ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ
(ΚΕΣΕΑ)

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ:

•

Σχέδιο Παροχής
κινήτρων για την
εργοδότηση άνεργων

•

Πιστοποίηση
Επιχειρήσεων για την
ισότητα Φύλων στο
εργασιακό περιβάλλον

•

Δάνεια για
μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις

•

Ανταγωνιστικά
Προγράμματα της Ε.Ε.

•

Υλοποίηση
Προγράμματος EEA
Grants από το ΚΕΣΕΑ
και ΙΕΕΝ

•

Εργατική Νομοθεσία
και Εργασιακές Σχέσεις

•

Η Νέα Υπηρεσία του
ΚΕΣΕΑ και λίγα λόγια
για την Εταιρεία μας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Αγαπητοί Συνεργάτες,
Το ΚΕΣΕΑ λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη δημοσιοοικονομική
κατάσταση και σε μία προσπάθεια στήριξης των πελατών και συνεργατών
του, επιθυμεί να σας ενημερώσει, για εξελίξεις και θέματα που αφορούν
άμεσα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι μόνο.
Στόχος του παρόντος τεύχους είναι να παρουσιαστούν τα σχέδια και τα
προγράμματα που αφορούν στην ενίσχυση των επιχειρήσεων καθώς και οι
υπηρεσίες που παρέχονται από το ΚΕΣΕΑ (εργαστήρια, εκπαιδεύσεις) για
την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.
Σας καλούμε να μελετήσετε το παρόν ενημερωτικό δελτίο και είμαστε στη
διάθεση σας για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή εισηγήσεις.

Ευχαριστώ,
Άννα Ξυνιστέρη
Διευθύντρια

Εκα
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Σελίδα 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
Σχέδιο Παροχής κινήτρων για την εργοδότηση
άνεργων
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων προκηρύσσει το «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων
για την Εργοδότηση Ανέργων».
Το Σχέδιο αφορά την παροχή χορηγίας σε εργοδότες
που θα προσλάβουν άνεργα άτομα (εγγεγραμμένα στη
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) που ανήκουν στην
ομάδα στόχου που έχει ως εξής:
1. Ομάδα στόχου:
Ύψους 50% του μισθολογικού
κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο ύψος €5.000
στην περίπτωση που θα προσλάβουν άνεργα άτομα
εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
(ΔΥΑ) κάτω των (6) μηνών κατά την ημερομηνία
υποβολής της Αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.
2. Ομάδα στόχου: Ύψους 60% του μισθολογικού
κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο ύψος €6.000
στην περίπτωση που θα προσλάβουν άνεργα άτομα
εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
(ΔΥΑ) πέραν των έξι (6) μηνών κατά την ημερομηνία
υποβολής της Αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Σημείωση: Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους
πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με
υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση
του
εργοδοτούμενου
για
δύο
(2)
μήνες
χωρίς επιχορήγηση.
Μέγιστος αριθμός προσλήψεων ανά εταιρεία: 5
άνεργα άτομα.
Άτομα τα οποία δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στο
εν λόγω Σχέδιο:
α) Άτομα που είναι μέτοχοι της επιχείρησης/οργανισμού
(εξαιρούνται οι Δημόσιες Εταιρείες).
β) Αυτοεργοδοτούμενοι για επιχορήγηση του εαυτού
τους.
γ) Άτομα που συνδέονται με α΄ ή β΄ βαθμού συγγένεια
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη. Δηλαδή, δεν
μπορούν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο με τη σχέση
εργοδότη-εργαζόμενου, άτομα που συνδέονται μεταξύ
τους ως σύζυγοι, παιδιά, γονείς, αδέλφια (εξαιρούνται οι
Δημόσιες Εταιρείες).
Για τις πιο πάνω εξαιρέσεις, ως εργοδότης θεωρείται ο
μέτοχος/ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2014

Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία
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Σελίδα 2

Πιστοποίηση Επιχειρήσεων για την ισότητα
Φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Δράσεις
για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και
Γυναικών» που υλοποιείται από το Τμήμα Εργασιακών
Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (ΥΕΚΑ) έχει συσταθεί Εθνικός Φορέας
Πιστοποίησης, ο οποίος με τη συμμετοχή των κοινωνικών
εταίρων και εμπειρογνωμόνων Συμβούλων, θα πιστοποιεί
επιχειρήσεις για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών Ισότητας
των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον. Στο συγκεκριμένο
έργο, συμμετέχει το ΚΕΣΕΑ, με δύο συμβούλους
ανθρώπινου δυναμικού.

