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Oδηγός καλών πρακτικών
για την ενίσχυση της απασχόλησης

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο: «Συµβολή στην ανάπτυξη του αν-
θρώπινου δυναµικού, στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς
εργασίας, στην προώθηση της απασχολησιµότητας, του επιχει-
ρηµατικού πνεύµατος, της ικανότητας προσαρµογής και της
ισότητας των ευκαιριών, καθώς και την κοινωνική ενσωµάτωση».

Tα σχέδια συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την Κυπριακή ∆ηµοκρατία

Έρευνα – Συγγραφή Εγχειριδίου: Νίκος Σταθόπουλος

ΣΧΕ∆ΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Παροχή κινήτρων για πρόσληψη ατόµων µε αναπηρία
• Σχέδιο παροχής κινήτρων πρόσληψης ευπαθών κοινωνικών οµάδων
• Έκτακτο Σχέδιο Κινήτρων Απασχόλησης ή και Μείωσης της Ανεργίας



Χαιρετισµός Υπουργού

Ηκυπριακή οικονομία δεν θα
μπορούσε να εξαιρεθεί από τις
επιπτώσεις της παγκόσμιας

χρηματοπιστωτικής κρίσης των τε-
λευταίων ετών, η οποία είχε ως απο-
τέλεσμα την ανάσχεση του ρυθμού
ανάπτυξης και τη ραγδαία αύξηση
της ανεργίας στην Κύπρο. Η κρίση
αποδείχθηκε βαθύτερη από τις πιο
απαισιόδοξες προβλέψεις όταν ξέ-
σπασε το 2008 και αναμφίβολα πιο
επώδυνη για τους συμπολίτες μας
που μένουν εκτός αγοράς εργασίας.

To Υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων, βλέποντας ότι
το φαινόμενο της ανεργίας άρχισε να
εξελίσσεται σε μια δύσκολη και ολοένα επιδεινούμενη κατάσταση, ενήρ-
γησε έγκαιρα. Έχοντας ως κεντρικούς πυλώνες πολιτικής τη στήριξη της
απασχόλησης με τη διατήρηση θέσεων εργασίας και την ενθάρρυνση
της απασχόλησης ανέργων, διαβουλευτήκαμε με τους κοινωνικούς εταί-
ρους και θέσαμε σε εφαρμογή μια σειρά σχεδίων για την αντιμετώπιση
της ανεργίας. Από το 2009 εφαρμόσαμε κίνητρα προς τις επιχειρήσεις
για πρόσληψη ανέργων, δίνοντας έμφαση στους μακροχρόνια άνεργους,
στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και σε άτομα με αναπη-
ρία. Ο προϋπολογισμός των σχεδίων, από 4 εκατομμύρια ευρώ αυξή-
θηκε στα 16 εκατομμύρια, ενώ τοποθετήθηκαν στην εργασία 3.500
άτομα. Τα Σχέδια Κινήτρων αποδείχθηκαν χρήσιμα κατά την περίοδο
της εφαρμογής τους και χαρακτηρίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση
ως μία από τις καλές πρακτικές που υιοθετήθηκαν από τα κράτη μέλη.

Καθώς η χρηματοπιστωτική κρίση έχει εξελιχθεί σε κρίση χρέ-
ους στην ευρωζώνη επιδρώντας δραστικά στην απασχόληση, απο-
φασίσαμε την εφαρμογή νέων σχεδίων, τα οποία θα υλοποιηθούν
σύντομα και θα απευθύνονται κυρίως σε ειδικές ομάδες ανέργων,
όπως οι μακροχρόνια άνεργοι και οι νέοι, που πλήττονται ιδιαί-
τερα. Στόχος μας είναι η άμβλυνση του προβλήματος της ανεργίας,
η στήριξη των ανέργων και η θωράκιση της κοινωνικής συνοχής.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ηαύξηση της ανεργίας στην Κύπρο όσο και όλες τις χώρες της
ΕΕ αποτελεί φαινόμενο που έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις
κατά την τελευταία τετραετία, ως αποτέλεσμα μιας παρατετα-

μένης χρηματοπιστωτικής κρίσης που εξελίσσεται σε παγκόσμιο επί-
πεδο. Η κρίση αυτή επηρεάζει πρώτα και κύρια τους ανθρώπους και
για αυτό η κορυφαία πρόκληση για την ΕΕ σήμερα είναι η πρόληψη
της μαζικής ανεργίας, η ανάληψη πρωτοβουλιών για την δημιουργία
θέσεων εργασίας και η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για
την οικονομική ανανέωση, τη βιώσιμη ανάκαμψη και μεγέθυνση.

Οι κοινωνικές ομάδες που κυρίως πλήττονται από την ανεργία
αποτελούν τα άτομα με αναπηρίες, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι άνερ-
γοι μεγαλύτερης ηλικίας, οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας
και άλλες «ευπαθείς» κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού όπως μο-
νογονεακές οικογένειες, πρώην χρήστες, αποφυλακισμένοι κλπ. Οι
ομάδες αυτές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη δυσκολία ένταξης στην
αγορά εργασίας με αποτέλεσμα να απειλούνται με διαβίωση σε συν-
θήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ύφεσης και την ενίσχυση
της προοπτικής για οικονομική ανάκαμψη, η ΕΕ ενθαρρύνει τα κράτη
μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να προωθήσουν την ανάπτυξη
και εφαρμογή ορθών πολιτικών και δράσεων προκειμένου:

> να διατηρηθούν οι βιώσιµες θέσεις εργασίας σε υγιείς οι-
κονοµικές δραστηριότητες

> να προωθηθεί η συµµετοχή των πολιτών σε παραγωγικές
µορφές απασχόλησης

> να υποστηριχθεί η κοινωνική ένταξη των πλέον ευπαθών
κοινωνικών οµάδων, και

> να προετοιµαστούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τις
θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες του µέλλοντος.

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την άμβλυνση των επιπτώσεων
της σημερινής κρίσης στην απασχόληση και στην κοινωνία εντάσ-
σονται στρατηγικά σε πολιτικές διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που
στοχεύουν στην αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων προκλήσεων
της παγκοσμιοποίησης, των δημογραφικών εξελίξεων και των περι-
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Προοίµιο

Το παρόν εγχειρίδιο «καλές πρακτικές για την ενίσχυση της απα-
σχόλησης», εκπονήθηκε από την κοινοπραξία εταιριών «Τελεία
και Παύλα Advertizing Ltd - G&D Social Lab Ltd - Opinion &

Action Services Ltd» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Παροχή
Υπηρεσιών Προώθησης και Προβολής των Σχεδίων Χορηγιών: Κί-
νητρα για την Εργοδότηση Ατόμων με Αναπηρία, Κίνητρα για την
Εργοδότηση Ατόμων που Ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες
και Σχέδια Κινήτρων Απασχόλησης ή και Μείωσης της Ανεργίας». Το
έργο ανατέθηκε από το Τμήμα Εργασίας (ΤΕ) του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ενδιάμεσος Φορέας Κατηγο-
ρίας ΙΙ τον Οκτώβριο 2010 για διάρκεια τριών χρόνων.

