ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Ψηφιακός
Πρωταθλητής και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Τμήμα
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) σε συνεργασία με φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα (εφεξής “τα Μέρη”) συμφωνούν και συνομολογούν το παρόν Μνημόνιο
Συνεργασίας.
Σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η αμοιβαία συνεργασία στον τομέα της
προώθησης ψηφιακών θέσεων εργασίας, προς όφελος των κυπριακών επιχειρήσεων
και της οικονομίας της χώρας γενικότερα.
Στο πλαίσιο προώθησης και ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ των νέων και
της κατάρτισης των επαγγελματιών των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ), τα Μέρη συμφωνούν να σχηματίσουν την Εθνική Συμμαχία Ψηφιακών Θέσεων
Εργασίας Κύπρου (εφεξής "η Εθνική Συμμαχία") και να συνεργάζονται ώστε να
δημιουργήσουν το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ψηφιακών Θέσεων Εργασίας, με σκοπό την
αύξηση της απασχόλησης και αποτελεσματικότερη χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων
στη χώρα.
ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
•

Τη θέσπιση των Ομάδων Εκπαίδευσης/Κατάρτισης, Πιστοποίησης και
Ευαισθητοποίησης στις οποίες εκπροσωπούνται το Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Ψηφιακός Πρωταθλητής και το
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Τμήμα Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών) και ενδιαφερόμενοι φορείς από τα Μέρη.

Η Ομάδα Εκπαίδευσης/Κατάρτισης έχει αρμοδιότητα για την υποβολή και προώθηση
εισηγήσεων για:
1. Ενίσχυση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
2. Προσδιορισμό των δεξιοτήτων των επαγγελματιών στον τομέα ΤΠΕ σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της αγοράς
3. Δημιουργία πιο ευέλικτων συστημάτων εκπαίδευσης των ψηφιακών δεξιοτήτων
προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της Ευρώπης
4. Προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης σε ανέργους, επαγγελματίες και
ευάλωτες ομάδες
5. Βελτίωση σε συνεχή βάση της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
της επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Η Ομάδα Πιστοποίησης έχει αρμοδιότητα για την υποβολή και προώθηση εισηγήσεων
για:
1. Προώθηση εξετάσεων πιστοποίησης για τους επαγγελματίες στον τομέα των
ΤΠΕ υιοθετώντας ευρωπαϊκά πρότυπα (π.χ το e-Competence Framework)
2. Προώθηση εξετάσεων πιστοποίησης σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων για τον
πληθυσμό της Κύπρου βασισμένες σε ευρωπαϊκά πρότυπα (π.χ το ECDL), όπως
αυτό προνοείται και στη Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου που έχει ήδη εγκριθεί
από το Υπουργικό Συμβούλιο
3. Προώθηση έρευνας σχετικής με το επίπεδο του ψηφιακού γραμματισμού στους
εργαζομένους
4. Προώθηση εξετάσεων πιστοποίησης σε ευάλωτες ομάδες (π.χ ανέργους) ώστε
να βελτιωθεί η ένταξη τους σε απασχόληση
5. Συνεργασία με δημόσιους φορείς ώστε να προωθηθεί η πιστοποίηση
δεξιοτήτων και γνώσεων σε θέματα των ΤΠΕ
Η Ομάδα Ευαισθητοποίησης έχει αρμοδιότητα για την υποβολή και προώθηση
εισηγήσεων για:
1. Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία των ψηφιακών
δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο κοινό
2. Διεξαγωγή διαφημιστικών εκστρατειών, συνέδριων και ημερίδων για θέματα
που σχετίζονται με τις ΤΠΕ
3. Διοργάνωση διαγωνισμών με θέμα τις ΤΠΕ
4. Ανάπτυξη κουλτούρας για τη σημασία της πιστοποίησης των ψηφιακών
δεξιοτήτων του προσωπικού σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα
5. Ενημέρωση των νεαρών γυναικών για τις προοπτικές απασχόλησης στον τομέα
των ΤΠΕ με στόχο την προσέλκυση περισσότερων γυναικών στα συναφή
επαγγέλματα
Οι Ομάδες Εκπαίδευσης/Κατάρτισης,
συνεργάζονται στενά για:
•

Πιστοποίησης

και

Ευαισθητοποίησης

Nα προσδιορίσουν τις δεξιότητες των επαγγελματιών στον τομέα ΤΠΕ σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της αγοράς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα (π.χ e-Competence
Framework) και αναπτύξουν δράσεις ενημέρωσης των επαγγελματιών ΤΠΕ για
την χρησιμότητα της πιστοποίησης τους.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Ψηφιακός
Πρωταθλητής και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Τμήμα
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) αναλαμβάνουν να:
1. Ενημερώνουν τα Μέρη για δραστηριότητες στον τομέα των ΤΠΕ
2. Στηρίζουν τις δραστηριότητες των Μερών
3. Προωθούν ανακοινώσεις της Εθνικής Συμμαχίας
Τα Μέρη συμφωνούν ότι οι ενέργειες στις οποίες θα προβούν προς επίτευξη και/ή
υλοποίηση της επιδιωκόμενης μεταξύ τους συνεργασίας θα είναι σύμφωνες με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Τα Μέρη συμφωνούν όπως, περιοδικά, αναθεωρούν τη λειτουργία και την
αποτελεσματικότητα της παρούσας συνεργασίας, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη
και αναβάθμιση της.
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, Τροποποιήσεις και Λήξη:
1. Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής
του από όλα τα Μέρη.
2. Η διάρκεια ισχύος του παρόντος Μνημονίου ορίζεται σε ένα έτος και
ανανεώνεται αυτόματα κατά τη λήξη του εκτός, εάν, ένα από τα Μέρη, ειδοποιήσει
γραπτώς το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία λήξης αυτού, την πρόθεσή του να
τερματίσει το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας.
3. Το παρόν Μνημόνιο δύναται να διακοπεί οποτεδήποτε από έκαστο των Μερών,
νοουμένου ότι ένα από τα Μέρη κοινοποιήσει, τουλάχιστον τρείς μήνες
προηγουμένως, εγγράφως, στο άλλο Μέρος, την πρόθεσή του να διακόψει το
παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας.
4. Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, δύναται να τροποποιηθεί με κοινή γραπτή
συναίνεση των Μερών.
Διακανονισμός Διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την ερμηνεία ή εφαρμογή του παρόντος
Μνημονίου Συνεργασίας, θα διευθετείται μέσω αμοιβαίων διαβουλεύσεων μεταξύ των
Μερών, και δε θα παραπέμπεται σε οποιοδήποτε εθνικό ή διεθνές δικαστήριο ή τρίτο
μέρος προς συμβιβασμό.
Νομική Ισχύς
Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας δεν δημιουργεί καμία νομική υποχρέωση και/ή
συμβατική σχέση μεταξύ των Μερών και δεν δίδει δικαίωμα διεκδίκησης
αποζημιώσεων μεταξύ των Μερών.
Λευκωσία, 28 Απριλίου 2015
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