
 

 

                           
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

 

Αξιοποίηση Ανέργων για την κάλυψη των αναγκών παραλαβής, 

διεκπεραίωσης και καταχώρησης αιτήσεων 

 για το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα και άλλων κοινωνικών παροχών 

 
 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι 

για την κάλυψη των αναγκών παραλαβής, διεκπεραίωσης και καταχώρησης αιτήσεων για 

το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα, προτίθεται να αξιοποιήσει άνεργους που ήταν 

εγγεγραµµένοι στις 30 Ιουνίου 2014 στη ∆ηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και κατέχουν 

τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής (∆ηµόσιου ή Ιδιωτικού). Η γνώση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι απαραίτητο προσόν. 

 

2. Η αγορά υπηρεσιών θα έχει διάρκεια τριών  (3) µηνών µε δικαίωµα ανανέωσης για 

ακόµη δύο (2) µήνες. Η αµοιβή για τις υπηρεσίες αυτές θα ανέρχεται στα €870 το µήνα.  

 

3. Επισηµαίνεται ότι η επιλογή των προσώπων µε τα οποία θα υπογραφεί σύµβαση 

για αγορά υπηρεσιών, θα γίνει µε δηµόσια κλήρωση κατά Επαρχία, που θα 

πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΥΕΠΚΑ, την ∆ευτέρα, 21 Ιουλίου 2014, 

µεταξύ όσων ανέργων θα δηλώσουν ενδιαφέρον για κάθε Επαρχία. Θα υπογραφούν 

συµβάσεις µε πενήντα (50) συνολικά άνεργους, οι οποίοι θα τοποθετηθούν ως εξής: 

Λευκωσία 31, Λεµεσός 8, Λάρνακα και ελεύθερη Αµµόχωστος 7, Πάφος 4. Η ηµεροµηνία 

έναρξης της παροχής υπηρεσιών για τους 20 εκ των 31 προσώπων που θα κληρωθούν 

για την Λευκωσία θα γνωστοποιηθεί αργότερα, µε βάση τις ανάγκες που θα προκύψουν. 

 

4. Τα πρόσωπα που θα επιλεγούν µε κλήρωση, οφείλουν να παρουσιασθούν για 

εργασία στο χώρο που θα τους υποδειχθεί την Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014. Οι άνεργοι που θα 

επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σχετική σύµβαση αγοράς υπηρεσιών µε το 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα παρακολουθήσουν 

υποχρεωτικά ταχύρρυθµη σχετική εκπαίδευση και θα κληθούν να προσκοµίσουν 

πιστοποιητικό από τραπεζικό οργανισµό µε τον οποίο συνεργάζονται (ΙΒΑΝ), όπου θα 



εµβάζεται η αµοιβή τους. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα παρέχεται επίδοµα 

κατάρτισης ύψους €5 ανά ώρα. 

 

5. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιφυλάσσει το 

δικαίωµα του για τερµατισµό οποιασδήποτε συµφωνίας, σε περιπτώσεις που δεν θα 

ικανοποιηθεί για την ορθή και ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης που θα υπογραφεί σε 

οποιοδήποτε από τα αναφερόµενα πρόσωπα. Επιπρόσθετα, διατηρεί το δικαίωµα να 

προβεί σε δεύτερη δηµόσια κλήρωση, εκ του καταλόγου που θα σχηµατισθεί µετά την 

υποβολή ενδιαφέροντος µε βάση την παρούσα ανακοίνωση, για κάλυψη οποιασδήποτε 

ενδεχόµενης πρόσθετης ανάγκης. 

 

6. Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι άνεργοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που 

περιγράφονται στην παρούσα όπως, υποβάλουν το ενδιαφέρον τους µέσω της 

ιστοσελίδας https://gmi.mlsi.gov.cy/ µέχρι τις 20 Ιουλίου 2014 τα µεσάνυκτα. 

  

7. Το έργο δύναται να συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο της 

ΕΕ και την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

15  Ιουλίου, 2014. 

 

https://gmi.mlsi.gov.cy/