Με συνοπτικό και εύχρηστο τρόπο, το εγχειρίδιο περιέχει χρήσι-
μες πληροφορίες, συγκριτικά μεγέθη, και καλές πρακτικές που εφαρ-
μόζονται στην Κύπρο και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αναφορικά με σχέδια και πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει κεντρι-
κοί και τοπικοί φορείς στην ΕΕ για την καταπολέμηση του φαινομέ-
νου της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το εγχειρίδιο
στοχεύει να συμβάλει στις ανάγκες ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης των Κοινωνικών Εταίρων, των Ομάδων Στόχου, των λειτουρ-
γών της Δημόσιας Υπηρεσίας που χειρίζονται θέματα ένταξης
ανέργων στην αγορά εργασίας, της κοινωνίας των πολιτών, και των
διαμορφωτών της κοινής γνώμης για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και του Τμήματος Εργασίας στην ανάπτυξη πολιτικών εργασια-
κής ένταξης υπό το πρίσμα των στόχων της Αναθεωρημένης
Στρατηγικής της Λισσαβόνας, της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 και
των συναφών χρηματοδοτικών δράσεων των Κοινοτικών Διαρθρω-
τικών Ταμείων.



βαλλοντικών μεταβολών.
Στη στρατηγική της Λισαβόνας της ΕΕ όσο και στη στρατηγική

ΕΕ 2020 τονίζεται ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας εξαρτάται από
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, από ένα υγιές μακροοικονομικό
πλαίσιο, από επενδύσεις σε δεξιότητες, στην έρευνα και στην υπο-
δομή, από τη βελτίωση της νομοθεσίας και από την προώθηση της
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ
έθεσε σε εφαρμογή οικονομικό πρόγραμμα ανάκαμψης το οποίο
εστιάζει στην ανάγκη αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης
στην απασχόληση.

Με την επιδείνωση των συνθηκών αγοράς εργασίας λόγω της πα-
ράτασης της οικονομικής κρίσης, το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
του 2009, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι
κοινωνικοί εταίροι και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών,
άρχισαν να διερευνούν τους καλύτερους δυνατούς τρόπους για να
αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης στην απασχόληση.

Έτσι, τα Κράτη Μέλη έχουν εισαγάγει και υιοθετήσει ένα πλέγμα
δημόσιων πολιτικών για την καταπολέμηση της ανεργίας και την ενί-
σχυση της απασχόλησης. Οι πολιτικές αυτές προωθούν ενεργητικά
μέτρα για την απασχόληση των ατόμων που απειλούνται από κοι-
νωνικό αποκλεισμό μέσω μιας σειράς προγραμμάτων και σχεδίων
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και
εθνικούς πόρους. Συγκεκριμένα τα μέτρα της για την αντιμετώπιση
των συνεπειών της οικονομική ύφεσης στηρίζονται σε τρεις κεντρι-
κούς πυλώνες:

> Μέτρα για την διατήρηση θέσεων εργασίας
> Μέτρα για την δηµιουργία απασχόλησης και
> Επιδόµατα διαβίωσης για τους άνεργους ή άεργους.

Για τους σκοπούς του έργου το παρόν εγχειρίδιο θα εξετάσει
καλές πρακτικές που υλοποιούνται σε κράτη μέλη της ΕΕ αναφορικά
με τους δύο πρώτους πυλώνες ήτοι:

Μέτρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας
Εδώ περιλαμβάνονται προγράμματα και σχέδια τα οποία προ-

σφέρουν χορηγίες για: τον μισθό κατά την πρόσληψη ανέργων σε
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα , το μη μισθολογικό κόστος των νε-
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οπροσλαμβανόμενων (εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων και εργο-
δοτικών εισφορών), δράσεις κατάρτισης υφιστάμενου προσωπικού,
επιχειρηματικές συμβουλές και υποστήριξη επιχειρήσεων.

Προσφέρονται προγράμματα για την άμεση ενίσχυση των επιχει-
ρήσεων μέσω της επιχορήγησης του μη μισθολογικού κόστους σε υφι-
στάμενο προσωπικό, της χορηγίας αναπτυξιακών δανείων, την μείωση
της φορολογίας ή της διευκόλυνση στην καταβολή φορολογίας.

Μέτρα για τη δηµιουργία απασχόλησης
Τα μέτρα για τη δημιουργία απασχόλησης που παρουσιάζονται ως

καλές πρακτικές αφορούν προγράμματα τα οποία θα υποστηρίζουν
τους άνεργους και τους νέους στην προσπάθεια ίδρυσης της δικής
τους επιχείρησης σε βιώσιμη βάση, δηλαδή παρέχοντάς τους επιχει-
ρηματική κατάρτιση και κεφάλαιο εκκίνησης. Ιδιαίτερη αναφορά γί-
νεται σε νέους που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.
Επιχορηγούνται σχέδια κινήτρων που απευθύνονται σε επιχειρήσεις
για την απασχόληση πρόσθετου προσωπικού μέσω χορηγίας του μι-
σθού ή του μη μισθολογικού κόστους. Προγράμματα κατάρτισης
ανέργων και διευκόλυνση της κινητικότητας παρέχουν επαγγελματι-
κές ευκαιρίες καθώς και τις ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης, ώστε
να διευκολύνεται η αντιστοίχιση των ικανοτήτων ενός ατόμου με τις
διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.
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Σχέδια χορηγιών του Τµήµατος Εργασίας

Το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων υλοποιεί τρία σχέδια με τη συγχρηματοδότηση από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία

(www.mlsi.gov.cy), ήτοι:
> Παροχή κινήτρων για πρόσληψη ατόµων µε αναπηρία
> Σχέδιο παροχής κινήτρων πρόσληψης ευπαθών κοινωνι-

κών οµάδων
> Έκτατο Σχέδιο Κινήτρων Απασχόλησης ή και Μείωσης

της Ανεργίας

Παροχή κινήτρων για πρόσληψη ατόµων µε αναπηρία
Τo σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των εργοδοτών και οργα-

νισμών τοπικής αυτοδιοίκησης να προσλάβουν άτομα με αναπηρίες
μέσω της επιχορήγησης του μισθού και την χρηματοδότηση στην πα-
ροχή διευκολύνσεων και προσαρμογών για την μετάβαση και εγκατά-
σταση στο χώρο εργασίας. Το σχέδιο αποτελεί ένα μέτρο για την
κοινωνική ένταξη ατόμων που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό
λόγω της δυσκολίας πρόσβασης τους στην αγορά εργασίας.

Το σχέδιο στοχεύει στην τοποθέτηση ατόμων με αναπηρίες σε θέσεις
πλήρους απασχόλησης μέσω της παροχής κινήτρων στους εργοδότες,
αποβλέποντας αφενός στην άρση των προκαταλήψεων για την ικανό-
τητα ατόμων με αναπηρία να εργαστούν αποδοτικά, και αφετέρου στην
ενίσχυση της διαδικασίας κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με αναπη-
ρίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού.

Η χορηγία καλύπτει το 75% του ετήσιου μισθολογικού κόστους
του εργοδοτούμενου με μέγιστο ύψος 15.000 Ευρώ κατά άτομο το
χρόνο για περίοδο 24 μηνών. Για την ίδια περίοδο παρέχεται οικονο-
μική βοήθεια εντάσεως 25% με μέγιστο ύψος €5.000 για δαπάνες προ-
σαρμογής ή αγοράς εξοπλισμού, ή αγοράς και επικύρωσης λογισμικού
προς χρήση από εργαζομένους με αναπηρία, περιλαμβανομένων προ-
σαρμοσμένων ή βοηθητικών τεχνολογικών εγκαταστάσεων.

