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Λευκωσία, 17 Οκτωβρίου 2016 
 
 
ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
 
ΑΠΟ:  Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων  
 
ΘΕΜΑ: Έργο επιδότησης των Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) 

για προώθηση της Απασχόλησης 
 
 
Κυρίες / Κύριοι, 
 
Σας πληροφορούμε ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
μέσω του Τμήματος Εργασίας, απευθύνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
στο πιο πάνω Έργο  συνολικού προϋπολογισμού  €500.000. 
 
Το Έργο αφορά την συνεργασία των Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) και 
των Συντεχνιών των εργαζομένων (μελών του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος) με το 
Τμήμα Εργασίας, για την εξεύρεση εργασίας σε άνεργους εγγεγραμμένους στην Δημόσια 
Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ), για περισσότερο από 6 μήνες μέσω της εφαρμογής του 
συστήματος «Δελτίο Τοποθέτησης Ανέργου».  
 
Στο Έργο μπορούν να ενταχθούν τα αδειούχα από το Τμήμα Εργασίας  ΙΓΕΕ των οποίων η 
άδεια λειτουργίας βρίσκεται σε ισχύ σύμφωνα με τον περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης 
Εργασίας Νόμο 126(Ι)/2012, κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης για Συμμετοχή και 
επιπλέον πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτεί το Έργο.  Τα ΙΓΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσουν να έχουν σε ισχύ την άδεια λειτουργίας τους καθόλη την διάρκεια συμμετοχής 
τους στο Έργο.   
 
Θα παρέχεται επιχορήγηση στα ενταγμένα στο Έργο ΙΓΕΕ ύψους €500  κατά μέγιστο όριο 
για κάθε τοποθέτηση σε εργασία και θα καταβάλλεται σε 2 δόσεις: Η πρώτη δόση έχει ύψος 
€200 και  θα καταβάλλεται στο ΙΓEΕ με την πάροδο 2 μηνών εργοδότησης του ανέργου που 
τοποθετήθηκε σε εργασία και η δεύτερη δόση ύψους €300  θα καταβάλλεται στο ΙΓEΕ με την 
πάροδο 6 μηνών εργοδότησης του ανέργου που τοποθετήθηκε.   
 
Λεπτομέρειες του Σχεδίου και όλα τα έντυπα συμμετοχής  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ. 
 
Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος Εργασίας, από Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016  μέχρι και Παρασκευή 11 
Νοεμβρίου 2016, με απευθείας κατάθεση στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Εργασίας, στα 
Επαρχιακά ή Τοπικά Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ).  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εργασίας στο τηλ. 
22400819. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Παναγιώτης Παναγής, 
Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. 
 
/ΕΞ 
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