Λευκωσία, 19 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΑΠΟ:

Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

ΘΕΜΑ:

Σχέδιο Επιχορήγησης της Απασχόλησης σε επιχειρήσεις του
Λιανικού Εμπορίου που εργοδοτούν 1 - 4 Άτομα.
Σχέδιο
Επιδότησης
της
Πρακτικής
Κατάρτισης
Συνδυασμένης με Επιδότηση της Εργοδότησης σε
Εργοδότες του Λιανικού Εμπορίου που Εργοδοτούν 1 – 49
Άτομα.
Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
για Νεοπροσλαμβανόμενους Ανέργους στον Τομέα της
Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας.
Έκτακτο σχέδιο κατάρτισης εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές
Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή
εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2013 – Μαρτίου 2014
Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων αποφοίτων Γυμνασίων,
Λυκείων Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
μέχρι και διετούς φοίτησης για απόκτηση εργασιακής πείρας
σε επιχειρήσεις / οργανισμούς
Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων πτυχιούχων για
απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις / οργανισμούς

Κύριοι,
Με την ενεργή συμμετοχή του ΚΕΒΕ του οποίου οι εισηγήσεις του έχουν ληφθεί
σοβαρά υπόψη στη τελική διαμόρφωση των πιο πάνω Σχεδίων, το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξαγγέλλει την πρόσκληση του για
υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα κάτω Σχέδια:
1.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΝ 1 – 4 ΑΤΟΜΑ
Το Σχέδιο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση
Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» και συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την
Κυπριακή Δημοκρατία. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου είναι
επτά εκατομμύρια ευρώ (€7,000,000).
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Σκοπός του Σχεδίου είναι η επιχορήγηση της απασχόλησης σε
επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου και εργοδοτούσαν 1-4 άτομα τον
Δεκέμβριο του 2013, για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που επέφερε η
οικονομική κρίση συμβάλλοντας στη διατήρηση των υφιστάμενων
θέσεων εργασίας.
Η επιχορήγηση καλύπτει ένα άτομο σε κάθε επιχείρηση λιανικού
εμπορίου το οποίο πρέπει να απασχολείται για δύο τουλάχιστον
συνεχόμενα χρόνια πριν την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου. (δηλ.
τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2012)
Η χορηγία που θα παρέχεται είναι του ύψους 70% του μισθολογικού
κόστους του εργοδοτούμενου με μέγιστο ύψος €7,000 κατά εργοδότη. Η
χορηγία θα παραχωρείται μόνο τους πρώτους δέκα (10) μήνες
απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη
εργοδότηση του εργοδοτουμένου για δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση.
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου
2014 με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά
Γραφεία Εργασίας μέχρι και τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πατήστε εδώ.

ΚΑΙ

ΟΛΑ

ΤΑ

ΕΝΤΥΠΑ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο
Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων στα τηλέφωνα 22400868, 22400861, 22400822,
22400966, 22400881, 22400863, 22400907.
2.

ΣΧΕΔΙΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΝ 1 – 49
ΑΤΟΜΑ
Σκοπός του Σχεδίου είναι η τοποθέτηση ανέργων σε επιχειρήσεις του
Λιανικού Εμπορίου που εργοδοτούσαν 1 - 49 άτομα το Δεκέμβριο του
2013 συνδέοντας την πρακτική κατάρτιση με την εργοδότηση.
Η επιχορήγηση καλύπτει μέχρι και 5 ανέργους ανά εργοδότη που είναι
εγγεγραμμένοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας απασχόλησης και
λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα και υπό την προϋπόθεση ότι δικαιούνται
κατά την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής τους κατάρτισης
τουλάχιστον ένα μήνα ανεργιακό επίδομα.
Η χορηγία που θα παρέχεται είναι στο ύψος του 50% του μισθολογικού
κόστους του εργοδοτούμενου με μέγιστο ύψος €3,000 ανά αίτηση
εργοδότησης. Η χορηγία θα δίνεται μόνο για τους πρώτους έξι (6) μήνες
απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη
απασχόληση του εργοδοτούμενου για δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση.
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Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορεί να υποβληθούν στα κατά τόπους
Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας για τον ένα (1) μήνα πρακτικής
κατάρτισης από Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 μέχρι και τη Δευτέρα 31
Μαρτίου 2014.
Οι Αιτήσεις (εφόσον ολοκληρωθεί ο 1 μήνας πρακτικής κατάρτισης)
μπορούν να υποβληθούν και να παραδοθούν με απευθείας κατάθεση
στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας από την Τετάρτη 2
Απριλίου 2014 μέχρι και την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014 με απευθείας
κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πατήστε εδώ.

ΚΑΙ

ΟΛΑ

ΤΑ

ΕΝΤΥΠΑ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο
Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων στα τηλέφωνα 22400868, 22400861, 22400822,
22400966, 22400881, 22400863, 22400907.

3.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο προϋπολογισμός
του σχεδίου είναι δύο εκατομμύρια ευρώ (€2,000,000)
Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης στο χώρο εργασίας σε νεοπροσλαμβανόμενους ανέργους
χωρίς προηγούμενη πείρα στο τομέα της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας με
στόχο την εργοδότηση τους σε ξενοδοχειακές μονάδες.
Η Χορηγία που θα παρέχεται είναι στο ύψος των €125 την εβδομάδα και
θα έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) συνεχόμενους μήνες.
Οι ξενοδοχειακές μονάδες που θα ενταχθούν στο έργο θα μπορούν να
καταρτίσουν τους ανέργους οποιαδήποτε περίοδο επιλέξουν μέχρι και τις
31 Μαΐου 2014.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πατήστε εδώ.