Σχέδιο παροχής κινήτρων πρόσληψης ατόµων
από ευπαθείς κοινωνικές οµάδες του πληθυσµού

Τo σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των εργοδοτών να προσ-
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λάβουν άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με την
επιχορήγηση του μισθού. Το σχέδιο αποτελεί ένα μέτρο για την κοι-
νωνική ένταξη ατόμων που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό
λόγω της δυσκολίας πρόσβασης τους στην αγορά εργασίας.

Το σχέδιο στοχεύει στην τοποθέτηση ατόμων που ανήκουν σε ευπα-
θείς κοινωνικές ομάδες σε θέσεις πλήρους απασχόλησης μέσω της πα-
ροχής κινήτρων στους εργοδότες και αποβλέποντας αφενός στην
τόνωση της απασχόλησης και της οικονομικής δραστηριότητας και αφε-
τέρου στην ενίσχυση της διαδικασίας κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων
που απέχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα από την αγορά εργασίας.

Η χορηγία καλύπτει το 65% του ετήσιου μισθολογικού κόστους
του εργοδοτούμενου με μέγιστο ύψος 13.000 Ευρώ κατά άτομο για
περίοδο 12 μηνών. Καταβάλλεται το κόστος οδοιπορικών προς τους
εργαζομένους.

Έκτατο Σχέδιο Κινήτρων Απασχόλησης
ή και Μείωσης της Ανεργίας

Τo Σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση ανέργων στην απασχόληση
μέσω επιχορηγούμενων θέσεων εργασίας και αποτελεί ένα μέτρο για
την μείωση των αρνητικών επιπτώσεων από την παγκόσμια οικονο-
μική κρίση που βιώνει η Κύπρος, παρέχοντας την δυνατότητα στους
εργοδότες να προσλάβουν εγγεγραμμένους ανέργους μέσω της χο-
ρηγίας.

Το σχέδιο χορηγιών στοχεύει στην ενθάρρυνση των εργοδοτών
να προσλάβουν άνεργα άτομα τονώνοντας αφενός την οικονομική
δραστηριότητα με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και εισο-
δημάτων, και αφετέρου ενισχύοντας την διαδικασία της κοινωνικής
ένταξη των ανέργων που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό.

Η χορηγία καλύπτει το 60% του ετήσιου μισθολογικού κόστους
του εργοδοτούμενου με μέγιστο ύψος 7.200 Ευρώ κατά άτομο για
περίοδο έξι μηνών (έως 1.200 Ευρώ το μήνα) . Η χορηγία καλύπτει
μόνο τους έξι πρώτους μήνες απασχόλησης. Ο εργοδότης οφείλει να
απασχολήσει τον εργοδοτούμενο για 2 επιπρόσθετους μήνες μετά
την λήξη της χορηγίας.
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Σχέδια της ΑνΑ∆

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού υλοποιεί τα εξής σχέδια
(www.hrdauth.org.cy):

> Έκτατο Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης µε εξατοµι-
κευµένη κατάρτιση ανέργων στις επιχειρήσεις

> Έκτατο σχέδιο επιµόρφωσης ανέργων
> Σχέδιο στελέχωσης επιχειρήσεων µε απόφοιτους τριτο-

βάθµιας εκπαίδευσης

Έκτατο Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης
µε εξατοµικευµένη κατάρτιση ανέργων στις επιχειρήσεις

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας της Κύπρου
μέσω στοχευμένης παροχής κινήτρων σε εργοδότες, με τη μορφή χο-
ρηγιών (ενίσχυσης) και καθοδήγησης, για εργοδότηση και εξατομι-
κευμένη κατάρτιση ανέργων ατόμων, σύμφωνα με τις διαπιστωμένες
ανάγκες συγκεκριμένων θέσεων εργασίας. Το Σχέδιο απευθύνεται σε
ανέργους κύπριους πολίτες ή πολίτες της ΕΕ καλύπτοντας ένα ευρύ
φάσμα επαγγελματικών προσόντων και θέσεων εργασίας.

Το σχέδιο εφαρμόζεται ως Σύμπραξη της ΑνΑΔ με το ΚΕΠΑ, του
ΑΞΙΚ και του Τμήματος Εργασίας. Ο κάθε νεοπροσλαμβανόμενος
άνεργος λαμβάνει μέρος σε εξατομικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης
διάρκειας 3 ή 6 μηνών ανάλογα του εκπαιδευτικού υπόβαθρου και
των αναγκών του καταρτιζόμενου.

Η ΑνΑΔ καλύπτει το κόστος προσωπικού εκπαιδευτών, τις εισφο-
ρές στο ταμείο Κοινωνικών ασφαλίσεων και στο Ταμείο Συνοχής,
ασφάλιση έναντι ευθύνης εργοδότη, τρέχουσες δαπάνες, επιδόματα
στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης €8 ανά ώρα.

Έκτατο σχέδιο επιµόρφωσης ανέργων
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή ευκαιριών επιμόρφωσης σε

ανέργους που έχουν μείνει άνεργοι λόγω της οικονομικής κρίσης που
αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία, με στόχο την ουσιαστική βελ-
τίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους για παραγωγική επανέν-
ταξή τους στην απασχόληση.
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Το σχέδιο εφαρμόζεται ως Σύμπραξη της ΑνΑΔ με το ΚΕΠΑ, του
ΑΞΙΚ και του Τμήματος Εργασίας. Με βάση στοιχεία από το ΤΕ, οι
τομείς οικονομικής δραστηριότητας που επηρεάζονται ή αναμένεται
να επηρεαστούν από την ύφεση είναι οι κατασκευές, τα ξενοδοχεία /
εστιατόρια και το εμπόριο, ενώ ο κατάλογος θεμάτων ενδεικτικά πε-
ριλαμβάνει:

• Επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία
• Βασικά ελληνικά για αλλοδαπούς, Αγγλικά, Ρωσικά
• Τεχνικά θέµατα για τεχνίτες και επόπτες κατασκεών
• Εξυπηρέτηση/Επικοινωνία/Συµπεριφορά/Οµαδική εργασία/

Τεχνικές πωλήσεων
• Τεχνικά θέµατα για ξενοδοχοϋπαλλήλους
• Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Εµπόριο

Η ΑνΑΔ καλύπτει το κόστος προσωπικού εκπαιδευτών, τις εισφο-
ρές στο ταμείο Κοινωνικών ασφαλίσεων και στο Ταμείο Συνοχής,
ασφάλιση έναντι ευθύνης εργοδότη, τρέχουσες δαπάνες, επιδόματα
στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης €8 ανά ώρα.

Σχέδιο στελέχωσης επιχειρήσεων
µε απόφοιτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

Το Σχέδιο στοχεύει στην ορθολογική στελέχωση των επιχειρή-
σεων με ικανό, σωστά εκπαιδευμένο και άρτια καταρτισμένο προ-
σωπικό μέσω της εργοδότησης και κατάρτισης νέων αποφοίτων
σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το σχέδιο αποσκο-
πεί αφενός στην αναβάθμιση της διοίκησης και βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητας των επιχειρήσεων/ οργανισμών μέσω της πρόσληψης
προσοντούχων και ικανών ατόμων που έχουν τη δυνατότητα να εξε-
λιχθούν και να αποτελέσουν μέρος της βασικής τους στελέχωσης,
και αφετέρου, στην υποβοήθηση των νέων αποφοίτων σχολών τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης για ομαλή και επιτυχή ένταξή τους στην
αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης εργασιακής πείρας και εξειδι-
κευμένων συμπληρωματικών γνώσεων.