Στα παραδείγματα καλών πρακτικών θα μπορούσαν ενδεικτικά
να αναφερθούν :
•

•

•
•
•
•

Η εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης, όπως η
μερική απασχόληση, η συμπιεσμένη εργάσιμη
εβδομάδα, το κυλιόμενο ωράριο, η τηλεργασία κ.α
Η παροχή ευκαιριών κατάρτισης σε όλο το προσωπικό
και ιδίως άτομα που απουσιάζουν από την εργασία τους
για σημαντικό χρονικό διάστημα
Η επαγγελματική καθοδήγηση για μέλη του
προσωπικού
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός για παιδιά του
προσωπικού
Η εφαρμογή ειδικών ωραρίων / προγραμμάτων για
εργαζόμενες μητέρες
Η διοργάνωση κοινωνικών και άλλων εκδηλώσεων

Διαδικασία Πιστοποίησης:
I.
II.
III.

IV.

*Να σημειωθεί ότι το κόστος των διαγνωστικών
ελέγχων και της έκθεσης των Ανεξάρτητων
Συμβούλων καλύπτεται πλήρως από το Έργο. Οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις
το αργότερο μέχρι τις 30/06/2014.
Οφέλη των Επιχειρήσεων από την πιστοποίηση:
•
•
•
•
•
•
•

Δικαιούχοι:
•

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

•

Εργοδότες

•

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Υποβολή αίτησης και Δήλωση πρόθεση προς
το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του ΥΕΚΑ
Διεξαγωγή ελέγχου
Σύνταξη σχετικής έκθεσης κατάληξη καλής
πρακτικής σχεδίου δράσης αξιολόγησης και
σχεδίου δράσης
Υποβολή στο Φορέα για πιστοποίηση

•

Βελτίωση της επιχειρησιακής «εικόνας» και
φήμης
Ενίσχυση διαδικασιών πρόσληψης και ανέλιξης
με τα πιο κατάλληλα άτομα
Ενδυνάμωση του ηθικού και του επιπέδου
δέσμευσης και αφοσίωσης του προσωπικού
προς την επιχείρηση και τους στόχους αυτής
Προώθηση
της
καινοτομίας
και
της
δημιουργικότητας
Αύξηση παραγωγικότητας τόσο λόγω της
ποιότητας του προσωπικού όσο και από την
ενισχυμένη υποκίνηση των εργαζομένων
Αύξηση της ευελιξίας στους τρόπους και τις
μεθόδους
παραγωγής,
διαχείρισης
και
λειτουργίας
Μείωση των απουσιών που σχετίζονται με τις
ανάγκες ή την φροντίδα παιδιών
Εξοικονόμηση κόστους από την εφαρμογή
ευέλικτων μορφών απασχόλησης

• Πιστοποίηση

Επιχειρήσεων για την
ισότητα Φύλων στο
εργασιακό περιβάλλον
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Σελίδα 3

ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΩΣ ΜΕΣΑΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Jeremie
Το Jeremie αναφέρεται σε τραπεζικό δάνειο με
χαμηλότοκο επιτόκιο από αυτό που υπάρχει σήμερα
στην αγορά και προέρχεται από Ευρωπαϊκή
χρηματοδότηση και σκοπός του δανείου αυτού είναι να
στηρίξει εταιρείες σε θέματα επέκτασης και ανάπτυξης.
Η Τράπεζα Κύπρου, η Κυβέρνηση της Κυπριακής
Δημοκρατίας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), συγχρηματοδοτούν καινούρια δάνεια
σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέχρι
€100,000.
Το σημαντικό είναι πως αυτά τα δάνεια θα χορηγηθούν
με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους όσο αφορά τη διάρκεια
αποπληρωμής (120 μήνες), την περίοδο χάριτος (για
αποπληρωμή κεφαλαίου) μέχρι 1/3 της αρχικής διάρκειας
του δανείου με μέγιστη περίοδο 2 χρόνια, τις
απαιτούμενες εξασφαλίσεις, καθώς επίσης και την
πολιτική τιμολόγησης.
Γενικά:
Δίδεται προτεραιότητα στα πιο κάτω, χωρίς να σημαίνει
ότι αποκλείεται οτιδήποτε άλλο:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έρευνα και ανάπτυξη,
τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, αναβάθμιση
της τεχνολογίας σε βιομηχανικές υπηρεσίες, στερεά
απόβλητα, υγρά απόβλητα (συστήματα εξοικονόμησης
νερού, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με την
δημιουργία βιολογικών σταθμών κτλ.), πολιτιστικές και
κοινωνικές υπηρεσίες.
Κατά την έγκριση των αιτήσεων θα πρέπει πάντα να
προσκομίζονται τιμολόγια/ αποδεικτικά στοιχεία για τη
χρήση του προϊόντος των ΔΤΠ.
Τα εν λόγω δάνεια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την εξόφληση άλλων δανείων, αναχρηματοδότηση,
αναδιάρθρωση,
ή
μερική
καταβολή
δόσεων
υφιστάμενων δανείων.
Δεν χρηματοδοτούνται
προβληματικές.

