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Λευκωσία, 15 Νοεμβρίου 2013 
 

ΠΡΟΣ:  Όλους τους Ενδιαφερόμενους 
 
ΑΠΟ: Λεωνίδα Πασχαλίδη, Διευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ   ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

 
 
Κύριοι, 

Όπως γνωρίζετε το Κέντρο Παραγωγικότητας (KEΠΑ), λειτουργεί το «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για 
Πρόσληψη Μαθητευομένων της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας». Σκοπός του Σχεδίου που  
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία είναι η 
διευκόλυνση της πρόσληψης μαθητευομένων της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας από Εργοδότες που 
διαθέτουν θέσεις εργασίας στο επάγγελμα/ειδικότητα που επιλέγουν οι μαθητευόμενοι και η παροχή σ’ 
αυτούς ικανοποιητικής ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης.  

Το Σχέδιο επιχορηγεί τους Εργοδότες που συμμετέχουν σ’ αυτό με τρεις τρόπους: 

α) Με 10% του μηνιαίου μισθού του στελέχους της επιχείρησης που θα επιφορτιστεί με την ευθύνη της 
ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, με μέγιστο ύψος €171 μηνιαίως. 

β) Με ημερήσιο χορήγημα σε σχέση με το μισθό του μαθητευομένου για τις ημέρες φοίτησής του στην 
Τεχνική Σχολή ή στο ΚΕΠΑ ή/και σε άλλο χώρο λειτουργίας της ΝΣΜ, στο επίπεδο του Κεντρικού 
Κορμού της ΝΣΜ (2 μέρες τη βδομάδα για τους πρωτοετείς και δευτεροετείς μαθητευομένους και 1 
μέρα τη βδομάδα για τους τριτοετείς). 

γ) Με ολόκληρη τη συνεισφορά που βαραίνει τον Εργοδότη για την εισφορά του στα διάφορα Ταμεία 
των Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το μαθητευόμενο. 

Στο παρόν στάδιο υπάρχουν ανάγκες εργοδότησης για Μηχανικούς Αυτοκινήτων και 
συγκεκριμένα για 3 άτομα στη Λάρνακα, 11 στη Λεμεσό και 15 στη Λευκωσία. 

Είμαστε βέβαιοι πως θα επιδείξετε το ανάλογο ενδιαφέρον συμβάλλοντας έτσι στην παροχή ευκαιριών 
στους νέους του τόπου μας και στην καταπολέμηση του σοβαρού προβλήματος της νεανικής ανεργίας 
που μαστίζει την Κύπρο. 

Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τον κο Ανδρέα Πολυδώρου στο 
ΚΕΠΑ, τηλ. 22806192, email  apolydorou@kepa.mlsi.gov.cy το αργότερο μέχρι την 31

η
 Δεκεμβρίου 2013.   

 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Λεωνίδας Πασχαλίδης 
Διευθυντής 
Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης.   
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