Το Σχέδιο καλύπτει εργοδότες που δραστηριοποιούνται σ’ όλους
τους τομείς της οικονομίας. Σε αυτό συμμετέχουν απόφοιτοι σχολών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει επιτυχώς
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πρόγραμμα σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών και είναι κά-
τοχοι διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης, πτυχίου, μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού τίτλου.

Τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται μέσω του Σχε-
δίου έχουν διάρκεια 6 ή 12 μήνες και στοχεύουν στην κάλυψη των
αναγκών της θέσης για την οποία προσλαμβάνεται ο απόφοιτος. Η
χορηγία προς τους εργοδότες περιλαμβάνει την παροχή πρακτικής
κατάρτισης στην επιχείρηση σε νεοπροσληφθέντες απόφοιτους ερ-
γοδοτούμενούς τους, μέσω της απόκτησης καθοδηγούμενης εργα-
σιακής πείρας. Η ένταση της χορηγίας είναι: 60% για μεγάλες
επιχειρήσεις, 70% για μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και 80% για μι-
κρές επιχειρήσεις και περιλαμβάνει τον μηνιαίο μισθό του εκπαι-
δευόμενου, μηνιαίο μισθό του εκπαιδευτή και λειτουργικά έξοδα.
Ανώτατο ύψος χορηγίας €1.600 τον μήνα.
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Σχέδια ΚΕΠΑ

Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), μεταξύ άλλων,
υλοποιεί τα εξής σχέδια (www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa):

> Σχέδιο Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση µε Ευέ-
λικτες Ρυθµίσεις

> Έκτατο Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενί-
σχυση της Απασχόλησης

Σχέδιο Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση
µε Ευέλικτες Ρυθµίσεις

Σκοπός του Σχεδίου είναι η προσέλκυση στην απασχόληση οικο-
νομικά αδρανών γυναικών, οικονομικά αδρανών ατόμων μεγαλύτε-
ρης ηλικίας, και οικονομικά αδρανών ατόμων που αναζητούν εργασία
με ειδικό ωράριο λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, οι οποίοι έχουν
δυσκολία να εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας
χωρίς βοήθεια και επιθυμούν να εργασθούν βάσει κάποιας ευέλικτης
μορφής απασχόλησης, καθώς και ανέργων.

Απώτερος στόχος είναι:
- η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης ατόμων εκτός αγοράς

εργασίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με ευέλικτες
ρυθμίσεις, και η διευκόλυνση των ατόμων αυτών στο να έχουν
μια ισοζυγισμένη εργασιακή και προσωπική ζωή, και

- η στήριξη των επιχειρήσεων/οργανισμών για δημιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας με ευέλικτες ρυθμίσεις, επιτυγχάνοντας αποτελε-
σματικότερη οργάνωση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Αντικείμενο του Σχεδίου είναι:
- Η επιχορήγηση επιχειρήσεων/οργανισμών για το εργατικό κόστος

των ατόμων που προσλαμβάνονται σε θέσεις εργασίας με ευέλι-
κτες ρυθμίσεις για σκοπούς ενθάρρυνσης των εργοδοτών να δη-
μιουργήσουν τέτοιες θέσεις και να προσλάβουν ενδιαφερόμενα
άτομα των ομάδων στόχου.

- Η επιδότηση των ατόμων που εργοδοτούνται μέσω του Σχεδίου,
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για το κόστος μετάβασης προς και από τον τόπο εργασίας τους. Το
επίδομα αυτό χορηγείται απευθείας στα απασχολούμενα άτομα.

Στις επιχειρήσεις/οργανισμούς που εντάσσονται στο Σχέδιο, παρέ-
χεται χορηγία η οποία καλύπτει το 65% του εργατικού κόστους του ατό-
μου που προσλαμβάνεται για περίοδο 12 μηνών. Το εργατικό κόστος
που επιχορηγείται περιλαμβάνει ασφαλιστέες αποδοχές, όπως αυτές
ορίζονται από τη σχετική Νομοθεσία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και
υποχρεωτικές εισφορές του εργοδότη στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

Έκτατο Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων
για Ενίσχυση της Απασχόλησης

Το Σχέδιο αποτελεί έκτακτο μέτρο παρέμβασης της Κυπριακής
Δημοκρατίας με σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της απασχόλη-
σης μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικής ικανότητας και του
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης. Το σχέδιο έχει δια-
μορφωθεί και υποστηρίζεται με την άμεση συμμετοχή των Κοινωνι-
κών Εταίρων, των εμπλεκόμενων Τμημάτων του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΚΕΠΑ, Τμήμα Εργασίας,
Μονάδας ΕΚΤ), του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρι-
σμού, και του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, καθώς και άλλων
φορέων του επιχειρηματικού κόσμου και της απασχόλησης, στοχεύει
να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Το Σχέδιο προβλέπει την παροχή χορηγιών σε επιχειρήσεις για επε-
ξεργασία, καταρτισμό και υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (ΕΣ)
που θα οδηγήσει στη βελτίωση της ανταγωνιστικής ικανότητας και
του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης, και μέσα από
τη βελτίωση αυτή, στην ποσοτική ή/και ποιοτική διεύρυνση της απα-
σχόλησης στην επιχείρηση. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο αποσκοπεί στη
βελτίωση της παραγωγικότητας, και στην ενίσχυση της ανταγωνι-
στικής ικανότητας και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της πα-
ραγωγικής μονάδας, διασφαλίζοντας τη διατήρηση των υφιστάμενων
θέσεων εργασίας, καθώς και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το ανώτατο ύψος της συνολικής χορηγίας για τον καταρτισμό και
την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου είναι €90.000 και περι-
λαμβάνει κόστος σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου, κόστος λογι-
σμικού, κόστος κατάρτισης, και κόστος προσωπικού.
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Προγράµµατα Χορηγιών υπέρ της
απασχόλησης στην Ελλάδα από τον ΟΑΕ∆

O Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού υλοποιεί
προγράμματα για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και για την εν-
θάρρυνση της επιχειρηματικότητας ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες (www.oaed.gr), μέσω των εξής πρωτοβουλιών:

> Πρόγραµµα διατήρησης 400.000 θέσεων εργασίας
> Πρόγραµµα Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγ-

γελµατιών (NEEE) νέργων Ατόµων µε Αναπηρίες (A.µε.Α),
Απεξαρτηµένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυ-
λακισµένων ατόµων

> Πρόγραµµα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονοµικής ∆ιευ-
θέτησης του χώρου εργασίας για Άτοµα µε Αναπηρίες
(A.µε.Α)

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται από το πρόγραμμα χορηγούν-
ται βάσει του εγκεκριμένου καθεστώτος Ν.304/2009 στο πλαίσιο της
Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό κοινοτικό
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στη-
ριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέ-
χουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης».

Πρόγραµµα διατήρησης 400.000 θέσεων εργασίας
Τον Οκτώβριο του 2010 ξεκίνησε ειδικό πρόγραμμα του ΟΕΑΔ για

την διατήρηση θέσεων εργασίας στον ιδιωτικού τομέα με την επιχορή-
γηση (για διάστημα 12 μηνών) 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης,
με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών και παράλληλα τη διατήρηση
τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα 18 μηνών.

