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ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (2015) 

 

Στόχος Σχεδίου 

 Παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους πτυχιούχους 

 

Επωφελούμενοι 

Άνεργοι πτυχιούχοι οι οποίοι τηρούν τα πιο κάτω κριτήρια: 

 Εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), ή 

 Που παραπέμπονται για συμμετοχή στο Σχέδιο από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ), 

 Κάτω των 35 ετών 

 Κάτοχοι πτυχίου/ ακαδημαϊκού προσόντος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Υπηκοότητα: 

 Είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή 

 Πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κράτους Μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή 

 Όσοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που 

ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας της Δημοκρατίας. 

Εξαιρέσεις: 

 Εξαιρούνται άτομα με σχετική με τις σπουδές τους συνολική πείρα πέραν των τριών μηνών, 

 Εξαιρούνται πτυχιούχοι που είχαν συμμετοχή στα αντίστοιχα Σχέδια του 2013 και 2014 για χρονικό 

διάστημα πέραν των τριών μηνών. 

 

Κριτήρια Προτεραιότητας: 

 

 Κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου, 

 Έγγαμοι/ Άγαμοι με εξαρτώμενο τέκνο/ τέκνα, 

 Μονογονιοί, 

 Μακροχρόνια άνεργοι, 

 Άνεργοι που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΕΚ). 

 

 

Συμμετέχουσες επιχειρήσεις / οργανισμοί 

 

 Επιχειρήσεις, 

 Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς,  

 Υπηρεσίες/οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα περιλαμβανομένων των 

αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. 
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Κριτήρια επιλεξιμότητας για επιχειρήσεις/ οργανισμούς 

 

 Ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, 

 Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  

 Διαθέτουν κατάλληλη οργάνωση και κατάλληλο καθοδηγητή, 

 Δεν απασχολούν παράνομους ή/και αδήλωτους εργάτες, 

 Προτίθενται να απασχολήσουν τον πτυχιούχο κατ΄ ελάχιστον 25 ώρες εβδομαδιαία, 

 Δεν έχουν προβεί σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους στις θέσεις που προτίθενται να 

τοποθετηθούν οι πτυχιούχοι, μετά την 3η Απριλίου 2015, 

 Οι προσφερόμενες να απαιτούν πτυχίο/ ακαδημαϊκό προσόν, 

 Οι πρόθεση να μην είναι η ένταξη ατόμων οι οποίοι είναι κύριοι μέτοχοι, ιδιοκτήτες ή Διευθυντές 

των επιχειρήσεων/ οργανισμών, ή ατόμων που συνδέονται με πρώτου ή δεύτερου βαθμού 

συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με αυτούς, 

 Τα γραφεία ή άλλα υποστατικά άσκησης εργασιών να βρίσκονται εκτός οικίας, 

 Δεν βρίσκονται σε ισχύ διοικητικές κυρώσεις από την ΑνΑΔ. 

 

 

Καθορισμός θέσεων ανά επιχείρηση / οργανισμό 

 

 
Αριθμός εργοδοτουμένων 

 

 
Μέγιστος αριθμός θέσεων στο πρόγραμμα 

1 – 4 1 

5 – 9 2 

10 – 19 4 

20 – 49 7 

50 και άνω 20% του συνόλου των εργοδοτουμένων 

 

 

Περιγραφή προγράμματος 

 

 Τοποθέτηση εργοδοτουμένου για 6 μήνες 

 Τοποθέτηση να αφορά συγκεκριμένη θέση σύμφωνα με τον κλάδο σπουδών του ατόμου 

 Καθοδήγηση ατόμου από κατάλληλο καθοδηγητή 

 

 

Τρόπος λειτουργίας 

 

 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων 

 Καταληκτική ημερομηνία: 31/07/2015 

 Συμφωνηθέν ωράριο: ελάχιστο 25 ώρες εβδομαδιαίος 

 

 

Επιδόματα 

 

 € 125 εβδομαδιαία καταβαλλόμενο σε μηνιαία βάση 

 


