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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΕΣ
1. Γενικές πληροφορίες
Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η ορθή ενημέρωση των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων τους που
συμμετέχουν σε Πολυεπιχειρησιακό Πρόγραμμα Κατάρτισης - Σύνηθες, αναφορικά με τις απαιτήσεις για επιτυχή
συμμετοχή και καταβολή του χορηγήματος στους δικαιούχους.
Δικαιούχοι για να επωφεληθούν από την ενίσχυση είναι επιχειρήσεις/οργανισμοί οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες
σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ως εργοδότες.
Σημειώνεται ότι, ο εργοδότης πρέπει να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή
κοινοπραξία φυσικών ή/και νομικών προσώπων. Διευκρινίζεται επίσης ότι, ο εργοδότης δυνατό να αποτελεί
επιχείρηση που ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή άλλη οντότητα που δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα.
Περαιτέρω, οι δικαιούχοι εργοδότες μπορούν να δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας, εκτός
από τις εξαιρέσεις που προνοεί ο Κανονισμός 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013. Εξαιρείται
επίσης από την ενίσχυση η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας.
Το χορήγημα καταβάλλεται από την ΑνΑΔ απευθείας στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), ύστερα από
εξουσιοδότηση του εργοδότη και νοουμένου ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.
Το ύψος του χορηγήματος που καταβάλλεται στο ΚΕΚ για κάθε πρόγραμμα υπολογίζεται με βάση το πραγματικό
δικαίωμα συμμετοχής/δίδακτρα που χρεώθηκε η κάθε επιχείρηση/οργανισμός για τη συμμετοχή εργοδοτούμενων
της σ’ αυτό. Ως εκ τούτου, το τελικό χορήγημα δυνατό να μειωθεί σε περίπτωση που το πραγματικό δικαίωμα
συμμετοχής που χρεώθηκε είναι χαμηλότερο από αυτό που δηλώθηκε από το ΚΕΚ κατά το στάδιο έγκρισης του
προγράμματος. Διευκρινίζεται επίσης ότι, το τελικό χορήγημα ανά συμμετέχοντα δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό
που εγκρίθηκε και γνωστοποιήθηκε στο ΚΕΚ.
Το δικαίωμα συμμετοχής/δίδακτρα για κάθε πρόγραμμα καθορίζεται από το ΚΕΚ που το εφαρμόζει. Από τους
εργοδότες, που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζει η ΑνΑΔ, το ΚΕΚ εισπράττει τη διαφορά μεταξύ του
δικαιώματος συμμετοχής/διδάκτρων και του χορηγήματος, πλέον ΦΠΑ επί του δικαιώματος συμμετοχής/διδάκτρων
(όπου ισχύει).
Το ύψος του χορηγήματος που καταβάλλεται σε εργοδότες υπολογίζεται με βάση την Πολιτική Χορηγιών του
Σχεδίου, η οποία καθορίστηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της
18ης Δεκεμβρίου 2013.
2. Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τους εργοδότες:
Για να δικαιούται ένας εργοδότης επιχορήγηση για τη συμμετοχή εργοδοτουμένου του σε ένα πρόγραμμα
κατάρτισης, θα πρέπει:
•

Η προδιαγραφή και η εφαρμογή του προγράμματος να έχουν εγκριθεί από την ΑνΑΔ. Όλα τα
Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που έχει εγκρίνει η ΑνΑΔ για το τρέχον εξάμηνο βρίσκονται
στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ, στη διεύθυνση www.anad.org.cy.
Το ΚΕΚ μετά την έγκριση των προδιαγραφών προγραμμάτων από την ΑνΑΔ, μπορεί να προβεί σε ενέργειες
προβολής εγκριμένης προδιαγραφής αναφέροντας το ακόλουθο λεκτικό: «Η Προδιαγραφή του προγράμματος
εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ».
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Επίσης, μετά την έγκριση της εφαρμογής κάθε προγράμματος του, μπορεί να τοποθετεί στα
ενημερωτικά/διαφημιστικά έντυπα που εκδίδει ή και σε ανακοινώσεις/διαφημίσεις για εύρεση υποψηφίων στα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή στο Διαδίκτυο, το λογότυπο της ΑνΑΔ μαζί με την ακόλουθη φράση:
«Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι
ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης».
•

Ο εργοδότης να καταβάλλει κανονικά το προβλεπόμενο Tέλος στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού για τους εργοδοτούμενούς του που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

•

Κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, να μη βρίσκονται σε ισχύ διοικητικές κυρώσεις
αποκλεισμού συνεργασίας με την ΑνΑΔ του εργοδότη ή/και των εργοδοτούμενων του, που επηρεάζουν τη
συμμετοχή στο παρόν Σχέδιο.

•

Να καταβάλει στο ΚΕΚ τη διαφορά μεταξύ του δικαιώματος συμμετοχής/διδάκτρων και του χορηγήματος,
πλέον ΦΠΑ επί του δικαιώματος συμμετοχής/διδάκτρων (όπου ισχύει).