εταιρείες

οι

οποίες

είναι

Σκοπός των ΔΤΠ:
A. Επενδυτικά έργα σε υλικά και άυλα στοιχεία
ενεργητικού (π.χ. αγορά/αναβάθμιση υποδομής
της εταιρείας και μηχανημάτων, επεκτάσεις στα
υφιστάμενα γραφεία αποθήκες και άλλων
υφιστάμενων χώρων κλπ.
B. Κεφάλαιο κίνησης το οποίο σχετίζεται άμεσα με
την ανάπτυξη ή/και επέκταση δραστηριοτήτων
της Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ)
Γ. Κεφάλαιο κίνησης το οποίο σχετίζεται με τη
δημιουργία, ενίσχυση/ενδυνάμωση νέων ή
υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
της ΜΜΕ (όπως η αγορά πρώτων υλών,
εμπορευμάτων, υπηρεσιών, πληρωμή μισθών
και άλλων λειτουργικών δαπανών)

Κριτήρια Επιλεξιμότητας για το Συγχρηματοδοτικό
Προϊόν JEREMIE
Για να μπορεί μία εταιρεία να υποβάλει αίτηση θα πρέπει να
εντάσσεται στις πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (ως
ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/EC).

Πολύ μικρή
Επιχείρηση

Προσωπικό: < 10
Κύκλος εργασιών: ≤ 2 εκατ. EUR ή
Σύνολο Ισολογισμού: ≤ 2 εκατ. EUR

Μικρή
Επιχείρηση

Προσωπικό: < 50
Κύκλος εργασιών ≤10 εκατ. EUR ή
Σύνολο Ισολογισμού ≤10 εκατ. EUR

• Δάνειο Jeremie – Στήριξη

μικρομεσαίων επιχειρήσεων για
θέματα επέκτασης και ανάπτυξης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Σελίδα 4

Χαμηλότοκα Δάνεια €200 εκ. σε Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις

Εντός του επόμενου τριμήνου αναμένεται ότι θα τεθεί σε
εφαρμογή το επιχειρηματικό σχέδιο στο πλαίσιο του οποίου
θα διοχετευθούν προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ)
υπό τη μορφή χαμηλότοκων δανείων, 200 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για δάνειο 100 εκατ. ευρώ, που παραχωρήθηκε στο
κράτος από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και
άλλα 100 εκατ. ευρώ που θα δοθούν από τις κυπριακές
τράπεζες,

για

να

χρηματοδοτήσουν

το

ταμείο

επιχειρηματικότητας.

Το

συντομότερο

δυνατόν

θα

είναι

έτοιμο

το

επιχειρηματικό σχέδιο ώστε να εισρεύσει άμεσα φτηνό
χρήμα στην αγορά από την ΕΤΕπ για να μπορέσουν να
κρατηθούν όρθιες οι ΜμΕ.
Υπολογίζεται ότι αρχές Αυγούστου θα μπορούν οι
επιχειρήσεις να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να
μπορούν να χρηματοδοτηθούν.
Προβλέπεται ότι θα υπάρξουν κάποιες ελαφρύνσεις

Τα κριτήρια για έγκριση του δανείου καταρτίζονται με τέτοιο
τρόπο ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από το σχέδιο
όσο το δυνατό περισσότερες ΜμΕ.