Το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 992.000.000 ευρώ, αποτελεί
ασπίδα προστασίας για τον επαπειλούμενο εργαζόμενο, καθώς συμ-
βάλει στη μείωση του αριθμού των απολύσεων μέσω της παροχής κι-
νήτρων σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για τη διατήρηση του
προσωπικού τους μέσω επιχορήγησης του μη μισθολογικού κόστους
που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στις ειδικές ομάδες εργαζομένων, δη-
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λαδή: άτομα με αναπηρία και εργαζόμενους ηλικίας 50 ετών και άνω.
Οι ενταγμένες επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν για το 50% των εργα-
ζομένων που απασχολούν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτη-
σης τους και ειδικότερα για έναν έως και 80 εργαζόμενους κατ’
ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του προγράμματος, τουλάχιστον ίσο αριθμό εργαζομένων που
δεν επιχορηγούνται με τον αριθμό των εργαζόμενων που έχουν εν-
ταχθεί στο πρόγραμμα και που έχουν όμοια χαρακτηριστικά με τους
επιχορηγούμενους.

Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργο-
δοτικές εισφορές, για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μεικτή, ΒΑΕ και Επαγγελματικός Κίνδυνος) και της επι-
κουρικής ασφάλισης, καθώς και στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές,
εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και
Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης, επιπλέον των εισφορών για επιδό-
ματα αδείας και δώρα.

Το ποσό επιχορήγησης του εργοδότη ανέρχεται στο σύνολο
(100%) των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τις πραγματικές μηνι-
αίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/επιχορηγουμένων που
αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των:

> 2.000 ευρώ για τα άτομα με αναπηρία.
> 1.800 ευρώ για εργαζόμενους ηλικίας 50 ετών και άνω
> 1.300 ευρώ για τους κοινούς εργαζόμενους.

Οι θέσεις και η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος κα-
τανέμεται ως εξής:

> Το 50% των θέσεων (100.000) θα καλυφθούν από τις πολύ μι-
κρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 2-9 άτομα. Δαπάνη:
487.000.000 ευρώ.

> Το 30% των θέσεων (60.000) θα καλυφθούν από τις μικρές επι-
χειρήσεις που απασχολούν από 10-49 άτομα. Δαπάνη:
293.000.000 ευρώ.

> Το 20% των θέσεων (40.000) θα καλυφθούν από τις επιχειρή-
σεις που απασχολούν από 50 άτομα και άνω. Δαπάνη:
212.000.000 ευρώ.
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Πρόγραµµα Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελµα-
τιών ανέργων Ατόµων µε Αναπηρίες (A.µε.Α), Απεξαρτηµένων
από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισµένων ατόµων

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση στην απασχόληση
ανέργων ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, η
στήριξη για την κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση των ομάδων
αυτών και η εξάλειψη των εμποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας
καθώς και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών, μέσω της οικονομικής ενί-
σχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Ο αριθμός των δικαιούχων ατόμων των ανωτέρω ομάδων στόχου
θα ανέλθει συνολικά στα 800 άτομα εκ των οποίων:

- Οι 600 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα με αναπηρίες,
ηλικίας 18-64 ετών

- Οι 100 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα Απεξαρτημένα
από εξαρτησιογόνες ουσίες ηλικίας 18-64 ετών

- Οι 100 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα Αποφυλακι-
σμένα ηλικίας 18-64 ετών

Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο Επαγγελματία που
εντάσσεται στο πρόγραμμα ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες .

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ΝΕΕ που εντάσσεται στο
πρόγραμμα καθορίζεται στις είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000,00) EΥΡΩ
καταβαλλόμενο ως εξής:

Η πρώτη δόση ύψους 7.000,00 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκ-
δοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 21.000,00 ευρώ σε
έξι (6) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις των 3.500,00 ευρώ εκάστη κατα-
βαλλόμενη στο τέλος κάθε εξαμήνου από την ημερομηνία έκδοσης
της σχετικής εγκριτικής απόφασης και μετά από επιτόπιο έλεγχο.

Πρόγραµµα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονοµικής ∆ιευθέ-
τησης του χώρου εργασίας για Άτοµα µε Αναπηρίες (A.µε.Α)

Στόχος του προγράμματος είναι η δυνατότητα βελτίωσης των
συνθηκών εργασίας των απασχολουμένων ατόμων με Αναπηρίες, η
στήριξή τους στον εργασιακό χώρο, η εξάλειψη των εμποδίων έντα-
ξης στην αγορά εργασίας καθώς και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών,
μέσω της οικονομικής ενίσχυσης των Νέων Ελεύθερων Επαγγελμα-
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τιών για Εργονομική Διευθέτηση του χώρου εργασίας.
Ο αριθμός των συνολικά ωφελούμενων ατόμων ορίζεται στα 50

άτομα. Δικαιούχοι είναι Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α) που εντάσ-
σονται στο «Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγ-
γελματιών ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων
από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων ατόμων».

Ο ΟΑΕΔ, εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο, συμμετέχει σε ποσοστό
90% του κόστους της απαιτούμενης δαπάνης για κάθε μία από τις
εργονομικές διευθετήσεις του χώρου εργασίας (προσαρμοσμένες
βοηθητικές τεχνολογικές εγκαταστάσεις, προσαρμογή του χώρου ερ-
γασίας, ειδικός εξοπλισμός, αγορά λογισμικού για άτομα με αναπη-
ρία, κ.λ.π.) και μέχρι του ποσού των τριών (2.500,00) χιλιάδων ΕΥΡΩ
για κάθε μία από αυτές.
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Σχέδια απασχόλησης στο Ηνωµένο Βασίλειο

Το πρόγραµµα New Deal
Το πρόγραμμα New Deal αποτελεί για περισσότερο από μια δε-

καετία το πλέον αποτελεσματικό και καινοτόμο σχέδιο για την προ-
ώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο
(www.direct.gov.uk). Το New Deal αποσκοπεί στην μείωση της ανερ-
γίας εφαρμόζοντας μέτρα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ήτοι:
επαγγελματική κατάρτιση, επιχορηγούμενη απασχόληση, εθελοντική
εργασία και υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους ανέργους για ανα-
ζήτηση εργασίας.

Με το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008 και της
ύφεσης που ακολούθησε, το πρόγραμμα επανακαθόρισε τους στόχους
και τις προτεραιότητες. Το νέο πρόγραμμα Flexible New Deal προ-
ωθεί την συνεργασία και δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ του
ιδιωτικού, του δημοσίου και του τομέα της κοινωνικής οικονομίας,
προκειμένου να καταπολεμηθεί η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλει-
σμός ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Οι βασικές αρχές που καθορί-
ζουν το πλαίσιο παρέμβασης του Flexible New Deal αποτελούν:

> Ένα ισχυρό πλαίσιο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που
αφορά τους εξυπηρετούµενους ανέργους το οποίο απο-
σκοπεί στην ενθάρρυνση για µετάβαση των ανέργων από
παθητικούς λήπτες δηµοσίων βοηθηµάτων σε ενεργητι-
κούς αναζητητές εργασίας.

> Την παροχή υπηρεσιών εξατοµικευµένης προσέγγισης για
τις ανάγκες των ανέργων στις οποίες περιλαµβάνονται ει-
δικά διαµορφωµένα (tailor-made) προγράµµατα απόκτη-
σης δεξιοτήτων και εισδοχής στην αγορά εργασίας για να
ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες των ανέργων που ζη-
τούν εργασία όσο και των επιχειρήσεων που θέλουν να κα-
λύψουν κενές θέσεις.

> Τη δηµιουργία εταιρικών σχέσεων µεταξύ ιδιωτικού, δηµοσίου
και εθελοντικού τοµέα και την από κοινού προσπάθεια για την
υιοθέτηση καινοτοµιών στην προσέγγιση αντιµετώπισης της
ανεργίας.

