
Συνο�τικό σηµείωµα Συνο�τικό σηµείωµα Συνο�τικό σηµείωµα Συνο�τικό σηµείωµα     Έκτακτου Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση των Έκτακτου Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση των Έκτακτου Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση των Έκτακτου Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση των 
µακροχρόνια ανέργων και των νέων µακροχρόνια ανέργων και των νέων µακροχρόνια ανέργων και των νέων µακροχρόνια ανέργων και των νέων     

    
    

    
Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση των µακροχρόνια ανέργων και των Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση των µακροχρόνια ανέργων και των Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση των µακροχρόνια ανέργων και των Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση των µακροχρόνια ανέργων και των 

νέων   νέων   νέων   νέων       

    
Έτος �ροκήρυξηςΈτος �ροκήρυξηςΈτος �ροκήρυξηςΈτος �ροκήρυξης: : : : 2012 
    

    
Οµάδα Στόχου:Οµάδα Στόχου:Οµάδα Στόχου:Οµάδα Στόχου: Α)  Είναι ηλικίας µέχρι 29 ετών29 ετών29 ετών29 ετών και είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι για τους 
τελευταίους  3 συνεχόµενους µήνες στα Γραφεία της ∆ηµόσιας Υ�ηρεσίας Α�ασχόλησης 
(Ε�αρχιακά ή Το�ικά Γραφεία Εργασίας) κατά την ηµεροµηνία υ�οβολής της αίτησης.  
 
 Β) Είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα Γραφεία της ∆ηµόσιας Υ�ηρεσίας Α�ασχόλησης, �άνω α�ό  α�ό  α�ό  α�ό  
7 συνεχόµενους µήνες7 συνεχόµενους µήνες7 συνεχόµενους µήνες7 συνεχόµενους µήνες κατά την ηµεροµηνία υ�οβολής της αίτησης.  Σηµειώνεται ότι οι άνεργοι 
�ου διαµένουν στις ε�αρχίες Λάρνακας, Πάφου και Ελεύθερης Περιοχής ΑµµοχώστουΛάρνακας, Πάφου και Ελεύθερης Περιοχής ΑµµοχώστουΛάρνακας, Πάφου και Ελεύθερης Περιοχής ΑµµοχώστουΛάρνακας, Πάφου και Ελεύθερης Περιοχής Αµµοχώστου να είναι 
εγγεγραµµένοι άνεργοι �άνω α�ό 5 συνεχόµενους µήνες, και  �ροέρχονται α�ό τη 
Ξενοδοχειακή και Ε�ισιτιστική ΒιοµηχανίαΞενοδοχειακή και Ε�ισιτιστική ΒιοµηχανίαΞενοδοχειακή και Ε�ισιτιστική ΒιοµηχανίαΞενοδοχειακή και Ε�ισιτιστική Βιοµηχανία και �ρόκειται να εργοδοτηθούν στον ίδιο τοµέα.    

    

Προϋ�ολογισµός Σχεδίου:Προϋ�ολογισµός Σχεδίου:Προϋ�ολογισµός Σχεδίου:Προϋ�ολογισµός Σχεδίου: €8.000.000 
 

    
Ποσοτικός στόχοςΠοσοτικός στόχοςΠοσοτικός στόχοςΠοσοτικός στόχος: : : : 1.000 άνεργα άτοµα να ενταχθούν στο Σχέδιο.    

    
    
ΌροιΌροιΌροιΌροι �αροχής χορηγίας �αροχής χορηγίας �αροχής χορηγίας �αροχής χορηγίας ( ( ( (ενδεικτικά)ενδεικτικά)ενδεικτικά)ενδεικτικά)::::  
 
 Μέγιστος αριθµός �ροσλήψεων µε βάση το Σχέδιο α�ό εργοδότη: 
 