όσον αφορά στις εξασφαλίσεις που θα ζητούνται για την
παραχώρηση του δανείου το οποίο θα είναι πιο
χαμηλότοκο σε σύγκριση με τα κανονικά δάνεια που
δίνουν οι τράπεζες.
Τα κριτήρια που θα τεθούν για χρηματοδότηση δεν είναι
αποτρεπτικά και το ύψος των δανείων που θα δίνονται
θα φθάνει, μέχρι το ένα εκατομμύριο ευρώ.

• Χαμηλότοκα Δάνεια €200

εκ. σε Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
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Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ε.Ε.
AMBIENT ASSISTED LIVING JOINT PROGRAMME
(AAL JP)
Τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ε.Ε είναι προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό της Ε.Ε. με
στόχο να συμβάλουν στην υλοποίηση μιας πολιτικής της ΕΕ. Για την υποβολή και υλοποίηση μιας πρότασης απαιτείται η
συμμετοχή συνεργατών από περισσότερα του ενός κράτους μέλους. Οι προτάσεις που υποβάλλονται ανταγωνίζονται με
προτάσεις από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και επιλέγονται μετά από συγκριτική αξιολόγηση όλων των προτάσεων.
To πρόγραμμα Ambient Assisted Living χρηματοδοτεί
δράσεις που δημιουργούν καλύτερες συνθήκες
διαβίωσης για τους ενήλικες μεγάλης ηλικίας και
ενισχύουν τις βιομηχανικές ευκαιρίες στην Ευρώπη
μέσα από τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνίας (ΤΠΕ).
Το πρόγραμμα αυτό είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τη
Σύμπραξη Ευρωπαϊκής Καινοτομίας σε θέματα
Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης για την ανάπτυξη και
δοκιμή νέων λύσεων αλλά και ιδεών με επίκεντρο τον
ασθενή.
Στόχος προγράμματος:
•
•

Να ενισχύσει την ποιότητα ζωής των μεγάλων σε
ηλικία ατόμων και
να ενισχύσει τη βιομηχανική βάση στην Ευρώπη
μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης:
Ενδεικτικά 32,807,000 ευρώ. Για Κυπριακούς φορείς το
συνολικό ποσό ανέρχεται στις 360,000 ευρώ.
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:
Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο για Κύπριους
Συνεταίρους είναι : €120,000
Μικρές Επιχειρήσεις - μέχρι 80%
Μεσαίες Επιχειρήσεις - μέχρι 75%
Μεγάλες Επιχειρήσεις - μέχρι 65%
Ερευνητικοί Οργανισμοί / Οργανισμοί
Ωφέλειας-Κεντρική Κυβέρνηση - μέχρι 100%

Κίνητρο αυτής της χρηματοδοτικής δραστηριότητας
είναι:
•
•
•
•

Η δημογραφική αλλαγή και η γήρανση στην
Ευρώπη που συνεπάγεται προκλήσεις αλλά και
ευκαιρίες για τους πολίτες,
Το κοινωνικό σύστημα,
Το σύστημα υγείας,
Η βιομηχανία και η Ευρωπαϊκή αγορά.

• Care for the Future: An Ageing Society Faces an Increasing
Need for Care, how will ICT Contribute to Sustainable
Solutions.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2014
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/06/2014

Δημόσιας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
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ERASMUS +
Το Erasmus+ είναι ένα πρόγραμμα για την Εκπαίδευση,
την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό και
στηρίζει την ανάπτυξη δράσεων, συνεργασιών και
εργαλείων που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη
στρατηγική Ευρώπη 2020 και τις προτεραιότητές της.
Το πρόγραμμα στηρίζει τις προσπάθειες των Κρατών
Μελών
να
χρησιμοποιούν
αποτελεσματικά
το
ανθρώπινο δυναμικό της Ευρώπης, που παραμένει
αναξιοποίητο και παρέχει την ευκαιρία σε περισσότερα
από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να
εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν εργασιακή πείρα ή να
εργαστούν εθελοντικά στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα Erasmus + αφορά τις ακόλουθες
δράσεις:
•

•

Το πρόγραμμα δηλαδή στηρίζει:
•

•
•

διακρατικές συνεργασίες μεταξύ ιδρυμάτων και
οργανισμών στους τομείς της Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και Νεολαίας. O απώτερος σκοπός είναι
να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ της
Εκπαίδευσης και της εργασίας για καλύτερη
αντιμετώπιση των κενών που παρουσιάζονται στις
δεξιότητες στην Ευρώπη.
εθνικές
προσπάθειες
εκσυγχρονισμού
των
συστημάτων
Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης
και
Νεολαίας.
βασικά έργα και διασυνοριακές προκλήσεις όπως
είναι η καταπολέμηση των στημένων παιγνιδιών, το
ντοπάρισμα, η βία και ο ρατσισμός (Αθλητισμός).

•

•

•

Βασική Δράση 1 – Κινητικότητα ατόμων (Υποστηρίζει
την κινητικότητα των σπουδαστών και του προσωπικού,
κοινές μεταπτυχιακές σπουδές, εγγύηση φοιτητικών
δανείων). Υπάρχει ανοικτή πρόσκληση υποβολής
προτάσεων με καταληκτική ημερομηνία: 01/10/2014
Βασική Δράση 2 – Συνεργασία για την Καινοτομία
και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών (Υποστηρίζει
διακρατικές
στρατηγικές
συμπράξεις,
συμμαχίες
γνώσεων, τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων, ανάπτυξη
ικανοτήτων, ΙΤ πλατφόρμες υποστήριξης). Υπάρχουν 2
ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με
καταληκτική ημερομηνία: 1) 02/09/2014 και 2)
01/10/2014
Βασική Δράση 3 – Υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις
πολιτικής (Υποστηρίζει γνώσεις στους τομείς της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας,
μελλοντικές πρωτοβουλίες, εργαλεία ευρωπαϊκής
πολιτικής, τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς,
διαλόγους μεταξύ ενδιαφερομένων μερών, προώθηση
της πολιτικής του προγράμματος). Υπάρχουν 2 ανοικτές
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με καταληκτική
ημερομηνία: 1) 26/06/2014 και 2) 01/10/2014
Δράσεις Jean Monnet (Υποστηρίζει ακαδημαϊκά
ινστιτούτα, ιδρύματα και ενώσεις, έδρες, κέντρα
αριστείας, συζητήσεις για ακαδημαϊκή εργασία,
διασκέψεις για μελέτες). Προς τον παρόν δεν υπάρχει
ανοικτή πρόσκληση.
Δράσεις για αθλητισμό (Υποστηρίζει συνεργασίες, μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα αθλητικές εκδηλώσεις,
ενισχύει στη βάση αποδεικτικών στοιχείων τη χάραξη
πολιτικής και την προώθηση του προγράμματος, το
διάλογο με σχετικούς ευρωπαϊκούς φορείς, αθλητικές
εκδηλώσεις επί Προεδρίας που οργανώνονται από τα
κράτη μέλη). Υπάρχουν 2 ανοικτές προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων με καταληκτική ημερομηνία
26/06/2014 και οι δύο.

• Πρόγραμμα Erasmus+ 2014-2020
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ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΝΕΩΝ
(23/04/2014 - 22/04/2015)
Το ΚΕΣΕΑ και το ΙΕΕΝ (Ίδρυμα Εργοδότησης /Εκπαίδευσης
Νεολαίας έχουν αναλάβει την υλοποίηση του Προγράμματος
«Ενδυνάμωση Νέων», στα πλαίσια του Προγράμματος
χρηματοδότησης
κυπριακών
Μη
Κυβερνητικών
Οργανώσεων για την περίοδο 2009-2014 (NGO Fund), από
τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EOX). To Πρόγραμμα
απευθύνεται σε άνεργους, φοιτητές (που βρίσκονται στο
τελευταίο έτος φοίτησής τους) και αυτοεργοδοτούμενους που
έχουν ή προτίθενται να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή
επιχείρηση, ηλικίας 18-31 χρονών και οι οποίοι επιθυμούν να
τύχουν εκπαίδευσης και υποστήριξης.
Ο απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση
των νέων ούτως ώστε να γίνουν πιο ικανοί στην εύρεση
εργασίας ή να πετύχουν ως νέοι επιχειρηματίες.

Όσοι νέοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μπορούν να
αποτείνονται, μέχρι και τις 31.8.2014 στο τηλέφωνο
70087077.
Οι θέσεις συμμετεχόντων είναι περιορισμένες και θα δοθεί
αυστηρή χρονική προτεραιότητα στις κρατήσεις.

