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Ετήσια έκθεση υλοποίησης για τον στόχο  
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» 

 
(Αναθεωρημένη Έκθεση – Ιούλιος 2015) 

 
 
5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΚΑΤΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
 
Οι πόροι που εξασφαλίστηκαν από την Κύπρο στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων 
(ΠΑΝ) (ύψους €11,6εκ. περίπου) και η αντίστοιχη υποστήριξη που καταβάλλεται από το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο  (EKT)  στην  ΠΑΝ  θα  αξιοποιηθούν  μέσω  ενός  ξεχωριστού  Ειδικού  Στόχου  στο  πλαίσιο  του  2ου Άξονα 
Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή», 
που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και την ΠΑΝ την περίοδο 2014‐2020.   
 
Τα  έργα  που  αναμένεται  να  συγχρηματοδοτηθούν  στο  πλαίσιο  του  2ου  Άξονα  Προτεραιότητας  του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος  αποτελούν μέρος του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση των Νέων 
– ΕΣΔΑΝ», το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 23/12/2014 και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
δράσεις  για  την  εφαρμογή  της  «Εγγύησης  για  τη  Νεολαία».  Οι  πόροι  για  την  υλοποίηση  των  δράσεων  του 
ΕΣΔΑΝ προέρχονται  κατά  κύριο  λόγο από  το  ΕΚΤ  και  την ΠΑΝ,  και  κατά δεύτερο  λόγο από  το  ΕΤΠΑ  και  τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό. Σημειώνεται ότι, η ετοιμασία του ΕΣΔΑΝ συνδέεται με τον εκ των προτέρων όρο που 
προϋποθέτει  την  ύπαρξη  στρατηγικού  πλαισίου  πολιτικής  για  την  προώθηση  της  απασχόλησης  των  νέων, 
μεταξύ άλλων, μέσω της υλοποίησης της  «Εγγύησης για τη Νεολαία».  
 
Το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Απασχόληση,  Ανθρώπινοι  Πόροι  και  Κοινωνική  Συνοχή»  εγκρίθηκε  από  την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 25 Φεβρουαρίου 2015, με την εκτελεστική απόφαση  C(2015)1289.  
 
Η  Επιτροπή  Παρακολούθησης  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  συστάθηκε  με  απόφαση  του  Υπουργικού 
Συμβουλίου  στις  11/3/2015  και  κατά  την  πρώτη  συνεδρία  της  ενέκρινε,  μεταξύ  άλλων,  τον  Κανονισμό 
Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής και τα γενικά κριτήρια επιλογής έργων, περιλαμβανομένων αυτών που 
δύναται  να  συγχρηματοδοτηθούν  από  την  ΠΑΝ.  Η  εξειδίκευση  των  κριτηρίων  επιλογής  έργων,  μεταξύ  των 
οποίων  και  των  κριτηρίων  για  την  εφαρμογή  του  2ου  Άξονα  Προτεραιότητας  του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος, θα ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2015.  
 
Η  Γενική  Διεύθυνση  Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων,  Συντονισμού  και  Ανάπτυξης,  ως  Διαχειριστική  Αρχή  του 
Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Απασχόληση,  Ανθρώπινοι  Πόροι  και  Κοινωνική  Συνοχή»  θα  εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες ένταξης των συγχρηματοδοτούμενων Έργων και Σχεδίων Χορηγιών 
πριν  το  τέλος  του  2015,  γεγονός  που  θα  επιτρέψει  στους  Ενδιάμεσους Φορείς  να  αρχίσουν  την  προκήρυξη 
προσκλήσεων υποβολής έργων προς τους Δικαιούχους. Η διαδικασία ένταξης των έργων καθώς και έγκρισης 
των Σχεδίων Χορηγιών αναμένεται να αρχίσει το 1ο τρίμηνο του 2016.  
 
