Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2017
ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΑΠΟ:

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

ΘΕΜΑ:

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Δικαιούχων
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) σε Συνδυασμό με
Τρίμηνη Κατάρτιση

Κυρίες / Κύριοι,
Σας πληροφορούμε ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) προσκαλούν
επιχειρήσεις/οργανισμούς για υποβολή αίτησης στην ΑνΑΔ για συμμετοχή στην
τρίμηνη κατάρτιση στο πλαίσιο του «Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη
Δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) σε Συνδυασμό με Τρίμηνη
Κατάρτιση».
Αιτήσεις από επιχειρήσεις/οργανισμούς μπορούν να υποβάλλονται μόνο σε
ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ στη διεύθυνση
http://steeei.anad.org.cy μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 28ης Φεβρουαρίου
2018.
Επιχειρήσεις/οργανισμοί που έχουν υποβάλει αίτηση στην 1η Πρόσκληση (από τις
15/11/2016 μέχρι τις 31/3/2017) για το μέρος του Σχεδίου που αφορά την τρίμηνη
κατάρτιση, θα πρέπει να υποβάλουν ξανά αίτηση καθώς ενδέχεται να έχουν
διαφοροποιηθεί οι ανάγκες στελέχωσης της επιχείρησης/οργανισμού τους.
Επισυνάπτεται η πρόσκληση, στην οποία φαίνονται οι πληροφορίες για το Σχέδιο και
για την υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις/οργανισμούς.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από
την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ http://steeei.anad.org.cy ή να απευθύνονται στο
τηλέφωνο της ΑνΑΔ 22515000.
Με εκτίμηση,
Παναγιώτης Παναγής,
Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων,
για Γενικό Γραμματέα.
/ΕΞ
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΕΕ)
ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΧΕΔΙΟΥ
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) και η Αρχή
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) προσκαλούν επιχειρήσεις/οργανισμούς
για υποβολή αίτησης για συμμετοχή στην τρίμηνη κατάρτιση στο πλαίσιο του
«Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Δικαιούχων Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) σε Συνδυασμό με Τρίμηνη Κατάρτιση».
Σκοπός :
Σκοπός του επιμέρους προγράμματος του Σχεδίου είναι η βελτίωση της
απασχολησιμότητάς των δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ)
μέσω της παροχής ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής
πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου στις οποίες θα παραμείνουν
ως απασχολούμενοι στις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας για τους επόμενους 12
μήνες μετά την ολοκλήρωση της τρίμηνης κατάρτισης.
Επιχειρήσεις/οργανισμοί που εχουν δικαίωμα συμμετοχής:
Στο Σχέδιο δικαιούνται να συμμετέχουν επιχειρήσεις/οργανισμοί ιδιωτικού
δικαίου, οι οποίες ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές που ελέγχονται από την
Κυπριακή Δημοκρατία, είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ως εργοδότες και πληρούν τις πρόνοιες και προϋποθέσεις του Σχεδίου που
φαίνονται
στην
ιστοσελίδα
του
Τμήματος
Εργασίας
στη
διεύθυνση
www.mlsi.gov.cy/dl. Σημειώνεται ότι τα γραφεία ή άλλα υποστατικά από όπου ασκούν
τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες θα πρέπει να βρίσκονται εκτός οικίας.
Επωφελούμενοι:
Στο Σχέδιο μπορούν να ενταχθούν δικαιούχοι ΕΕΕ, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι
ως άνεργοι στα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ).
Οι δικαιούχοι ΕΕΕ θα τοποθετούνται σε επιχειρήσεις/οργανισμούς, με στόχο την
πρακτική κατάρτιση και την απόκτηση εργασιακής πείρας σε συγκεκριμένες θέσεις
εργασίας οι οποίες θα έχουν ισχύ το λιγότερο 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση της
κατάρτισης. Το συνταίριασμα των δικαιούχων ΕΕΕ με τις θέσεις θα γίνεται από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΕΠΚΑ και η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται από
τις επιχειρήσεις/οργανισμούς.
Τα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του επιμέρους
προγράμματος του Σχεδίου έχουν διάρκεια τρεις (3) μήνες και στοχεύουν στην
κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών κατάρτισης των δικαιούχων ΕΕΕ για τις θέσεις
στις οποίες τοποθετούνται.

Ο δικαιούχος ΕΕΕ κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος πρακτικής
κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας, καθοδηγείται από κατάλληλο
καθοδηγητή που απασχολείται στην επιχείρηση/οργανισμό.
Το πρόγραμμα τρίμηνης κατάρτισης δεν αποτελεί εργοδότηση του δικαιούχου ΕΕΕ
από την επιχείρηση/οργανισμό και δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την
επιχείρηση/οργανισμό. Ο δικαιούχος ΕΕΕ, κατά τη τρίμηνη κατάρτιση, συνεχίζει να
λαμβάνει το ΕΕΕ από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ),
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Η επιχείρηση/οργανισμός αναμένεται με τη συμπλήρωση του πρώτου μήνα της
τρίμηνης κατάρτισης να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δεσμεύεται
να απασχολήσει τον δικαιούχο ΕΕΕ, μετά τη λήξη της τρίμηνης κατάρτισης, σε
καθεστώς πλήρους απασχόλησης για δώδεκα (12) μήνες.
Για την περίοδο της δωδεκάμηνης απασχόλησης του δικαιούχου ΕΕΕ, η
επιχείρηση/οργανισμός μπορεί να διεκδικήσει από το Τμήμα Εργασίας του
ΥΕΠΚΑ επιδότηση μέχρι 60% του μισθολογικού κόστους του δικαιούχου ΕΕΕ,
με ανώτατο όριο €6.000, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου.
Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασίες του επιμέρους προγράμματος του
Σχεδίου:
Οι πρόνοιες του επιμέρους προγράμματος του Σχεδίου που αφορά την ΑνΑΔ, οι
διαδικασίες, καθώς και οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για συμμετοχή των
επιχειρήσεων/οργανισμών στο Σχέδιο φαίνονται στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στη
διεύθυνση: http://steeei.anad.org.cy
Υποβολή Αιτήσεων για Συμμετοχή στο Σχέδιο:
Αιτήσεις από επιχειρήσεις/οργανισμούς μπορούν να υποβάλλονται μόνο σε
ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ στη διεύθυνση:
http://steeei.anad.org.cy από τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 μέχρι τα μεσάνυχτα
της Τετάρτης 28ης Φεβρουαρίου 2018.
Επιχειρήσεις/ οργανισμοί που έχουν υποβάλει αίτηση στην 1η Πρόσκληση (από τις
15/11/2016 μέχρι τις 31/3/2017) για το μέρος του Σχεδίου που αφορά την Τρίμηνη
κατάρτιση, θα πρέπει να υποβάλλουν ξανά αίτηση καθώς ενδέχεται να έχουν
διαφοροποιηθεί οι ανάγκες στελέχωσης της επιχείρησης/ οργανισμού τους.
Περισσότερες πληροφορίες:
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την
ιστοσελίδα της ΑνΑΔ http://steeei.anad.org.cy ή να απευθύνονται στο τηλέφωνο της
ΑνΑΔ 22515000.
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