> Την ανάληψη ενεργούς εµπλοκής και την ενδυνάµωση της
τοπικής κοινωνίας στην δηµιουργία βιώσιµων θέσεων ερ-
γασίας και τοπικής ανάπτυξης.
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> Τη δηµιουργία όχι απλώς θέσεων εργασίας, αλλά θέσεων
εργασίας που αποδίδουν ικανοποιητικό εισόδηµα και δη-
µιουργούν τις προϋποθέσεις προόδου και κοινωνικής ανέ-
λιξης µέσω της απασχόλησης.

> Τη διασφάλιση ότι όλοι όσοι απευθύνονται στα γραφεία ερ-
γασίας (Job Centre Plus) για την ανάπτυξη επαγγελµατικών
προσόντων θα έχουν πρόσβαση στα προγράµµατα αρχι-
κής και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης.

Τα περισσότερα σχέδια για την ενίσχυση της απασχόλησης ανέρ-
γων στο Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρονται από τα γραφεία εργασίας
(Job Centre Plus). Κάποια από τα σχέδια είναι υποχρεωτικά για τα
άτομα που λαμβάνουν επίδομα για εύρεση εργασίας (Jobseeker’s Al-
lowance – JSA). Κάθε ένα από γραφεία εργασίας διαθέτει Εργασιακό
Σύμβουλο για την εξυπηρέτηση των ανέργων που αξιοποιεί ένα πο-
λύπτυχο σχέδιο παρεμβάσεων και δράσεων ως ένα οδικό χάρτη για
την ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. Τα γραφεία εργασίας
διαθέτουν επίσης εξειδικευμένους Εργασιακούς Συμβούλους για την
εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρίες, παρέχοντας εξειδικευμένη συμ-
βουλευτική σε ΑμεΑ και στους εργοδότες που ενδιαφέρονται να
προσλάβουν. Ο Εργασιακός Σύμβουλος παρέχει πληροφορίες για την
εύρεση εργασίας, την διατήρηση θέσεων εργασίας, και την λήψη υπη-
ρεσιών μέσω σχεδίων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην ερ-
γασία (Access to Work scheme) και υποστηριζόμενη εργασία.

Ενδεικτικά σχέδια για ένταξη στην απασχόληση ή αυτο-απασχό-
ληση αποτελούν:

Πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους άνω των 18 ετών και παρέχει

τοποθέτηση σε εργασία για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, επαγγελμα-
τικών προσόντων και βοήθεια για στην διερεύνηση της αγοράς εργασίας
έως ότου βρεθεί σταθερή/μόνιμη θέση απασχόλησης. Το πρόγραμμα στο-
χεύει να παράσχει εργασιακή εμπειρία σε ανέργους, κάτω από πραγματι-
κές συνθήκες εργασίας, προσφέροντας 25 έως 30 ώρες εργασίας την
εβδομάδα σε ειδικά προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Οι
τοποθετήσεις γίνονται σε τοπικές επιχειρήσεις που λειτουργούν ως πάρο-
χοι θέσεων εργασίας για το πρόγραμμα. Τα προγράμματα τοποθέτησης
για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας διαρκούν από δύο ως οκτώ εβδομά-
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δες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι άνω των 18 ετών που λαμβά-
νουν επίδομα για εύρεση εργασίας (JSA) για τουλάχιστον 13 εβδομάδες.

Το επίδομα εύρεσης εργασίας δίδεται σε εβδομαδιαία βάση:
Ηλικία ατόμου Εβδομαδιαία χορηγία
Ως 24 ετών Έως £53,45
Από 25 και άνω Έως £67.50

Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης έξοδα μετακίνησης και έξοδα φύ-
λαξης φροντίδας τέκνων. Για να συνεχιστεί η καταβολή του επιδό-
ματος ο άνεργος οφείλει να συνεργάζεται με τον Εργασιακό
Σύμβουλο για συνεχή αναζήτηση εργασίας, και να παρακολουθεί
προγραμματισμένες συνεδρίες για την επισκόπηση των ευκαιριών
απασχόλησης που προσφέρονται στην αγορά.

Σχέδιο χορηγίας για την απασχόληση και υποστήριξη ΑµεΑ
Το σχέδιο παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη για ένταξη σε ερ-

γασία και επιχορήγηση μισθού σε ΑμεΑ που μπορούν να εργαστούν.
Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι Εργασίας εξετάζουν την κάθε περίπτωση
ανέργου ΑμεΑ και παρέχουν υπηρεσίες για την εύρεση κατάλληλης
θέσης εργασίας, πρόγραμμα κατάρτισης, και την διαμόρφωση κα-
τάλληλων υποδομών και συνθηκών για την επιτυχή ένταξη του
ανέργου σε θέση εργασίας. Το σχέδιο παρέχει επίσης ιατρική γνω-
μάτευση και αξιολόγηση για την δυνατότητα του ΑμεΑ να εργαστεί
και το είδος της εργασίας την οποία μπορεί να επιτελέσει. Επίσης
εξετάζεται η κάθε περίπτωση τοποθέτησης και ορίζονται οι προδια-
γραφές για τις απαραίτητες υποδομές και το περιβάλλον υποστήρι-
ξης που θα χρειαστούν για την ασφαλή ένταξη του ατόμου σε σχέση
με την αναπηρία του.

Το πρόγραμμα στοχεύει να δώσει εργασιακή εμπειρία σε ανέρ-
γους ΑμεΑ σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και διαρκεί από εννέα
ως δώδεκα μήνες για ηλικίες 16-24 και 25 και άνω αντίστοιχα.

Η χορηγία του μισθού δίνεται κατά το προπαρασκευαστικό στά-
διο αξιολόγησης που διαρκεί ως 13 βδομάδες και στο κυρίως στάδιο
ένταξης στην εργασία που ξεκινά από την 14η βδομάδα και διαμορ-
φώνονται ως εξής:

Εβδομαδιαία χορηγία του σταδίου αξιολόγησης:
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Ηλικία ατόμου Εβδομαδιαία χορηγία
Ως 24 ετών Έως £53,45
Από 25 και άνω Έως £67.50

Εβδομαδιαία χορηγία για την κύρια φάση εργασιακής ένταξης:

Είδος ομάδας Εβδομαδιαία χορηγία
Άτομα που μπορούν Έως £94,25
να ενταχθούν σε θέση
εργασίας
Εθελοντική συμμετοχή Έως £99,85
για άτομα τα οποία δεν
μπορούν να εργαστούν

Χορηγίες για τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων
και επιχειρηµατικές συµβουλές σε ανέργους

Το σχέδιο χορηγιών για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων ανέργων
δίνει την ευκαιρία σε λήπτες επιδόματος ευρέσεως εργασίας (Jobseeker’s
Allowance) να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση. Απευθύνεται σε
ανέργους που λαμβάνουν επίδομα JSA για πάνω από 6 μήνες και προ-
σφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο ξεκίνημα μιας επιχείρησης και δά-
νειο για το αρχικό κεφάλαιο για το στήσιμο της επιχείρησης.

Για άνεργα άτομα που έχουν συντάξει μια επιχειρηματική πρόταση
το σχέδιο προσφέρει:

> Πρακτικές συμβουλές και τεχνική υποστήριξη για το ξεκίνημα
επιχείρησης ή αυτοαπασχόλησης

> Πρακτικές συμβουλές για την λειτουργία της εταιρίας στο
πρώτο εξάμηνο

> Παροχή του επιδόματος JSA (από £53,45 έως £76,50 την εβδο-
μάδα) για διάστημα 26 εβδομάδων από την έναρξη της επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας

> Επιχειρηματικό δάνειο ύψους £1.000

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο σχέδιο αποτελεί η έγ-
κριση του επιχειρηματικού σχεδίου από το γραφείο εργασίας.
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Σχέδια χορηγιών για την ενίσχυση
της απασχόλησης στην Ιρλανδία

ΗΙρλανδική κυβέρνηση μέσω του Τμήματος Επιχειρήσεων, Εμ-
πορίου και Απασχόλησης (Department of Enterprise, Trade
and Employment), έχει θεσπίσει προσωρινά μέτρα για την δια-

τήρηση θέσεων εργασίας σε υγιείς επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται
σε κίνδυνο να περικοπούν ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Το
σχέδιο διαχειρίζεται ο οργανισμός Enterprise Ireland και χρηματο-
δοτείται μέσω του Πλαισίου Προσωρινών Κρατικών Χορηγιών της
ΕΕ ( EU State Aid Temporary Framework Guidelines) (www.em-
ploymentsubsidy.ie).

Το σχέδιο απευθύνεται σε υγιείς επιχειρήσεις που απασχολούν
άνω των 10 ατόμων, που παρουσιάζουν πλεονάζων προσωπικό σε θέ-
σεις κανονικής ή μερικής απασχόλησης. Το ανώτατο όριο της επιχο-
ρήγησης μισθού για θέσεις κανονικής απασχόλησης ανέρχεται σε
€9,100, ενώ για θέσεις μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε ποσοτό
70% της επιχορήγησης των θέσεων κανονικής απασχόλησης ή μέχρι
του ποσού των €6,370. Η διάρκεια των σχεδίων είναι 52 εβδομάδες.

Ειδικότερα, η ένταση της χορηγίας για τις 26 πρώτες εβδομάδες
ανέρχεται στο ποσό των €200 την εβδομάδα, ενώ για το υπόλοιπο
διάστημα των 26 εβδομάδων υπάρχει διακανονισμός με κλιμακούμενη
ελάττωση της χορηγίας. Το ανώτατο όριο χορηγίας για κάθε επιχεί-
ρηση ανέρχεται σε €500.000. Βασικός όρος για την καταβολή των χο-
ρηγιών αποτελεί η διατήρηση πολλαπλάσιων θέσεων εργασίας
κανονικής ή μερικής απασχόλησης, όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ της
εταιρίας και του φορέα διαχείρισης της χορηγίας για τουλάχιστον ένα
μήνα μετά το πέρας κάλυψης του σχεδίου χορηγιών.
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Σχέδια χορηγιών για υποστηριζόµενη/
προστατευόµενη εργασία στην Ισπανία

Από το 1999, ο τομέας της προστατευόμενης εργασίας στην
Ισπανία λειτουργεί ειδικά κέντρα για την απασχόληση ΑμεΑ
γνωστά ως Centros Especiales de Empleo – CEE. Σύμφωνα με

την εθνική στατιστική υπηρεσία πάνω 666.900 ΑμεΑ απασχολούνται
στα CEE που αποτελεί ποσοστό 6% ατόμων με αναπηρία σε εθνική
κλίμακα (www.employment-disability.net).

Άτομα με αναπηρία που εργάζονται στα CEE αποτελούν πάνω από
το 70% του συνόλου των εργαζομένων στα εν λόγω κέντρα. Πολλά
από αυτά τα κέντρα λειτουργούν ως υπεργολάβοι επιχειρήσεων που
δεν ανήκουν στον τομέα της προστατευόμενης εργασίας και είναι
γνωστά ως προγράμματα Θυλάκων Προστατευόμενης Απασχόλησης.
Τα εν λόγω προγράμματα λειτουργούν για περίοδο 3 μηνών έως έξι
ετών και στοχεύουν στην ενθάρρυνση των εργαζόμενων ΑμεΑ για με-
τάβαση από το περιβάλλον προστατευόμενης εργασίας στην ανοιχτή
αγορά εργασίας.

Κίνητρο για τους εργοδότες που διατηρούν συμβάσεις υπεργο-
λαβίας για την απασχόληση ΑμεΑ με τα εν λόγω κέντρα αποτελεί το
γεγονός ότι οι συμβάσεις απασχόλησης προσμετρούνται στην υπο-
χρέωση για ποσόστωση απασχόλησης ΑμεΑ στο σύνολο του εργα-
τικού δυναμικού της εταιρίας.

Τα CEE λαμβάνουν χορηγία ύψους 100% για τις εισφορές κοινω-
νικών ασφαλίσεων των εργαζομένων με αναπηρία, έως €1.803 για τις
απαραίτητες εργονομικές προσαρμογές κάθε εργαζόμενου με ανα-
πηρία και επιχορήγηση μισθού εργαζομένων με αναπηρία έως το 50%
του κατώτερου μισθού που ισχύει στην Ισπανία. Τα CEE εξαιρούνται
της καταβολής ΦΠΑ για δημόσιες ενισχύσεις. Επιπλέον, τα κέντρα
λαμβάνουν ειδικό πριμ €9.015 για κάθε άτομο με αναπηρία όταν η
απασχόληση ΑμεΑ στο σύνολο των εργαζομένων στα κέντρα κυ-
μαίνεται από 79-90% και έως ποσού €12.020 όταν το ποσοστό απα-
σχόλησης ΑμεΑ ξεπερνά το 90% των εργαζομένων.
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Σχέδια χορηγιών για την προώθηση
της απασχόλησης ατόµων µε αναπηρίες στη ∆ανία

Ηδημόσια πολιτική για την απασχόληση ατόμων με αναπηρίες στην
Δανία βασίζεται σε σχέδια χορηγιών που σχετίζομαι αφενός με την
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και τα μέτρα ενεργών πολιτικών

απασχόλησης και αφετέρου με άλλες πολιτικές και νομοθετικές ρυθμί-
σεις που διαμορφώνουν το πλαίσιο ένταξης και παραμονής των ατόμων
αυτών στην αγορά εργασίας (www.employment-disability.net). Ουσια-
στικά, τα σχέδια χορηγιών, η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και τα
μέτρα ενεργών πολιτικών απασχόλησης για ΑμεΑ στηρίζονται σε δύο
πυλώνες πολιτικής:

> Ο πρώτος αφορά «τον πυλώνα της αγορά εργασίας» που
στοχεύει στην ένταξη ασφαλισµένων ανέργων µε αναπη-
ρίες µέσω της παροχής επιδοµάτων ανεργίας και µέτρων
για την ένταξη στην εργασία

> Ο δεύτερος αφορά τον «κοινωνικό πυλώνα» που στοχεύει
να παράσχει ανακούφιση και κοινωνική προστασία σε
άτοµα που αντιµετωπίζουν προβλήµατα υγείας, είναι
άπορα και κινδυνεύουν µε φτώχεια και κοινωνικό απο-
κλεισµό.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης της Δανίας είναι ο αρμόδιος
φορέας για την διαχείριση των σχεδίων ένταξης στην αγορά εργα-
σίας ατόμων με αναπηρίες. Συγκεκριμένα, για την διαδικασία ολο-
κληρωμένης προσέγγισης για την ένταξη ΑμεΑ έχουν προετοιμαστεί
τρία σχέδια: Το σχέδιο Παγοθραύστης (Icebreaker), του Προσωπι-
κού Βοηθού και της Υποστήριξης με Απαραίτητο Εξοπλισμό.