Η ενδυνάμωση των νέων, θα επιτυγχάνεται με τη
χρήση των πιο κάτω τύπων μάθησης:
Εργαστήρια: Εργαστηριακά προγράμματα τριών
επιπέδων που θα αναπτυχθούν και θα προσφερθούν
στους νέους, διάρκειας είκοσι περίπου ωρών το κάθε
εργαστήρι.
Καθοδήγηση: Εξατομικευμένη καθοδήγηση για άυλες
δεξιότητες (soft skills) αλλά και για συγκεκριμένα
επαγγέλματα που επιλέγει να διερευνήσει σε βάθος ο
κάθε νέος, από έμπειρους στον τομέα των
επιχειρήσεων. Η καθοδήγηση θα γίνεται σε ατομικό
επίπεδο και θα δοθεί προτεραιότητα σε εκείνους που
παρακολουθούν τα εργαστήρια που θα προσφέρονται.
Υπηρεσίες Επαγγελματικής Υποστήριξης: Νέοι, οι
οποίοι έχουν στήσει τη δική τους επιχείρηση ή
προτίθενται να το κάνουν, θα λάβουν επαγγελματικές
υπηρεσίες σε μια ή περισσότερες πτυχές προκειμένου
να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες βιωσιμότητας και
αρίστευσης της επιχείρησής τους. Οι υπηρεσίες αυτές
θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
Στρατηγικός
Σχεδιασμός,
Χρηματοοικονομικά,
Συστήματα και Χειρισμοί, Διαχείριση Ανθρώπινου
Δυναμικού, Φορολογικά, Λογιστικά, Ελεγκτικά, Νομικά,
Πληροφορική,
Αξιοποίηση
Μέσων
Κοινωνικής
Δικτύωσης, Μάρκετινγκ, Branding, Διαφήμιση.

• Ενδυνάμωση των Νέων (Empower Youth –

EmY)
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Εργατική Νομοθεσία – Εργασιακές σχέσεις
1. Εργαστήρι Εργατικής Νομοθεσίας
Το εργαστήρι, το οποίο διεξήχθη στις 27 Μαρτίου 2014 στο Ξενοδοχείο Classic στη Λευκωσία έδωσε την ευκαιρία
στους 25 συμμετέχοντες από διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας να ενημερωθούν, να υποβάλουν
ερωτήσεις και συζητήσουν για σημαντικά και επίκαιρα θέματα της εργατικής νομοθεσίας και των εργασιακών σχέσεων
Εισηγητές του εργαστηρίου ήταν η κα Λία Ευστρατίου - Γεωργιάδη : Διαπρεπής Δικηγόρος : Μέλος της Νομικής
Επιτροπής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εμπειρογνώμονας στην Απασχόληση και τις Ίσες Ευκαιρίες, η κα Μάρω
Οδυσσέως : πρώην Πρώτος Ασφαλιστικός Λειτουργός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο
κος Ζαχαρίας Ιωάννου Ανώτερος Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού του ΚΕΣΕΑ.

• Εργατική Νομοθεσία – Νομική διάσταση και Πρακτική

εφαρμογή, και τελευταιές εξελίξεις
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1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Αναγνωρίζοντας την νομική και ηθική ευθύνη των οργανισμών να εφαρμόζουν σωστά και αποτελεσματικά τις
πρόνοιες και κανονισμούς της εργατικής νομοθεσίας, το ΚΕΣΕΑ διοργάνωσε εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Εργατική
Νομοθεσία, το οποίο αφενός παρουσίασε το νομικό πλαίσιο και αφετέρου επικεντρώθηκε στην πρακτική της
εφαρμογή στον εργασιακό χώρο βασιζόμενο σε αποφάσεις και νομολογίες αρμοδίων Δικαστηρίων και καλές
επιχειρηματικές πρακτικές.
Το εργαστήριο διεξάχθηκε στις 5 Ιουνίου στην εκπαιδευτική αίθουσα του μεγάρου NETINFO στην Αγλαντζιά. Οι
δεκαπέντε συμμετέχοντες, προερχόμενοι από γνωστές και καθιερωμένες επιχειρήσεις, είχαν την ευκαιρία να
ανταλλάξουν απόψεις, να ενδυναμώσουν τις γνώσεις τους στο θέμα και να τους στόχους τους μέσα από ενεργό
συμμετοχή και μια πολύ ζωντανή συζήτηση. Ο εκπαιδευτής του εργαστηρίου, Ζαχαρίας Ιωάννου, διευκόλυνε και
κατεύθυνε την ομάδα προς την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων.
Λόγω της αυξημένης ζήτησης του συγκεκριμένου εργαστηρίου, έχει προγραμματιστεί επανάληψη του το Φθινόπωρο
του 2014.
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Νέα Υπηρεσία: Watch out και επωφεληθείτε από
Χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε.!!!
Το ΚΕΣΕΑ, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες τον μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των μη
κερδοσκοπικών οργανισμών, έχει δημιουργήσει μία νέα υπηρεσία με την οποία οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί
μπορούν να συνδεθούν και να λαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Εκπαιδευμένοι σύμβουλοι του ΚΕΣΕΑ εντοπίζουν μαζί σας τις ανάγκες του οργανισμού σας, τις καταγράφουν και
παρακολουθούν την αγορά για ευκαιρίες που σας αφορούν. Οι ευκαιρίες αυτές εστιάζουν κυρίως σε
χρηματοδοτήσεις που πηγάζουν από διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η υπηρεσία λειτουργεί συνδρομητικά, δηλαδή, ο ενδιαφερόμενος οργανισμός γίνεται συνδρομητής στην υπηρεσία με
ένα πολύ μικρό μηνιαίο κόστος το οποίο συμπεριλαμβάνει τόσο γενική, όσο και εξατομικευμένη ενημέρωση για τις
ανάγκες του οργανισμού σας.
Η ενημέρωση συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στα πιο κάτω:
•

Προγράμματα επιδοτήσεων μισθού, για προσωπικό
•

Επιδοτήσεις για δραστηριότητες του Οργανισμού

•

Ειδικά Χαμηλότοκα δάνεια που πηγάζουν από την Ε.Ε.

•

Ευκαιρίες συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενα Έργα.

Αναλαμβάνεται μικρός αριθμός οργανισμών ανά σύμβουλο, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται πραγματικά
εξατομικευμένη έρευνα για τον κάθε οργανισμό.

• Υπηρεσία Watch Out!!!
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Η Εταιρεία μας…
Το
Κέντρο
Συμβουλευτικής
και
Επαγγελματικής Ανάπτυξης, (ΚΕΣΕΑ)
ιδρύθηκε
το
2006
με
πλήρη
επαγγελματικότητα και παρέχει ψηλής
ποιοτικής αξίας υπηρεσίες σε φυσικά
πρόσωπα, εταιρείες και οργανισμούς
(τόσο του ιδιωτικού όσο και του
δημόσιου τομέα), καθώς και στην
τοπική αυτοδιοίκηση, σχετικά με
αναπτυξιακά θέματα.

Κέντρο
Συμβουλευτικής &
Επαγγελματικής
Ανάπτυξης Λτδ
Διεύθυνση: Νήσου 11,
2540 Δάλι,
Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22817900
Φαξ: 22521621
Email:
central@kesea.com.cy
www.kesea.com.cy
Ιστοσελίδα:
www.kesea.com.cy

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες
αφορούν:
•

το σχεδιασμό

•

την εφαρμογή

•

την διαχείριση

•

την παρακολούθηση

•

την οργάνωση και

•

την αξιολόγηση έργων σε
σχέση με το ανθρώπινο
δυναμικό

Το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας
περιλαμβάνει επίσης και:
•

Την επιμέλεια, την παρακολούθηση,
την εφαρμογή και την εκπόνηση
μελετών.

•

Την ανάληψη και εκτέλεση Έργων
καθώς και την υποβολή προτάσεων
για χρηματοδότησή τους.

•

Την
παρακολούθηση
και
αξιολόγηση
υλοποίησης
αναπτυξιακών προγραμμάτων.

την
των

Οι
υπηρεσίες
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και καθοδήγησης
καριέρας που παρέχουμε, προσφέρουν
μία ολοκληρωμένη λύση, τόσο σε
προσωπικό αλλά και εταιρικό επίπεδο
για
τους
πελάτες
μας.
Παρέχουμε
εξειδικευμένα
σεμινάρια
εκπαίδευσης
και
κατάρτισης,
με
γνώμονα τις ιδιαιτερότητες και τις
τάσεις
του
κάθε
οργανισμού,
προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες
ανάγκες του.

Αυτή είναι και η τελευταία έκδοση μας πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές.

