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ΘΑλΕΙΑ 2021-2027



Στόχος Πολιτικής (ΣΠ) 4: Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος: (8) Απασχόληση νέων και διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας

Ειδικός Στόχος (ΕΣ): 4(α) Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που 
αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους 
μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικώς αδρανή άτομα, 
καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας

Προϋπολογισμός Έργου€3.000.000 Συγχρηματοδότηση ΕΕ (ΕΚΤ+): 60%

Περίοδος Υλοποίησης (ημ. έναρξης-λήξης έργου): 7/2026 - 12/2029

Τοποθεσία Έργου: Παγκύπρια κάλυψη

Δικαιούχος/ Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Εργασίας



Σύντομη περιγραφή / Στόχος: Το έργο έχει στόχο την παροχή υπηρεσιών απασχόλησης σε νεαρά 
άτομα ηλικίας 15-29 χρόνων τα οποία βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα στο αρχείο ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης(ΔΥΑ).

Τα άτομα αυτά θα εντοπίζονται και θα προσεγγίζονται μέσω τεσσάρων Κινητών Μονάδων της ΔΥΑ, με 
στόχο την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής και καθοδήγησης από 
εξειδικευμένους Συμβούλους Απασχόλησης για διευκόλυνση της ένταξης τους στην αγορά εργασίας και 
απομάκρυνση του κινδύνου για κοινωνικό αποκλεισμό . Η εξατομικευμένη  παρέμβαση θα περιλαμβάνει 
εφαρμογή κατάλληλου ερωτηματολογίου, παροχή ψυχολογικής και συμβουλευτικής στήριξης και 
καθοδήγησης των ανέργων, σχεδιασμό και υλοποίηση Ατομικών Σχεδίων Δράσης  τα οποία θα 
οδηγήσουν στη βελτίωση της απασχολησιμότητας μέσω της συμμετοχής  σε κατάλληλα προγράμματα 
κατάρτισης και στη τοποθέτηση σε κατάλληλη και βιώσιμη  θέση εργασίας.



Οι Κινητές Μονάδες ΔΥΑ θα λειτουργήσουν στις τέσσερις Επαρχίες, Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο και 
Λάρνακα. Για εντοπισμό των ατόμων ΝΕΕΤς, οι Σύμβουλοι θα επισκέπτονται χώρους όπου συχνάζουν  
νεαρά άτομα όπως καφετέριες, κέντρα νεότητας τόσο σε αστικές όσο και σε απομακρυσμένες μη 
αστικές περιοχές που βρίσκονται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε κατά το πρωινό 
ωράριο λειτουργίας των Γραφείων της ΔΥΑ  8:00-15:30,  είτε κατά το απογευματινό ωράριο εργασίας 
13:00- 20:30.
Μείωση της ανεργίας των νέων
Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Μείωση της ανεργίας των νέων μέσω ενεργοποίησης, αναβάθμισης της απασχολησιμότητας και 
ένταξης στην αγορά εργασίας.

Αλλαγή κουλτούρας και συμπεριφορών στους νέους μέσω της παροχής της σωστής πληροφόρησης 
όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία 
και τους κανονισμούς που ισχύουν στην αγορά εργασίας.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας


