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 Εθνική έρευνα: συμπεράσματα και συστάσεις 

σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος 

σπουδών 

- Κύπρος - 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή 

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού 

και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτήν. 

"Συντομεύοντας την απόσταση μεταξύ της αγοράς εργασίας και των 

νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ανεργίας και κοινωνικού 

αποκλεισμού - Εκπαίδευση εξ αποστάσεως για συντονισμένα μέτρα 

από δίκτυα περιφερειακών φορέων" 

Αριθμός Έργου: 2015-1-SE01-KA204-012244 
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Εισαγωγή   
 

Ο στόχος αυτού του εγγράφου είναι να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά 

με το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών της IGMA με βάση την έρευνα που διεξήχθη σε 

κάθε μία από τις ακόλουθες χώρες: Σουηδία, Ελλάδα, Ολλανδία, Ισπανία, Νορβηγία, Κύπρο και 

Ουκρανία. 

Η έρευνα στις χώρες εταίρους έχει αντιμετωπίσει το εθνικό πλαίσιο των νέων ενηλίκων ηλικίας 

από 18 έως 30 ετών, των σχετικών οργανώσεων που εργάζονται με αυτούς τους νέους, των 

επαγγελματιών που εμπλέκονται σε αυτούς τους οργανισμούς καθώς και των προκλήσεων που 

αντιμετωπίζουν αυτές οι οργανώσεις να εργαστούν (περισσότερο) αποτελεσματικά με αυτήν 

την ομάδα-στόχο τους. Η έρευνα υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου igma3 με στόχο να 

συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης των νέων ενηλίκων μέσω της βελτίωσης των 

δραστηριοτήτων συντονισμού με τα δίκτυα τοπικών φορέων που ασχολούνται με την 

εκπαίδευση και την απασχόληση με επίκεντρο τον ρόλο και τη συμβολή των εργοδοτών. 

Η ομάδα-στόχος του έργου δεν αποτελείται από ομοειδή άτομα: ορισμένοι νέοι είναι μαθητές 

που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και επανέρχονται στην εκπαίδευση σε μια επόμενη 

χρονική περίοδο, άλλοι έχουν ολοκληρώσει την επαγγελματική ή τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά 

είναι άνεργοι, ορισμένοι νέοι μπορεί να έχουν καταστεί αόρατοι καθώς δεν συμμετέχουν στην 

κοινωνία, δεν είναι εγγεγραμμένοι και δεν λαμβάνουν κοινωνικά οφέλη. Ακόμη άλλοι μπορεί να 

έχουν πολύ βάσιμους λόγους να μην υποβάλλουν αίτηση για δουλειά αυτή τη στιγμή αν και 

έχουν τα κατάλληλα κριτήρια, ενώ άλλοι δεν έχουν τα σωστά κριτήρια της κατάλληλης 

εκπαίδευσης κ.λπ. κλπ. Όλοι αυτοί οι νέοι θεωρούνται άνεργοι  κοιτάζωντας προς τα έξω 

επιχορηγούμενα στατιστικά στοιχεία των εθνικών αγορών εργασίας μας. Όμως, το είδος των 

προβλημάτων / προκλήσεων που αντιμετωπίζουν αυτοί οι νέοι διαφέρουν καθοριστικά, όπως 

και οι ανάγκες τους καθώς και οι υπηρεσίες που πρέπει να προσφερθούν και οι απαιτούμενες 

δεξιότητες των εμπλεκομένων επαγγελματιών. 

Για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το σωστό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, είναι 

άκρως σημαντικό να έχουμε μια σαφή περιγραφή της ομάδας-στόχου στην οποία θα 

επικεντρωθεί κάθε εταίρος, οι συναφείς οργανώσεις που εργάζονται με τη συγκεκριμένη 

ομάδα-στόχο, ο τύπος των επαγγελματιών που εμπλέκονται και το είδος των επαγγελματικών 
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θεμάτων που πρέπει να γνωρίζουν/να έχουν υπό την αρμοδιότητά τους αυτοί οι 

επαγγελματίες. Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό: θεωρώντας την ομάδα-στόχος σας και τους 

εμπλεκόμενους οργανισμούς / επαγγελματίες, τι είναι σύμφωνα με την έρευνά σας απαραίτητο 

να τεθεί στο νέο μας πρόγραμμα σπουδών IGMA; 

Αυτό το έγγραφο σας παρουσιάζει έναν πίνακα που πρέπει να συμπληρώσετε για να μας 

δώσετε αυτό το είδος σχολίων. Ο πίνακας έχει τη λειτουργία να συγκεντρώνει ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ την 

έρευνα της χώρας σας σε αυτά τα στοιχεία που πρέπει να είμαστε σε θέση να κάνουμε ένα νέο 

σχέδιο πρότασης για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που όλοι χρειαζόμαστε / όλοι μπορούμε να 

μοιραστούμε. 

Συγκεντρώστε τις απαντήσεις / συμπεράσματά σας σε 2 σελίδες κειμένου. Συνεπώς, δεν 

απαιτείται πλέον συμπληρωματική μετάφραση της έκθεσης έρευνας. Στείλτε το ολοκληρωμένο 

πίνακα στους Jenny Averhed και Roger Van de Winkel στις 29 Φεβρουαρίου το αργότερο. 

Αυτό θα μας δώσει αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε και να ετοιμάσουμε ένα σχέδιο έκδοσης 

του περιεχομένου του νέου αναλυτικού προγράμματος, το οποίο θα παρουσιάσουμε στη 

Διάσκεψη Drammen στις αρχές Απριλίου 2016. 
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1. Συνοπτικός πίνακας 
 

1. Γενικές στατιστικές σχετικά με την ανεργία των νέων (Eurostat) στη χώρα σας 

Δώστε στατιστικά στοιχεία για τα τρία τελευταία έτη: 2012, 2013, 2014 (2015 αν είναι 

δυνατόν) συν τάση. 

Στατιστικά Δεδομένα για την Ανεργία στην Κύπρο 

* ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Για να υπολογίσετε την ημερομηνία της εποχιακής προσαρμογής, χρησιμοποιούνται ειδικές 

στατιστικές μέθοδοι. Οι Εποχιακές Προσαρμογές Δεδομένων χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση 

δεδομένων μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου με άλλες περιόδους, όπως για παράδειγμα, 

οι προηγούμενοι τρεις μήνες ήταν ο εποχιακός παράγοντας που επηρεάζει τα δεδομένα. 

 

 

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ 
Στατιστική Υπηρεσία - CYSTAT 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ * 

Eurostat 
(Δεκέμβριος) 

% 
Ετος Υπολογιζόμενος Χρόνος 

2012 36362 36415 14,7 
2013 46765 46835 16,5 
2014 47197 47374 16,4 

2015 43159 43276 15,7 

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/labour_32main_gr/labour_32main_gr?OpenForm&sub=2&sel=2 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=teilm020  

http://capital.sigmalive.com/story/5078043   

http://www.typos.com.cy/cat/1/article/19768 

http://www.kathimerini.gr/27283/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/eurostat-sto-268-to-pososto-anergias-
sthn-ellada-ton-oktwvrio  

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/labour_32main_gr/labour_32main_gr?OpenForm&sub=2&sel=2
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=teilm020
http://capital.sigmalive.com/story/5078043
http://www.typos.com.cy/cat/1/article/19768
http://www.kathimerini.gr/27283/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/eurostat-sto-268-to-pososto-anergias-sthn-ellada-ton-oktwvrio
http://www.kathimerini.gr/27283/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/eurostat-sto-268-to-pososto-anergias-sthn-ellada-ton-oktwvrio
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Εκπαίδευση 

 

 

Ηλικία 
 

 

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ 
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ) 

  

Υπολογιζόμενος 
Χρόνος  

2012 

Υπολογιζόμενος 
Χρόνος  

2013 

Υπολογιζόμενος 
Χρόνος  

2014 

Υπολογιζόμενος 
Χρόνος  

2015 

Ηλικία 

Λιγότερο από 
20 

271       309       299       215       

20 - 29 10.008 12.816 12.125 10.390 

30 - 39 8.535       10.871       10.792       10.495       

40 - 49 7.434       9.067       8.910       8.104       

50 - 59 7.403       10.064       11.010       10.000       

60 - 64 2.602       3.500       3.905       3.773       

65 and up 110       137       156       183       

Σύνολο 36.362       46.765       47.197       43.159       

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ 
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ) 

  

Υπολογιζόμε
νος Χρόνος 

2012 

Υπολογιζόμεν
ος Χρόνος 

2013 

Υπολογιζόμε
νος Χρόνος 

2014 

Υπολογιζόμε
νος Χρόνος 

2015 

Εκπαιδευτικό 
Eπίπεδο 

Χωρίς εκπαίδευση 152       148       157       146       

Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 

9.115       10.271       9.991       9.160       

Δευτεροβάθμια 
Γενική Εκπαίδευση 

14.763       18.367       18.337       16.816       

Δευτεροβάθμια 
τεχνική 
εκπαίδευση 

3.753       5.005       5.123       4.664       

Ανώτερη 
εκπαίδευση 

8.580       12.974       13.590       12.372       

Σύνολο 36.362       46.765       47.197       43.159       
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1. Ποια είναι η συγκεκριμένη ομάδα στόχος ανέργων νέων με τους οποίους θα εργαστείτε στη 

χώρα σας; 

Περιγράψτε με συντομία τα βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας ή των ομάδων στόχων που 

πρόκειται να στοχεύσετε 

 

Στην Κύπρο, η ψηλότερη ανεργία παρατηρείται στους νέους ηλικίας μεταξύ 20 και 29 ετών και η 

δεύτερη υψηλότερη στους νέους ηλικίας μεταξύ 30 και 39 ετών. 
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Επίσης, η ανεργία είναι ψηλότερη στους αποφοίτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Η ομάδα-στόχος μας είναι οι νέοι με γενική εκπαίδευση ηλικίας 20 έως 29 ετών. Επίσης σε αυτή την 

ομάδα μπορούμε να συμπεριλάβουμε τους νέους αποφοίτους που δεν θέλουν να ακολουθήσουν τις 

κύριες σπουδές τους και επιθυμούν να κάνουν μια αλλαγή σταδιοδρομίας και είναι μεταξύ 20 και 29 

ετών. 

Οι κυριότεροι λόγοι για τα ψηλά ποσοστά ανεργίας στην Κύπρο είναι 

1. Ανεπαρκείς συμβουλές σταδιοδρομίας ειδικά για νέους ενήλικες που δεν επιθυμούν να 

αποκτήσουν πανεπιστημιακό δίπλωμα. 

2. Επίσης, η ανεργία των νέων υποθάλπτεται ιδιαίτερα από την πολιτιστική και οικογενειακή 

νοοτροπία στην Κύπρο. Παρόλο που οι άνθρωποι γνωρίζουν τα ψηλά ποσοστά ανεργίας σε 

συγκεκριμένες θέσεις εργασίας (κυρίως γραφειακές εργασίες που μπορεί να ή μην απαιτούν 

κάποιο πτυχίο), συχνά θεωρούν την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση ως κατώτερη. Έτσι, 

θα προτιμήσουν σπουδές που διαθέτουν ‘’κύρος’’ χωρίς να ληφθούν υπόψη τις προοπτικές 

απασχόλησης στην Κύπρο και οι ικανότητες και οι κλίσεις  των παιδιών της κάθε οικογένειας. 

14,763       

18,367       18,337       
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3. Η αύξηση της ανεργίας οφείλεται επίσης στην αύξηση της μείωσης του αριθμού των διαθέσιμων 

θέσεων εργασίας λόγω της οικονομικής κρίσης. 

 

Χαρακτηριστικά διπλωμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των νέων είναι ότι όταν αποφοιτήσουν από το σχολείο, δεν έχουν 

ειδίκευση ή εργασιακή εμπειρία. Αυτό εμποδίζει τις προσπάθειές τους να βρουν δουλειά. Σε μερικές 

περιπτώσεις, η οικονομική υποστήριξη από την κυβέρνηση και / ή την οικογένεια αποτελεί 

παράγοντα για την αποδυνάμωση των ευκαιριών απασχόλησης, καθώς ο μισθός είναι σχεδόν ο ίδιος 

ή ακόμα και λιγότερο από αυτό που παίρνουν ως υποστήριξη. Αυτός ο παράγοντας ενισχύει την 

έλλειψη ώθησης στην επιδίωξη καριέρας. Αυτή η συγκεκριμένη ομάδα-στόχος είναι απαισιόδοξη 

όσον αφορά τις προοπτικές καριέρας. Λόγω της έλλειψης κατάλληλης καθοδήγησης, αυτή η ομάδα 

παραμένει στις περισσότερες περιπτώσεις "στάσιμη". 

Χαρακτηριστικά αποφοίτων ανώτερης εκπαίδευσης 

Αυτοί οι νέοι ενήλικες αντιμετωπίζουν ένα χάσμα μεταξύ των ακαδημαϊκών προσόντων τους και των 

προσόντων που απαιτούνται σε μια συγκεκριμένη δουλειά. Επιπλέον, συχνά οι προσδοκίες τους 

απέχουν πολύ από την πραγματικότητα στο χώρο εργασίας και σε συνδυασμό με την οικονομική 

υποστήριξη που μπορεί να λαμβάνουν αρνούνται να μειώσουν τα πρότυπά τους (ακόμη και σε 

περιόδους οικονομικής κρίσης) και να βρουν δουλειά. Επιπλέον, μπορεί να έχουν ολοκληρώσει 

σπουδές στα Πανεπιστήμια, αλλά οι δυνατότητές τους δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα που 

απαιτεί ο εργοδότης. Αυτό έχει να κάνει με τα χαμηλά πρότυπα από πολλά Πανεπιστήμια στην 

Κύπρο και στο εξωτερικό. Σε πολλές περιπτώσεις, οι σπουδές δεν ισχύουν για τις σχετικές διαθέσιμες 

θέσεις εργασίας (κακή κρίση καριέρας / συμβουλές). 

Οι επιπτώσεις της ανεργίας έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία υπερβολικού άγχους, κατάθλιψης, 

απελπισίας, απώλεια χαράς της ζωής και αύξηση του κινδύνου αυτοκτονίας. Η ανεργία στερεί τους 

νέους από τα μέσα αναζήτησης και εύρεσης της ταυτότητάς τους. Οι άνεργοι έχουν τέσσερις φορές 

τον κίνδυνο επιδείνωσης της υγείας σε σύγκριση με τους άλλους εργαζόμενους. 

Επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας νέων είναι ότι έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση, 

αισθάνονται απόρριψη από την κοινωνία και αναπτύσσουν εχθρότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
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εμφανίζουν ψυχοσωματικά προβλήματα ή αρχίζουν να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ / 

ή τη χρήση άλλων ουσιών, συμμετέχουν ακόμα και  σε αντικοινωνικές ομάδες ή γίνονται βίαιοι. Τα 

προβλήματα ανεργίας έχουν επιπτώσεις στο οικογενειακό τους περιβάλλον. 

 

2. Γιατί επιλέξατε αυτή(ές) την(ις) ομάδα(ες); 

    Περιγράψτε συνοπτικά τον κύριο λόγο για την αντιμετώπιση στο πιλοτικό σας αυτή(ές) την  (ις) 

ομάδα(ες) 

Έχουμε επιλέξει να συνεργαστούμε με αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα νέων γιατί η ανάπτυξη κάθε 

κοινωνίας βασίζεται στην ανάπτυξη των νέων και ιδιαίτερα των νέων μορφωμένων. Οι νέοι 

αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της κυπριακής κοινωνίας. 

Ένας δεύτερος λόγος για την επιλογή αυτής της ομάδας νέων είναι να τους βοηθήσουν να εισέλθουν 

ομαλά στην αγορά εργασίας της Κύπρου. Η δυσκολία στο να εισέλθουν στην αγορά οφείλεται στην 

έλλειψη ειδίκευσης και εργασιακής εμπειρίας. 

Ένας άλλος λόγος είναι επειδή οι νέοι δεν επιλέγουν τεχνική / επαγγελματική ενασχόληση (δηλαδή 

ηλεκτρολόγοι, καμαριέρες, σερβιτόροι κ.λπ.), παρόλο που σε αυτά τα επαγγέλματα οι ευκαιρίες 

απασχόλησης είναι πολύ καλές. Όπως εξηγήθηκε προηγουμένως, αυτό οφείλεται στην νοοτροπία της 

κυπριακής οικογένειας. Θα θέλαμε να προωθήσουμε την ΕΕΚ και για τις δύο ομάδες-στόχους 

(απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και ανώτερης εκπαίδευσης που θα ήθελαν να αλλάξουν τις 

σταδιοδρομίες τους). Θα θέλαμε να συμβάλουμε στην αλλαγή νοοτροπίας και να προσφέρουμε 

κατάλληλες συμβουλές σταδιοδρομίας προωθώντας αυτά τα επαγγέλματα και τις ευκαιρίες 

καριέρας που προσφέρουν. 

Οι νέοι πρέπει να αναζητήσουν και να αναπτύξουν την ταυτότητά τους. Θέλουμε οι νέοι να είναι 

σωματικά και διανοητικά υγιείς, ώστε να μην αισθάνονται απόρριψη από την κοινωνία και να μην 

αναπτύσσουν εχθρότητα. Η βελτίωση των χαρακτηριστικών αυτής της ομάδας νέων θα 

πραγματοποιηθεί μέσω προγραμμάτων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και πρακτικής άσκησης. 
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1. Ποιοι είναι οι κύριοι ενδιαφερόμενοι με τους οποίους χρειάζεται να συνεργαστείτε; 

Αναφέρετε συνοπτικά τους διάφορους φορείς και  περιγράψτε συνοπτικά τους ρόλους και τις 

ευθύνες τους, καθώς και την εξειδίκευση των εμπλεκόμενων επαγγελματιών. 

 

Οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για τους ανέργους είναι οι εξής: 

 

1. Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου (ΑνΑΔ): 

 

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου (ΑνΑΔ) είναι δημόσιος οργανισμός. Η 

αποστολή της ΑνΑΔ είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την προγραμματισμένη και 

συστηματική εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο σε όλα τα επίπεδα 

και σε όλους τους τομείς και να ανταποκριθεί στις ανάγκες της οικονομίας στο πλαίσιο των 

κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών. 

Ένας από τους στόχους της ΑνΑΔ είναι να συμβάλει στην ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. 

Προτεραιότητα δίδεται στη συνέχιση των δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων στην εργοδότηση 

και στην ανεργία που προκαλεί η οικονομική κρίση. Οι δραστηριότητες που προωθούνται είναι η 

ενεργός υποστήριξη της εργοδότησης, με έμφαση στην πρόσληψη επιχειρήσεων, τις τοποθετήσεις σε 

εταιρείες / οργανισμούς αποκτώντας εργασιακή εμπειρία και κατάρτιση για τη βελτίωση της 

απασχόλησης. 

Οι δραστηριότητες αυτές υλοποιούνται από την ίδια την ΑνΑΔ ή εκδίδουν διαγωνισμούς για να τις 

αναθέσουν σε άλλες οντότητες. 

Ο ρόλος της ΑνΑΔ στην περίπτωση της ανάθεσης σε άλλες οντότητες είναι να ελέγξει και να 

αξιολογήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την ομαλή λειτουργία της δράσης. Ένα παράδειγμα 

τέτοιας δραστηριότητας που υλοποιείται από την ΑνΑΔ είναι το "Σχέδιο Τοποθέτησης  ανέργων νέων 

αποφοίτων σχολών, γυμνασίων, τεχνικών σχολών και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για διετή 

επαγγελματική εμπειρία σε Εταιρείες / Οργανισμούς (2015) - Συγχρηματοδοτούμενο Έργο της ΑνΑΔ 

/ ΕΚΤ / ΠΑΝ Περίοδος Προγραμματισμού 2014-2020 ". Σκοπός αυτού του έργου ήταν η παροχή 

ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας σε άνεργους απόφοιτους 

σχολείων ώστε να βελτιωθεί η ενασχόλησή τους παράλληλα επιτρέποντας στις επιχειρήσεις / 
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οργανισμούς να επωφεληθούν από ένα κατάλληλο δυναμικό. Το Σχέδιο απευθύνεται σε 

εγγεγραμμένους άνεργους απόφοιτους κάτω των 25 ετών. 

 

Ένα παράδειγμα μιας δραστηριότητας έργου μέσω ενός διαγωνισμού είναι τα πολυεπιχειρησιακά 

προγράμματα κατάρτισης. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών  

αναγκών των ανέργων μέσω της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται 

από τα Εγκεκριμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στο πλαίσιο του Σχεδίου 

"Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης". Η συμμετοχή των ανέργων αφορά την πλήρωση 

κενών θέσεων στα προγράμματα σύμφωνα με τους όρους που θέτει το σχέδιο. Τα προγράμματα 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και σε όλα τα 

επαγγέλματα. 

 

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση των προγραμμάτων εκτελούνται από τα Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης με βάση την Ατζέντα που έχει συντάξει η ΑνΑΔ σε συνεννόηση με τους επιχειρηματικούς 

και επαγγελματικούς φορείς και έπειτα ανακοινώνεται στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

 

 

2. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Η αποστολή των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) είναι να συμβάλλει στην ταχεία και 

επιτυχημένη προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού, στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης και 

ανταγωνιστικής οικονομίας και κοινωνίας λόγω της παγκοσμιοποίησης, των οικονομικών 

διαδικασιών, των τεχνολογικών εξελίξεων και της υιοθέτησης νέων μορφών εργασίας. 

Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης συμμετέχουν στα προγράμματα της ΑνΑΔ ή οργανώνουν 

προγράμματα που σχεδιάζουν σε συνεννόηση με επιχειρησιακούς και επαγγελματικούς φορείς. 

Παραδείγματα τέτοιων κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης είναι τα κέντρα EDITC και KEM που 

σχεδιάζουν τέτοια προγράμματα κατάρτισης τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους άνεργους 

 

 

 

 



igma3_ O3_Sweden_V1_24112015 
 

15 
 

 

3. Τμήμα Εργασίας 

 

Το Τμήμα Εργασίας υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Ευημερίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 

είναι υπεύθυνο για θέματα: 

 Απασχόληση και αγορά εργασίας. 

 Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της αρχής της ισότητας στον 

εργασιακό χώρο. 

Οι υποχρεώσεις του Τμήματος Εργασίας είναι να ελέγχουν τις απαραίτητες πληροφορίες όλων των 

εμπλεκομένων μερών και να εφαρμόζουν τα διάφορα προγράμματα που ξεκινούν κατά καιρούς. 

Επίσης, το Τμήμα Εργασίας έχει συμβούλους που πραγματοποιούν συναντήσεις με τους ανέργους 

για συμβουλές σταδιοδρομίας και θέσεις εργασίας. 

 

 

4. Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου 

Το Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ιδρύθηκε το 1994 ως οντότητα Δημοσίου Νόμου. Ο Οργανισμός 

έχει κυρίως συμβουλευτικές αρμοδιότητες, ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνει την υλοποίηση 

προγραμμάτων για τη νεολαία μετά από έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνήθως 

παρέχεται κατά την απόφαση ετήσιου Προϋπολογισμού του Οργανισμού ή σε άλλη ειδική απόφαση. 

Ως συμβουλευτικό σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει μέσω του Υπουργού Παιδείας και 

Πολιτισμού στο Υπουργικό Συμβούλιο προτάσεις για την οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης και 

εξειδικευμένης πολιτικής σε θέματα νεολαίας και για την προώθηση των στόχων του οργανισμού που 

είναι: 

            • Την πρόοδο και την ευημερία όλων των νέων της Κύπρου, 

            • Παροχή ευκαιριών για όλους τους νέους και τις οργανώσεις τους να συμμετέχουν και να  

αναλαμβάνουν την ευθύνη για την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και την πρόοδο 

της κοινότητας, 

   • Άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 

σύγχρονη νεολαία. 
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5. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 

 

Υπάρχουν αρκετοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που αναπτύσσουν και προωθούν προγράμματα και 

πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των νέων. Οι ευθύνες τους είναι ο εντοπισμός και η επίλυση 

κοινωνικών προβλημάτων και αναγκών των νέων. Στόχος τους είναι να κινητοποιήσουν τους νέους 

να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, παρέχοντας εκπαιδευτικές 

και δημιουργικές δραστηριότητες. 

Παράδειγμα τέτοιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που εφαρμόζει τέτοια συστήματα είναι το 

Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού των Κάτω Πολεμιδιών. 

https://skepolem.wordpress.com/  

 

 

     6.  Φορείς εργοδοτών 

 

Υπάρχουν διάφοροι φορείς και οργανισμοί, όπως το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου 

(ΚΕΒΕ) και η Ομοσπονδία  Εργοδοτών και Βιομηχάνων (OEB), που λειτουργούν ως σύμβουλοι στη 

δημιουργία και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους επαγγελματίες και τους ανέργους. 

 

 

     7.  Σύμβουλοι Καριέρας στα σχολεία (ιδιωτικά ή δημόσια) 

Οι σύμβουλοι καριέρας στα σχολεία είναι εκπαιδευτικοί που παρέχουν συμβουλές σαν μέρος των 

καθηκόντων τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν εξειδικευτεί σε συμβουλές καριέρας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skepolem.wordpress.com/
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2.  Ποια είναι η βασική πρόκληση που πρέπει να επιλύσουν, ποιο είναι το βασικό τους ζήτημα για τη 

βελτίωση των υπηρεσιών / αποτελεσματικότητάς τους; 

Παρακαλώ και πάλι περιγράψτε εν συντομία! 

 

Μπορούμε να δούμε ότι οι φορείς που εμπλέκονται στην ομάδα των ανέργων νέων, έχουν ορισμένες 

ελλείψεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. 

Οι σύμβουλοι στο Τμήμα Εργασίας δεν έχουν τις δεξιότητες ή το χρόνο για κατάλληλες συμβουλές 

καριέρας στους ανέργους. Τα καθήκοντά τους επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στη διαβίβαση 

πληροφοριών για τις θέσεις εργασίας. 

Στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης παρατηρούμε ότι τα κέντρα δεν έχουν συστηματική 

προσέγγιση για το σχεδιασμό των προγραμμάτων ΕΕΚ. Επιπλέον, τα Κέντρα που παρέχουν 

συμβουλές καριέρας και θέσεις εργασίας έχουν εκπαιδευτές που εκτελούν αυτή τη δουλειά και δεν 

έχουν δεξιότητες καθοδήγησης / συμβουλές καριέρας που αναπτύσσονται για αυτό το είδος 

εργασίας. 
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1. Ποια είναι τα θέματα  που πρέπει να αντιμετωπίσει το IGMA3  σύμφωνα με την έρευνά σας, 

την ομάδα στόχου σας και τους σχετικούς φορείς (τους επαγγελματίες που συνεργάζονται με την 

ομάδα-στόχο σας); 

  Παρακαλούμε απαριθμήσετε συνοπτικά τα θέματα και να δώσετε μια πολύ σύντομη       

περιγραφή του περιεχομένου, ώστε να καταλάβουμε τι εννοείτε. 