1)  Εργοδότης �ου α�ασχολεί α�ό 1 µέχρι 4 εργαζόµενους* κατά την ηµεροµηνία υ�οβολής 
της αίτησης έχει δικαίωµα �ρόσληψης ενός ατόµου για όλη τη διάρκεια υλο�οίησης του 
Σχεδίου. 
2) Εργοδότης �ου α�ασχολεί α�ό 5 µέχρι 9 εργαζόµενους* κατά την ηµεροµηνία υ�οβολής 
της αίτησης έχει δικαίωµα �ρόσληψης 2 ατόµων για όλη τη διάρκεια υλο�οίησης του Σχεδίου. 
3) Εργοδότης �ου α�ασχολεί α�ό 10 µέχρι 19 εργαζόµενους* κατά την ηµεροµηνία υ�οβολής 
της αίτησης έχει δικαίωµα �ρόσληψης µέχρι τριών ατόµων για όλη τη διάρκεια υλο�οίησης του 
Σχεδίου. 
4) Εργοδότης �ου α�ασχολεί α�ό 20 µέχρι 29 εργαζόµενους* κατά την ηµεροµηνία υ�οβολής 
της αίτησης έχει δικαίωµα �ρόσληψης µέχρι τεσσάρων ατόµων για όλη τη διάρκεια υλο�οίησης 
του Σχεδίου. 
5) Εργοδότης �ου α�ασχολεί 30 εργαζόµενους* και άνω κατά την διάρκεια υ�οβολής της 
αίτησης έχει δικαίωµα �ρόσληψης µέχρι έξι ατόµων για όλη τη διάρκεια υλο�οίησης του 
Σχεδίου. 
 
 
 
Προσλαµβάνουν άτοµο �ου ανήκει στις οµάδες στόχου, ό�ως αυτές ορίζονται στο Σχέδιο, 
ηλικίας α�ό 15 ετών και άνω, �ου είναι �ολίτες της Κυ�ριακής ∆ηµοκρατίας, ή �ολίτες 
ο�οιουδή�οτε άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρω�αϊκής Ένωσης ή �ολίτες τρίτης χώρας ο ο�οίοι 



διαµένουν νόµιµα στη ∆ηµοκρατία και έχουν δικαίωµα ελεύθερης �ρόσβασης στην αγορά 
εργασίας στην ∆ηµοκρατία. Όλοι οι �ιο �άνω �ρέ�ει να έχουν συνεχή και αδιάλει�τη νόµιµη 
�αραµονή στην ∆ηµοκρατία για �έντε τουλάχιστον χρόνια. 

Ύψος ε�ιχορήγησης/Κίνητρα:Ύψος ε�ιχορήγησης/Κίνητρα:Ύψος ε�ιχορήγησης/Κίνητρα:Ύψος ε�ιχορήγησης/Κίνητρα:    
α) Οικονοµική βοήθεια �ρος τον εργοδότη, ύψους 50% του µισθολογικού κόστους του 

εργοδοτουµένου µε µέγιστο ύψος €7.000 κατ’ άτοµο �ου �ροσλαµβάνεται, ως µέρος του 
µισθολογικού κόστους.  Η χορηγία θα �αραχωρείται µόνο για τους �ρώτους  8 µήνες 
α�ασχόλησης και εφ΄όσον ο εργοδοτούµενος εργοδοτηθεί τουλάχιστον  12 µήνες.  Η 
ε�ιχορήγηση για εργοδότες �ου ανήκουν στην οικοδοµική βιοµηχανίαστην οικοδοµική βιοµηχανίαστην οικοδοµική βιοµηχανίαστην οικοδοµική βιοµηχανία θα ανέρχεται σε 65% του 

µισθολογικού κόστους του εργαζοµένου, µε µέγιστο �οσό €8.000 για 8 µήνες  εργοδότησης και 
µε υ�οχρέωση του εργοδότη για �ρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούµενου για τέσσερις (4) 
µήνες χωρίς ε�ιχορήγηση. 
 