•

Το πρόγραμμα να έχει εφαρμοσθεί με επιτυχία σύμφωνα με τα εγκριθέντα στοιχεία της προδιαγραφής και
εφαρμογής του.

•

Τα καθήκοντα και η θέση του συγκεκριμένου εργοδοτούμενου στην επιχείρηση/οργανισμό να αντιστοιχούν
με την περιγραφή των ατόμων στα οποία απευθύνεται το πρόγραμμα σύμφωνα με την προδιαγραφή του.

•

Ο συγκεκριμένος εργοδοτούμενoς να έχει συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα. Τονίζεται ότι, ο κάθε
καταρτιζόμενος, για να θεωρηθεί ότι συμπλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα, πρέπει να έχει παρακολουθήσει
τουλάχιστον το 75% της διάρκειας του προγράμματος.

•

Να συμπληρώσει, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να επιστρέψει στο ΚΕΚ την «Αίτηση Εργοδότη για
Συμμετοχή και Εξουσιοδότηση για Καταβολή Χορηγήματος». Η αίτηση συμπληρώνεται και υπογράφεται
πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και υποβάλλεται στην ΑνΑΔ μέσω του ΚΕΚ. Στις
περιπτώσεις όπου ο εργοδότης είναι δικαιούχος ενίσχυσης ήσσονος σημασίας θα πρέπει:
(α)

Η επιχείρηση/οργανισμός να υποβάλει Γραπτή Δήλωση για οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας τις οποίες έλαβε βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης
Δεκεμβρίου 2013 ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, κατά τα τελευταία δύο
προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος. Στην περίπτωση ενιαίας επιχείρησης,
στη δήλωση αναφέρεται το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έλαβαν όλες οι οντότητες
που συνιστούν την ενιαία επιχείρηση.

(β) Η ενίσχυση για επιχορήγηση του προγράμματος δεν θα οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου που
προνοεί ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013 και τηρούνται
όλοι οι όροι που καθορίζονται στον ίδιο Κανονισμό.
Στο έντυπο «Αίτηση Εργοδότη για Συμμετοχή και Εξουσιοδότηση για Καταβολή Χορηγήματος» θα πρέπει
να επισυνάπτονται το σχετικό τιμολόγιο, η απόδειξη είσπραξης από το ΚΕΚ και τη Γραπτή Δήλωση που
εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος
Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012. Τονίζεται ότι, δεν θα γίνεται αποδεκτή για σκοπούς
επιχορήγησης, πληρωμή του οφειλόμενου ποσού από την επιχείρηση/οργανισμό μετά την υποβολή της
«Αίτησης Εργοδότη για Συμμετοχή και Εξουσιοδότησης για Καταβολή Χορηγήματος» από το ΚΕΚ προς
την ΑνΑΔ.
Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται αποδεκτές για σκοπούς επιχορήγησης πληρωμές άνω των €500 ανά
συμμετέχουσα επιχείρηση/συμετέχοντα οργανισμό που γίνονται απευθείας σε μετρητά (cash). Οι
πληρωμές άνω των €500 ανά συμμετέχουσα επιχείρηση/συμμετέχοντα οργανισμό, πρέπει να γίνονται
μέσω τραπέζης (τραπεζική επιταγή ή έμβασμα ή πιστωτική/χρεωστική κάρτα της
επιχείρησης/οργανισμού).
Επίσης, δεν γίνονται αποδεκτές για σκοπούς επιχορήγησης πληρωμές έναντι άλλων
υπηρεσιών/προμηθειών ή με αντισταθμιστικό εμπόριο (barter trade) ή με εικονικά νομίσματα.
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Πρόσθετα, ο εργοδότης ενημερώνεται ότι:

•

Τα ΚΕΚ απονέμουν Πιστοποιητικό Κατάρτισης σε όλους τους συμμετέχοντες που θα συμπληρώσουν με
επιτυχία το πρόγραμμα, στο οποίο αναφέρεται ότι «Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού».

3. Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τους καταρτιζόμενους:
Ένας καταρτιζόμενος για να πληροί τις προϋποθέσεις για καταβολή χορηγήματος, θα πρέπει:
•

Να μην είναι αυτοτελώς εργαζόμενος ούτε δημόσιος υπάλληλος.

•

Να καλύπτεται από την περιγραφή των υποψηφίων για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

•

Να λάβει μέρος στο πρόγραμμα με τη συγκατάθεση του εργοδότη του.

•

Να μη βρίσκονται σε ισχύ κυρώσεις αποκλεισμού συνεργασίας του με την ΑνΑΔ για το Σχέδιο.

•

Να είναι παρών στο πρόγραμμα και να υπογράφει σε κάθε συνάντηση το παρουσιολόγιο.

•

Να συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα. Τονίζεται ότι, ο κάθε καταρτιζόμενος για να θεωρηθεί ότι
συμπλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα, πρέπει να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% της διάρκειας
του προγράμματος.

•

Να είναι στη διάθεση της ΑνΑΔ για παροχή πληροφοριών για σκοπούς αξιολόγησης του προγράμματος.