Παρά το γεγονός ότι οι διαδικασίες ένταξης έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινοι 
Πόροι  και  Κοινωνική  Συνοχή»  δεν  έχουν  ακόμα  ολοκληρωθεί,  έχουν  αρχίσει  να  υλοποιούνται  με 
χρηματοδότηση  από  εθνικούς  πόρους,  μετά  από  έγκριση  της  Διαχειριστικής  Αρχής,  τα  πιο  κάτω  έργα  που 
απευθύνονται στους νέους:  
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 Κατά το 2014, προκηρύχθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) και άρχισε να 
υλοποιείται,  με  χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους  το έργο «Σχέδιο  Τοποθέτησης Άνεργων Νέων 
Αποφοίτων  Γυμνασίων,  Λυκείων,  Τεχνικών  Σχολών  και  Μεταλυκειακής  Εκπαίδευσης  μέχρι  και 
Διετούς  Διάρκειας  για  Απόκτηση  Εργασιακής  Πείρας  σε  Επιχειρήσεις/  Οργανισμούς»  το  οποίο 
δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την ΠΑΝ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €8,5εκ. και 
αφορά στην  τοποθέτηση 2.500  άνεργων  νέων  για απόκτηση  εργασιακής πείρας.  Υποβλήθηκαν 2.255 
αιτήσεις  από  άνεργους  νέους  και  1.198  αιτήσεις  από  επιχειρήσεις/οργανισμούς  για  6.000  θέσεις 
τοποθέτησης  για  απόκτηση  εργασιακής  πείρας.  Συνολικά,  έγιναν  1.195  τοποθετήσεις,  ενώ  για  τις 
υπόλοιπες θέσεις δεν κατέστη δυνατή η τοποθέτηση των υποψηφίων για διάφορους λόγους όπως η μη 
αποδοχή  της  τοποθέτησης  λόγω  μακρινής  απόστασης  από  τον  τόπο  κατοικίας  του  ανέργου  ή  λόγω 
εξεύρεσης απασχόλησης ή συνέχισης των σπουδών. Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία εκτιμάται ότι θα 
δαπανηθούν  γύρω  στα  €4,3εκ.,  δηλαδή  θα  υπάρξουν  εξοικονομήσεις  περίπου  €4,2εκ.,  ποσό  για  το 
οποίο αποφασίστηκε όπως προκηρυχθεί νέα πρόσκληση του Σχεδίου (Ιούνιος 2015).  

 

 Επιπρόσθετα,  κατά  το  2014,  προκηρύχθηκε  και  άρχισε  να  υλοποιείται  από  την  ΑΝΑΔ  με 
χρηματοδότηση  από  εθνικούς  πόρους  το  «Σχέδιο  Τοποθέτησης  Άνεργων  Νέων  Πτυχιούχων  για 
Απόκτηση  Εργασιακής  Πείρας  σε    Επιχειρήσεις/  Οργανισμούς»  το  οποίο  δύναται  να 
συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΚΤ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €8,5εκ. και αφορά στην 
τοποθέτηση 2.500 άνεργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας.    Υποβλήθηκαν 3.642 
αιτήσεις από άνεργους νέους πτυχιούχους και 1.279 αιτήσεις από επιχειρήσεις/οργανισμούς για 6.637 
θέσεις τοποθέτησης για απόκτηση εργασιακής πείρας. Συνολικά, έγιναν 2.053  τοποθετήσεις,  ενώ για 
τις υπόλοιπες θέσεις δεν κατέστη δυνατή η τοποθέτηση των υποψηφίων για διάφορους λόγους, όπως 
η  εξεύρεση απασχόλησης,  η  συνέχιση  σπουδών ή    η  μη  αποδοχή  της  θέσης. Με  βάση  τα  πιο  πάνω 
στοιχεία εκτιμάται ότι θα δαπανηθούν γύρω στα €8,0εκ. Η επιτυχία του έργου όπως εκφράζεται μέσα 
από  το  μεγάλο  ενδιαφέρον  που  επιδείχθηκε  τόσο  από  τους  νέους  όσο  και  από  τις  επιχειρήσεις 
κατέδειξε την ανάγκη επαναπροκήρυξης του έργου τον Ιούνιο 2015.  

 
Τέλος σημειώνεται ότι, η σύμβαση για την αξιολόγηση της εκτίμησης των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων 
που υλοποιούνται από την ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ [Άρθρο 19 (6) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1304/2013], υπογράφτηκε τον Ιούνιο 2015 και θα ολοκληρωθεί το Νοέμβριο 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΔ ΕΠΣΑ 
ΣΜ/ 3 Αυγούστου, 2015 


