή ανέργων



ΣΤΟΧΟΣ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (2) 

Ένταξη των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού στην απασχόληση:  Νέα 
Έργα που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-
2026

➢ Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων

➢ Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την 
πράσινη οικονομία

➢ Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη 
γαλάζια οικονομία

➢ Προγράμματα κατάρτισης ανέργων για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων 
επιχειρηματικότητας



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ «ΘΑλΕΙΑ» 2021-2027
➢ Ατομικοί Λογαριασμοί Μάθησης

➢ Θα παρέχουν πιστώσεις σε επιλέξιμες ομάδες απασχολουμένων και ανέργων για την 
παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης για απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων 
ή/και την αναβάθμιση υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων.

➢ Θα αποκτήσουν πρόσβαση σε προγράμματα κατάρτισης σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στο 
πλαίσιο των Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης – Συνήθων της ΑνΑΔ.

➢ Έμφαση για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν στην απόκτηση γνώσεων 
και δεξιοτήτων για συγκεκριμένα επαγγέλματα με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, 
ιδιαίτερα στην πράσινη και γαλάζια οικονομία, καθώς και στην ανάπτυξη ψηφιακών 
δεξιοτήτων.

➢ Προγράμματα κατάρτισης για νέους ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός 
εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (NEETS)



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ NEETs
➢ Στόχος είναι η συμμετοχή 2.800 ατόμων, ηλικίας 15-29 ετών, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού

➢Συνολικός πληθυσμός NEETs γύρω στις 11.100 άτομα

➢Άνδρες: 5.500, Γυναίκες 5.600

➢15-19 ετών: 200 άτομα, 20-25 ετών: 4.100 άτομα, 26-29 ετών: 6.800 άτομα

➢Προϋπολογισμός έργου:  €5 εκ.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ NEETs
➢ Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων όπως:

➢ Αλφαβητισμός, Μαθηματικές δεξιότητες, Ψηφιακές και τεχνολογικές δεξιότητες, 
Διαπροσωπικές δεξιότητες, Επιχειρηματικότητα

➢ Προγράμματα κατάρτισης για αναβάθμιση υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για να 
αξιοποιήσουν ευκαιρίες απασχόλησης σε δυναμικούς τομείς:

➢ Πράσινη οικονομία, Γαλάζια οικονομία, Πληροφορική

➢ Ενδεχόμενο για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση για απόκτηση εργασιακής πείρας.

➢ Παροχή επιδόματος κατάρτισης και επιδόματος οδοιπορικών και άλλων εξόδων:

➢ Επίδομα κατάρτισης €5 ανά ώρα.  Επίδομα οδοιπορικών και άλλων εξόδων €8 ανά ημέρα ή €12 
ανά ημέρα για απόσταση μεγαλύτερη από 25 χιλιόμετρα από τον χώρο διαμονής



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ NEETs
➢ Εντοπισμός των ατόμων από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

➢ Καταγραφή των χαρακτηριστικών των ατόμων.

➢ Εξατομικευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση.

➢ Παραπομπή στα προγράμματα κατάρτισης της ΑνΑΔ, ανάλογα με το προφίλ των ατόμων.

➢ Ανάδοχοι για υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα είναι Κέντρα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΚΕΚ).  Υπάρχουν γύρω στα 230 πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ ΚΕΚ.

➢ Άκρως απαραίτητη η συνεργασία και ο συντονισμός εργασιών με τη Δημόσια Υπηρεσία 
Απασχόλησης.



Σας ευχαριστώ

Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού: 22390300 ή info@anad.org.cy

Ιστοσελίδα ΑνΑΔ:  www.anad.org.cy

Ιστοσελίδα ψηφιακής πύλης «Ερμής»:  https://ermis.anad.org.cy
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