 

Ομάδα στόχος: Νέοι άνεργοι που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή απόφοιτοι 

ανώτατων σχολών που επιδιώκουν να ακολουθήσουν διαφορετική καριέρα από τις σπουδές τους. 

Σχετικοί φορείς: 

1. Εκπαιδευτές και σύμβουλοι καριέρας από παρόχους ΕΕΚ 

2. Εκπαιδευτικοί και σύμβουλοι καριέρας στα σχολεία (ιδιωτικά ή δημόσια) 

3. Σύμβουλοι καριέρας από το Γραφείο Εργασίας 

4. Εθελοντές από ΜΚΟ και το Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου  που ασχολούνται με άνεργους 

νέους 

 

Κατάλογος θεμάτων: 

Μονάδα: Διαπροσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας 

Ο σύμβουλος πρέπει να είναι σε θέση να εξασκήσεις τα παρακάτω: 

 Εφαρμογή αναπτυγμένης ενεργού ακρόασης και εξερεύνησης για την κατανόηση των καταστάσεων 
και των αναγκών των πελατών, συμπεριλαμβανομένων 

 Αντανακλαστική, Συνοπτική Εστίαση και Εξερεύνηση 

 Υποστήριξη αλλαγών, ανατροφοδότησης, προώθησης 

 Υποστήριξη προετοιμασίας και ανθεκτικότητας των πελατών για δραστηριότητες, 

 Παροχή πληροφοριών στους πελάτες με βοηθητικό και χρήσιμο τρόπο 

 Αντιμετωπίστε αντιρρήσεις και προβλήματα και συνεργαστείτε με δύσκολους ανθρώπους 

 Χρησιμοποιήστε πρόσωπο με πρόσωπο και / ή τηλεφωνικές μεθόδους ανάλογα με τη συμβουλευτική 
τους κατάσταση 

 Διαχείριση των απαραίτητων αρχείων, εμπιστευτικότητα και γνωστοποίηση 

 Εργασία με ειδικούς (π.χ. υγεία, κοινωνικούς λειτουργούς) 
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Μονάδα: Σχεδιασμός 

Δυνατότητα εφαρμογής διαπροσωπικών δεξιοτήτων για να βοηθήσει τον πελάτη 

 λήψη αποφάσεων για ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους 

 Σχεδιασμός τι πρέπει να κάνουν για να επιτύχουν τους στόχους τους 

 να αναλάβουν δράση για να ανακαλύψουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη λήψη των 
αποφάσεών τους 

 εστιασμός στη σκέψη και στο προγραμματισμό σε ένα αποτέλεσμα απασχόλησης 
 προσδιορισμός και επίλυση προβλημάτων στην επίτευξη τους 

Δυνατότητα εφαρμογής του συμβουλευτικού κύκλου: Προετοιμασία & προγραμματισμός, Συνέντευξη, Στόχος, 

Εξερεύνηση, Αξιολόγηση, Σχεδιασμός (PIGEEP) με εποικοδομητικό, ευέλικτο τρόπο που είναι ευαίσθητο στις 

ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών. 

 

Μονάδα: Ανάπτυξη της αυτο-αποτελεσματικότητας των πελατών 

Δυνατότητα εφαρμογής κτίζοντας τεχνικές αυτο-αποτελεσματικότητας στο 

 βοηθώντας τους πελάτες να επιλέξουν άμεσους στόχους και δράση 

 παροχή ανατροφοδότησης και προώθησης 

Δυνατότητα εφαρμογής μέτρων αυτο-αποτελεσματικότητας για την ενθάρρυνση της ανεξαρτησίας και της 

εμπιστοσύνης του πελάτη 

 στην πρακτική αναζήτησης εργασίας του πελάτη 

 στην πρακτική του πελάτη για τον ανταγωνισμό για εργασία 

 να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα εναντίον  των αποτυχιών και των προκαταλήψεων 

- προγραμματισμός για και κατά τη διάρκεια της μετάβασης στην εργασία και τη διατήρηση της εργασίας 

για την ενίσχυση των προσωπικών ικανοτήτων και δυνατοτήτων. 
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Μονάδα: Σχεδιασμός & εφαρμογή ομαδικών εκδηλώσεων / μάθησης  

 
Ικανότητα να 

 Χρησιμοποιήστε μια απλή Ανάλυση Ανάγκης Εκμάθησης 

 Σχεδιάστε εκδηλώσεις μάθησης και ανακάλυψης για ομάδες πελατών 

 Ηγείτε την ομάδα σε δομημένες και αμοιβαία υποστηρικτικές δραστηριότητες που 
επικεντρώνονται στην απασχόληση 