ΚΑΙ

ΟΛΑ

ΤΑ

ΕΝΤΥΠΑ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο
Ανώτερο ξενοδοχειακό Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) στο τηλέφωνο
22404800.
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4.

ΕΚΤΑΚΤΟ
ΣΧΕΔΙΟ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΙΚΗ Η
ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2013 – ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Σκοπός του Έκτακτου Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης σε
εργαζόμενους ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίοι ευρίσκονται σε
καθεστώς αναστολής εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2013 –
Μαρτίου 2014 με απώτερο στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών τους
δεξιοτήτων και κατ΄επέκταση την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος
της Κύπρου.
Επωφελούμενοι:
α.

Ξενοδοχοϋπάλληλοι που τίθενται σε καθεστώς αναστολής
εργασιών, οι οποίοι κατά την περίοδο αυτή θα συμμετέχουν σε
προγράμματα ενδοεπιχειρηματικής κατάρτισης.

β.

Ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες κατά την περίοδο Νοεμβρίου
2012 – Μαρτίου 2013.


παρέμειναν κλειστές και κατά την αντίστοιχη φετινή περίοδο
θα λειτουργήσουν έστω και μερικώς, ή



είχαν προβεί σε μερική αναστολή εργασιών και κατά την
αντίστοιχη φετινή περίοδο θα μειώσουν τη περίοδο
αναστολής ή / και θα μειώσουν τον αριθμό των υπαλλήλων
τους που θα επηρεαστούν από αυτή.

Νοείται ότι σε καμία περίπτωση το σύνολο των εβδομάδων
αναστολής ανά ξενοδοχειακή μονάδα δεν θα υπερβαίνει τον
αντίστοιχο περσινό.
Το Σχέδιο αυτό ισχύει από 1ην Δεκεμβρίου 2013 και θα ολοκληρωθεί την
31 Μαρτίου 2014.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πατήστε εδώ.

ΚΑΙ

ΟΛΑ

ΤΑ

ΕΝΤΥΠΑ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο τηλέφωνο 22401600.
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5.

ΣΧΕΔΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΑΝΕΡΓΩΝ
ΝΕΩΝ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και
απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους Απόφοιτους
Γυμνασίου, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Συστήματος Μαθητείας και
μεταλυκειακής εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας για βελτίωση της
απασχολημότητας τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε
επιχειρήσεις / οργανισμούς να αξιοποιήσουν κατάλληλο δυναμικό.
Οι άνεργοι θα τοποθετούνται σε επιχειρήσεις / οργανισμούς με στόχο την
απόκτηση εργασιακής πείρας για περίοδο 6 μηνών (26 εβδομάδων) σε
θέσεις που αφορούν συγκεκριμένα επαγγέλματα.
Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης θα καταβάλλεται στους ανέργους από
τη ΑνΑΔ επίδομα κατάρτισης ύψους €125 την εβδομάδα. Πρόσθετα θα
καταβάλλονται εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο
Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής
νομοθεσίας. Η τοποθέτηση δεν αποτελεί εργοδότηση του ανέργου από
την επιχείρηση / οργανισμό και δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή
από την επιχείρηση / οργανισμό.
Στο Σχέδιο μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι νέοι Απόφοιτοι Γυμνασίων,
Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Συστήματος Μαθητείας και Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης μέχρι διετούς διάρκειας, οι οποίοι έχουν γεννηθεί από τις
15 Μαρτίου 1989 και μετά.
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται από την Πέμπτη 20
Φεβρουαρίου 2014 μέχρι τη Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πατήστε εδώ.

ΚΑΙ

ΟΛΑ

ΤΑ

ΕΝΤΥΠΑ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στα τηλέφωνα 22515000,
22390248, και 22390300.

6.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΣ
ΣΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
/

Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής
πείρας σε ανέργους νέους πτυχιούχους με σκοπό τη βελτίωση της
απασχολησιμότητας τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε
επιχειρήσεις / οργανισμούς να αξιοποιήσουν προσοντούχο δυναμικό.
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Το Σχέδιο στοχεύει στην ένταξη κατά το 2014, 2.500 ανέργων νέων
πτυχιούχων, με συνολικό προϋπολογισμό €8,5 εκατομμύρια περίπου.
Στο Σχέδιο μπορούν να ενταχθούν άνεργοι νέοι πτυχιούχοι οι οποίοι
πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και οι οποίοι θα κατατάσσονται σε
κατάλογο με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια
προτεραιότητας που επισυνάπτονται.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πατήστε εδώ.

ΚΑΙ

ΟΛΑ

ΤΑ

ΕΝΤΥΠΑ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στα τηλέφωνα 22390300,
22390248 και 22515000.
Με εκτίμηση,

Αιμίλιος Μιχαήλ,
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

/ΕΞ

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066 , Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ. + 357-22889880, Φαξ. + 357-22665685, E-mail:freedom@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα:www.ccci.org.cy