Το σχέδιο Icebreaker απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, οι οποίοι
λόγω αναπηρίας έχουν δυσκολία πρόσβασης σε κανονικές θέσεις ερ-
γασίας. Οι νέοι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αναπηρία
που είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων και δεν έχουν επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο που
σπούδασαν μπορούν να συμμετάσχουν σε σχέδια απόκτησης εργα-
σιακής εμπειρίας μέσω της επιχορήγησης του μισθού τα οποία καλύ-
πτουν το 50% της μισθολογικής δαπάνης με ανώτατο όριο DKK
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11,000 (€1,474) τον μήνα για περίοδο έξι μηνών και σε ειδικές περι-
πτώσεις 9 μήνες.

Το σχέδιο του Προσωπικού Βοηθού καλύπτει εργαζόμενους με
αναπηρίες σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας ή όχι, αυτοαπασχολού-
μενους και όσους παρακολουθούν προγράμματα συνεχιζόμενης κα-
τάρτισης συνδράμοντας με στοχευμένη υποβοήθηση για να
επιτελέσουν της εργασία τους. Η χορηγία για Προσωπικό Βοηθό κα-
λύπτει έως και 20 ώρες την εβδομάδα μένα μέσο ετήσιο κόστος της
τάξης του DKK 38.000 (€5.131). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η χορη-
γία μπορεί να φτάσει το 100% του εργάσιμου χρόνου.

Η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης παρέχει υποστήριξη σε άτομα
τα οποία παρουσιάζουν μειωμένη δυνατότατα να επιτελέσουν την
εργασία τους επιχορηγώντας τις δαπάνες για την εξασφάλιση εξο-
πλισμού, προσαρμογή εξοπλισμού και περιβάλλοντος χώρου για την
διευκόλυνση πρόσβασης και εκτέλεσης της εργασίας.

Τέλος, στα γραφεία εργασίας εργάζονται εξειδικευμένοι σύμβου-
λοι απασχόλησης σε θέματα αναπηρίας οι οποίοι παρέχουν συμβου-
λές για εύρεση εργασίας και πληροφορίες για το πώς μπορούν ΑμεΑ
να επωφεληθούν από τα διαθέσιμα σχέδια χορηγιών που έχουν προ-
ετοιμαστεί για αυτούς.
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Σχέδια χορηγιών για την ενίσχυση
της απασχόλησης στη Γερµανία

Χορηγίες για αυτοαποσχόληση στη Γερµανία
Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργείας

λόγω της οικονομικής κρίσης, ένα από τα μέτρα υπέρ της απασχό-
λησης που προωθούνται στην Γερμανία αποτελεί το σχέδιο χορηγιών
για την αυτοαπασχόληση ατόμων που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα
μειωμένου ωραρίου. Το σχέδιο προβλέπει την επιδότηση του αρχι-
κού κεφαλαίου (Gründungszuschuss) για το ξεκίνημα επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας.

Το σχέδιο απευθύνεται σε εργαζόμενους που λαμβάνουν επιδό-
ματα λόγω μείωσης εισοδήματος ή ανέργους που λαμβάνουν μέρος
σε πρόγραμμα δημιουργίας απασχόλησης. Ως προϋπόθεση για την
ένταξη στο σχέδιο αποτελεί η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από
τοπικό επιμελητήριο, τράπεζα, ή άλλο συναφή φορέα για την βιωσι-
μότητα της προτεινόμενης επιχειρηματικής πρότασης.

Η χορηγία κεφαλαίου εκκίνησης παρέχεται σε δύο στάδια. Κατά
το πρώτο στάδιο καταβάλλεται το επίδομα διαβίωσης για εννέα
μήνες συν €300 τον μήνα για την κάλυψη εισφορών των κοινωνικών
ασφαλίσεων. Κατά το δεύτερο στάδιο, εφόσον έχει γίνει έναρξη της
επιχειρηματικής δραστηριότητας δίδεται ποσό €300 για τις εισφορές
των κοινωνικών ασφαλίσεων για επιπλέον έξι μήνες.

Πέρα από τη χορηγία εκκίνησης για αυτοαπασχόληση, δικαίωμα
χορηγίας μισθού έχουν νέες επιχειρήσεις (που έκαναν έναρξη εργα-
σιών κατά τους τελευταίους 24 μήνες) εάν προσλάβουν κάποιον
άνεργο. Ως προϋπόθεση για την χορηγία του μισθού, ο άνεργος θα
πρέπει να είναι δικαιούχος ανεργιακού επιδόματος ή βοηθήματος
διαβίωσης, θα πρέπει να τοποθετηθεί σε μια νέα θέση που έχει δημι-
ουργηθεί στην επιχείρηση, και η επιχείρηση να μην απασχολεί πε-
ρισσότερους των 5 εργαζομένων. Η διάρκεια της χορηγίας είναι 12
μήνες και καλύπτει το 50% της μισθολογικής δαπάνης.

Ενεργητικά µέτρα για την προώθηση της απασχόλησης
Τα γραφεία εργασίας δέχονται προτάσεις για σχέδια χορηγιών για

την δημιουργία θέσεων εργασίας (Arbeitsbeschaffungsmassnahmen;
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§§260-271 SGB III), εφόσον οι θέσεις αυτές αφορούν προσφορά υπη-
ρεσιών δημοσίου συμφέροντος π.χ. προγράμματα τα οποία αφορούν
την φροντίδα δημόσιων χώρων όπως πάρκα αναψυχής, δράσεις για
την προστασία του περιβάλλοντος κ.α. Αυτές οι θέσεις εργασίας στο-
χεύουν στην επανένταξη ανέργων που βρίσκονται εκτός αγοράς ερ-
γασίας για περισσότερο από 12 μήνες και είναι λήπτες βοηθημάτων
για την αναπλήρωση του εισοδήματος.

Αιτήσεις για ένταξη και υλοποίηση των σχεδίων δημιουργίας θέ-
σεων εργασίας υποβάλλονται συνήθως από ιδιωτικές εταιρίες μέσω
των οποίων μπορούν να διεκδικήσουν επιχορήγηση του μισθολογι-
κού κόστους των εργαζομένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
κατά 50-75% των αποδοχών τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η χο-
ρηγία μπορεί να καλύψει έως και 100% του μισθολογικού κόστους. Η
διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί ως και 36 μήνες.

Κάτω από το ίδιο σχέδιο χρηματοδοτούνται δράσεις για την δη-
μιουργία δομών προκειμένου να παρασχεθούν υπηρεσίες όπως κοι-
νωνικής φροντίδας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά
αντίστοιχο τρόπο που αναπτύχθηκαν δράσεις στην ανατολική Γερ-
μανία κατά το τέλος της δεκαετία του ’90. Στην προκειμένη περί-
πτωση ο εργοδότης που είναι πάροχος αυτών των υπηρεσιών
λαμβάνει ένα εφάπαξ ποσό για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων
που αντιστοιχεί με το μέσο όρο των επιδομάτων αναπλήρωσης των
μισθών τους. Η διάρκεια της χορηγίας είναι 36 μήνες η οποία όμως
δύναται να επεκταθεί σε 48 μήνες εάν ο εργοδότης είναι διατεθειμέ-
νος να προσλάβει τον επιδοτούμενο σε μόνιμη βάση μετά την λήξη
της χορηγίας.
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