    

    
                    ∆ιάρκεια ε�ιχορήγησης : ∆ιάρκεια ε�ιχορήγησης : ∆ιάρκεια ε�ιχορήγησης : ∆ιάρκεια ε�ιχορήγησης :     

8 µήνες  ε�ιχορηγηµένης εργοδότησης και µε υ�οχρέωση του εργοδότη για �ρόσθετη 
εργοδότηση του εργοδοτούµενου για τέσσερις (4) µήνες χωρίς ε�ιχορήγηση. 
 
 

∆ιαδικασίες διαχείρισης του Σχεδίου:∆ιαδικασίες διαχείρισης του Σχεδίου:∆ιαδικασίες διαχείρισης του Σχεδίου:∆ιαδικασίες διαχείρισης του Σχεδίου:    
Οι αιτήσεις θα υ�οβάλλονται εντός ενός µηνός α�ό την ηµεροµηνία �ρόσκλησης/�ροκήρυξης 
�ου θα ανακοινώνει  ο Φορέας ∆ιαχείρισης στα Ε�αρχιακά ή τα Το�ικά Γραφεία Εργασίας της 
∆ηµόσιας Υ�ηρεσίας Α�ασχόλησης.  Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα διεκ�εραιώνεται  τον 
ε�όµενο µήνα µετά τη λήξη της �ρόσκλησης και ο Φορέας ∆ιαχείρισης θα α�αντά στους 
αιτητές  εντός  6 εβδοµάδων  α�ό την εν λόγω ηµεροµηνία.  
 
Ο εργοδότης θα έχει δικαίωµα να �ροσλάβει το άτοµο �ου �ροτίθεται να αιτηθεί ε�ιχορήγησης 
µετά την ηµεροµηνία �ροκήρυξης/�ρόσκλησης, αλλά και µέσα στα χρονικά �λαίσια �ου διαρκεί 
η �ρόσκληση. 
 
 
Ασυµ�λήρωτες αιτήσεις Ασυµ�λήρωτες αιτήσεις Ασυµ�λήρωτες αιτήσεις Ασυµ�λήρωτες αιτήσεις συµµετοχής συµµετοχής συµµετοχής συµµετοχής δηλαδή αιτήσεις �ου υ�οβάλλονται µε ελλι�ή �αραστατικά δηλαδή αιτήσεις �ου υ�οβάλλονται µε ελλι�ή �αραστατικά δηλαδή αιτήσεις �ου υ�οβάλλονται µε ελλι�ή �αραστατικά δηλαδή αιτήσεις �ου υ�οβάλλονται µε ελλι�ή �αραστατικά 
δεν θα λαµβάνονται υδεν θα λαµβάνονται υδεν θα λαµβάνονται υδεν θα λαµβάνονται υ�όψη α�ό τον Φορέα ∆ιαχείρισης και θα α�ορρί�τονται.�όψη α�ό τον Φορέα ∆ιαχείρισης και θα α�ορρί�τονται.�όψη α�ό τον Φορέα ∆ιαχείρισης και θα α�ορρί�τονται.�όψη α�ό τον Φορέα ∆ιαχείρισης και θα α�ορρί�τονται.    

    
∆ιεξαγωγή της �ληρωµής∆ιεξαγωγή της �ληρωµής∆ιεξαγωγή της �ληρωµής∆ιεξαγωγή της �ληρωµής:  
 
Καταβολή της χορηγίας µετά την λήξη της υλο�οίησης της Συµφωνίας ∆ηµόσιας 
Χρηµατοδότησης (12 µήνες) α�ασχόλησης του/των εργαζοµένου/ων ή σε µικρότερα χρονικά 
διαστήµατα, ανά τετράµηνο. Για σκο�ούς τήρησης του όρου για συνέχιση της εργοδότησης του 
εργαζόµενου για �ερίοδο  4 µηνών µετά την λήξη των 8 µηνών ε�ιδοτούµενης α�ασχόλησης, η 
χορηγία για τους τελευταίους 4 µήνες της ε�ιδοτούµενης εργοδότησης θα καταβληθεί µε την 
λήξη της Συµφωνίας ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης.    
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