ΥΔΓΙΟ ΠΑΡΟΥΗ ΚΙΝΗΣΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ
ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ ΔΛΑΥΙΣΟΤ ΔΓΓΤΗΜΔΝΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (ΔΔΔ)
Δ ΤΝΓΤΑΜΟ ΜΔ ΣΡΙΜΗΝΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ
ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΑΠΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ/
ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΣΡΙΜΗΝΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ
ΠΙΟ ΠΑΝΧ ΥΔΓΙΟΤ
Τν Υπνπξγείν Εξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (ΥΕΠΚΑ) θαη ε Αξρή
Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ (ΑλΑΔ) πξνζθαινύλ επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνύο
γηα ππνβνιή αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή ζηην ηπίμηνη καηάπηιζη ζηο πλαίζιο ηος
«σεδίος Παποσήρ Κινήηπυν για ηην Ππόζλητη Γικαιούσυν Δλάσιζηος
Δγγςημένος Διζοδήμαηορ (ΔΔΔ) ζε ςνδςαζμό με Σπίμηνη Καηάπηιζη».
κοπόρ :
Σθνπόο ηνπ επηκέξνπο πξνγξάκκαηνο ηνπ Σρεδίνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο
απαζρνιεζηκόηεηάο ησλ δηθαηνύρσλ Ειάρηζηνπ Εγγπεκέλνπ Εηζνδήκαηνο (ΕΕΕ)
κέζσ ηεο παξνρήο επθαηξηώλ πξαθηηθήο θαηάξηηζεο θαη απόθηεζεο εξγαζηαθήο
πείξαο ζε επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνύο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ζηηο νπνίεο ζα παξακείλνπλ
σο απαζρνινύκελνη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο επόκελνπο 12
κήλεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο.
Δπισειπήζειρ/οπγανιζμοί πος έσοςν δικαίυμα ζςμμεηοσήρ:
Σην Σρέδην δηθαηνύληαη λα ζπκκεηέρνπλ επισειπήζειρ/οπγανιζμοί ιδιυηικού
δικαίος, νη νπνίεο αζθνύλ δξαζηεξηόηεηεο ζε πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη από ηελ
Κππξηαθή Δεκνθξαηία, είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξών Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ
σο εξγνδόηεο θαη πιεξνύλ ηηο πξόλνηεο θαη πξνϋπνζέζεηο ηνπ Σρεδίνπ πνπ
θαίλνληαη ζηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
Τκήκαηνο
Εξγαζίαο
ζηε
δηεύζπλζε
www.mlsi.gov.cy/dl. Σεκεηώλεηαη όηη ηα γξαθεία ή άιια ππνζηαηηθά από όπνπ αζθνύλ
ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη εθηόο νηθίαο.
Δπυθελούμενοι:
Σην Σρέδην κπνξνύλ λα εληαρζνύλ δικαιούσοι ΔΔΔ, οι οποίοι είναι εγγεγπαμμένοι
υρ άνεπγοι ζηα γπαθεία ηηρ Γημόζιαρ Τπηπεζίαρ Απαζσόληζηρ (ΓΤΑ).
Οη δηθαηνύρνη ΕΕΕ ζα ηνπνζεηνύληαη ζε επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνύο, κε ζηόρν ηελ
πξαθηηθή θαηάξηηζε θαη ηελ απόθηεζε εξγαζηαθήο πείξαο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο
εξγαζίαο νη νπνίεο ζα έρνπλ ηζρύ ην ιηγόηεξν 12 κήλεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
θαηάξηηζεο. Τν ζπληαίξηαζκα ησλ δηθαηνύρσλ ΕΕΕ κε ηηο ζέζεηο ζα γίλεηαη από ηηο
αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΥΕΠΚΑ θαη ε ηειηθή επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεηαη από
ηηο επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνύο.
Σα ππογπάμμαηα πος ςλοποιούνηαι ζηο πλαίζιο ηος επιμέποςρ
ππογπάμμαηορ ηος σεδίος έσοςν διάπκεια ηπειρ (3) μήνερ θαη ζηνρεύνπλ ζηελ
θάιπςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθώλ θαηάξηηζεο ησλ δηθαηνύρσλ ΕΕΕ γηα ηηο ζέζεηο
ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνύληαη.

Ο δηθαηνύρνο ΕΕΕ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο
θαηάξηηζεο θαη απόθηεζεο εξγαζηαθήο πείξαο, θαζνδεγείηαη από θαηάιιειν
θαζνδεγεηή πνπ απαζρνιείηαη ζηελ επηρείξεζε/νξγαληζκό.
Τν πξόγξακκα ηξίκελεο θαηάξηηζεο δελ απνηειεί εξγνδόηεζε ηνπ δηθαηνύρνπ ΕΕΕ
από ηελ επηρείξεζε/νξγαληζκό θαη δελ ζα θαηαβάιιεηαη νπνηαδήπνηε ακνηβή από ηελ
επηρείξεζε/νξγαληζκό. Ο δηθαηνύρνο ΕΕΕ, θαηά ηε ηξίκελε θαηάξηηζε, ζπλερίδεη λα
ιακβάλεη ην ΕΕΕ από ηελ Υπεξεζία Δηαρείξηζεο Επηδνκάησλ Πξόλνηαο (ΥΔΕΠ),
ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.
Η επηρείξεζε/νξγαληζκόο αλακέλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξώηνπ κήλα ηεο
ηξίκελεο θαηάξηηζεο λα ππνγξάςεη ππεύζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία θα δεζμεύεηαι
να απαζσολήζει ηον δικαιούσο ΔΔΔ, μεηά ηη λήξη ηηρ ηπίμηνηρ καηάπηιζηρ, ζε
καθεζηώρ πλήποςρ απαζσόληζηρ για δώδεκα (12) μήνερ.
Γηα ηελ πεξίνδν ηεο δσδεθάκελεο απαζρόιεζεο ηνπ δηθαηνύρνπ ΕΕΕ, η
επισείπηζη/οπγανιζμόρ μποπεί να διεκδικήζει από ηο Σμήμα Δπγαζίαρ ηος
ΤΔΠΚΑ επιδόηηζη μέσπι 60% ηος μιζθολογικού κόζηοςρ ηος δικαιούσος ΔΔΔ,
με ανώηαηο όπιο €6.000, ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Σρεδίνπ.
Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ και διαδικαζίερ ηος επιμέποςρ ππογπάμμαηορ ηος
σεδίος:
Οη πξόλνηεο ηνπ επηκέξνπο πξνγξάκκαηνο ηνπ Σρεδίνπ πνπ αθνξά ηελ ΑλΑΔ, νη
δηαδηθαζίεο, θαζώο θαη νη πξνϋπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα γηα ζπκκεηνρή ησλ
επηρεηξήζεσλ/νξγαληζκώλ ζην Σρέδην θαίλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑλΑΔ ζηε
δηεύζπλζε: www.anad.org.cy.
Τποβολή Αιηήζευν για ςμμεηοσή ζηο σέδιο:
Αηηήζεηο από επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνύο μποπούν να ςποβάλλονηαι μόνο ζε
ηλεκηπονική μοπθή κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΑλΑΔ ζηε δηεύζπλζε
www.anad.org.cy από ηην Σπίηη 15 Νοεμβπίος 2016 μέσπι ηα μεζάνςσηα ηηρ
Παπαζκεςήρ 31 Μαπηίος 2017.
Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ:
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ από ηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΑλΑΔ www.anad.org.cy ή λα απεπζύλνληαη ζην ηειέθσλν ηεο ΑλΑΔ
22515000.
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