 Εφαρμογή διαφόρων μεθόδων δημιουργίας δεξιοτήτων και εμπιστοσύνης ανάλογα με τις 
ανάγκες της ομάδας 

 Σχεδιάστε και παραδώστε σε ομάδες με μοναδικές απαιτήσεις (π.χ. μετανάστες) 

 

Μονάδα: Αναπτύσοντας τους πόρους της ίδιας της Αγοράς Εργασίας των συμβούλων 

Δυνατότητα συνάντησης με τους τοπικούς εργοδότες, παρακολούθηση πραγματικές εργασίες σε δράσηκαι 

συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα 

Ικανότητα να 

 Ανάπτυξη επαφών, γνώσεων και συμμετοχής 

 Συνεραστείτε και κάνετε μια επιχειρηματική υπόθεση  σε εργοδότη/ες 

 Αξιολογείστε τις εργασίες με τους πελάτες και τους εργοδότες 

 Προτείνετε πρακτικές προσαρμογές της εργασίας και βοηθήματα στην απασχόληση 

Παροχή μεταβατικής και συνεχιζόμενης υποστήριξης σε πελάτες και εργοδότες 

 

Μονάδα: Αναπτύσοντας Ικανότητες συμβούλων για Θέσεις Εργασίας 

Ικανότητα να 

- να βρουν και να αξιολογήσουν τους εργοδότες για θέσεις εργασίας. 

- αξιολόγηση καθοδηγητών στους οργανισμούς 

- προετοιμασία για τα σχέδια εκπαίδευσης εργασίας 

- παρακολούθηση και καθοδήγηση των πελατών 
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Μονάδα: Ηθική 

Ικανότητα να 

 επιδεικνύουν σεβασμό και εμπιστοσύνη 

 εργαστούν εντός των ορίων αρμοδιότητας 

 εργαστούν πάνω απ’όλα για το ενδιαφέρον και όφελος των πελατών  

 να εργαστούν για να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν την τεκμηριωμένη απόφαση και τις 
επιλογές του πελάτη 

 αντιμετωπίσουν συγκρούσεις συμφερόντων 

 να διαχειριστούν την εμπιστευτικότητα 

 να διαχειρίζονται τους κινδύνους για την προσωπική ασφάλεια και την ιδιοκτησία 
εφαρμογή πρακτικής βασισμένης σε αποδεικτικά στοιχεία 
αξιολόγηση της παρεχόμενης υπηρεσίας 

 

 

1. Ποιές οποιεσδήποτε περαιτέρω περιοχές προσοχής πρέπει να καλύπτει το πρόγραμμα 

σπουδών; 

 

 

1. Κατά την γνώμη σας, ποια θέματα / είδος ή πληροφορίες μπορεί να αφορούν τους εργοδότες; 

Απλά καταγράψτε και περιγράψτε το θέμα. Παρακαλούμε επίσης να περιγράψετε συνοπτικά γιατί 

νομίζετε ότι αυτό είναι σχετικό. 

Μονάδα: Αναπτύσοντας την ικανότητα του Εργοδότη και συμμετοχή του με Συμβούλους / 

Οργανισμούς Καριέρας 

Ικανότητα να συναντούμε συμβούλους / οργανισμούς καριέρας, να αλληλεπιδρούν, να παρέχουν 

ανατροφοδότηση και κανάλια στην αγορά εργασίας 

Ικανότητα να  

 Ανάπτυξη επαφών, γνώσεων και συμμετοχής 

 Εργασία με συμβούλους καριέρας και παροχή ανατροφοδότησης 

 Αξιολογήστε τις θέσεις εργασίας με συμβούλους 

 Προτείνετε πρακτικές προσαρμογές της εργασίας και βοηθήματα στην απασχόληση 

 Παρέχετε μεταβατική και συνεχούς υποστήριξη σε συμβούλους 
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2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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1. Συνοπτικά συμπεράσματα σχετικά με το 

περιεχόμενο 

 

Οι Κύριες Μονάδες είναι: 

Μονάδα: Διαπροσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας 

Μονάδα: Σχεδιασμός 

Μονάδα: Ανάπτυξη της αυτο-αποτελεσματικότητας των πελατών 

Μονάδα: Σχεδιασμός & εφαρμογή ομαδικών εκδηλώσεων / μάθησης 

Μονάδα: Αναπτύσοντας τους πόρους της ίδιας της Αγοράς Εργασίας των συμβούλων 

Μονάδα: Ηθική 

Μονάδα: Αναπτύσοντας την ικανότητα του Εργοδότη και συμμετοχή του με Συμβούλους / 

Οργανισμούς Καριέρας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


