ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ»

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το Κέντρο Παραγωγικότητας (KEΠΑ), ως Φορέας Διαχείρισης, ανακοινώνει τη δεύτερη
πρόσκληση προς τους εργοδότες για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο «Σχέδιο Παροχής
Κινήτρων για Πρόσληψη Μαθητευομένων της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας». Σκοπός του Σχεδίου
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.
Αιτήσεις από Εργοδότες για συμμετοχή στο Σχέδιο, μπορούν να εξασφαλιστούν από τα
γραφεία/την ιστοσελίδα του Κέντρου Παραγωγικότητας (www.mlsi.gov.cy/kepa) και τις Τεχνικές
σχολές.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014 στο Κέντρο Παραγωγικότητας.
Η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών μπορεί να αρχίζει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς
νοουμένου ότι ο αιτητής πληρούσε τους όρους του Σχεδίου ΝΣΜ και είχε υπογράψει τη σχετική
Σύμβαση Μαθητείας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.mlsi.gov.cy/kepa, ή επικοινωνήστε με τους αρμόδιους λειτουργούς:
Χαράλαμπο Σκαμπαλλή τηλ.: 22806146, email: cskamballis@kepa.mlsi.gov.cy
Κατερίνα Κόκκινου

τηλ.: 22806141, email: kkokkinou@kepa.mlsi.gov.cy

Ανδρέα Πολυδώρου

τηλ. 22806192, email apolydorou@kepa.mlsi.gov.cy

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία

