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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
ρυθµίζεται από το Νόµο Περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης1. Η νοµοθεσία αυτή
καθορίζει µεταξύ άλλων ότι,
•

Η εργοδότηση αλλοδαπού χωρίς την απαιτούµενη από το Νόµο άδεια ή η
1
εργοδότηση κατά παράβαση των όρων άδειας εργοδότησης ή η εργοδότηση
κατά παράβαση οποιουδήποτε άλλου νόµου ή κανονισµού, συνιστά αδίκηµα
τιµωρηµένο µε ποινή φυλάκισης ή/και µε χρηµατική ποινή.
Επιπρόσθετα το ∆ικαστήριο δύναται να διατάξει τον εργοδότη να καταβάλει όλες
τις εισφορές που καταβάλλονται σε διάφορα ταµεία στις περιπτώσεις νόµιµης
εργοδότησης αλλοδαπών. Επίσης το δικαστήριο δύναται να εκδώσει ∆ιάταγµα
στερητικό του δικαιώµατος εργοδότησης αλλοδαπού για οποιαδήποτε χρονική
περίοδο θα έκρινε σκόπιµη.

•

Η άδεια προσωρινής παραµονής για σκοπούς απασχόλησης παρέχει το
δικαίωµα στον αλλοδαπό να απασχοληθεί στη συγκεκριµένη απασχόληση και
για συγκεκριµένη χρονική περίοδο όπως καθορίζεται γραπτώς στην άδεια και σε
περίπτωση που ο κάτοχος της αναλάβει άλλη απασχόληση τότε η άδεια
απασχόλησης παύει να ισχύει και θεωρείται ακυρωθείσα2.

Την ευθύνη για την εφαρµογή του Νόµου αυτού και την έκδοση άδειας προσωρινής
διαµονής και απασχόλησης στον αλλοδαπό έχει το Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και
Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως το καθ΄ύλην αρµόδιο
Υπουργείο, µεταξύ άλλων, για την πολιτική απασχόλησης και εργατικά θέµατα, έχει την
ευθύνη για τον καθορισµό πολιτικής για την απασχόληση αλλοδαπών και την
παραχώρηση εγκρίσεων σε εργοδότες ή επιχειρήσεις για εργοδότηση αλλοδαπών
από τρίτες χώρες. Η πρώτη προσπάθεια καθορισµού πολιτικής στο συγκεκριµένο
θέµα έγινε το 1991 µε το καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών για την απασχόληση
αλλοδαπών µετά από διαβουλεύσεις µε τις εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις. Τα
εν λόγω κριτήρια και διαδικασίες υιοθετήθηκαν το 1992 από το Υπουργικό Συµβούλιο
και ισχύουν µέχρι σήµερα (Συνηµµένο 1).
∆εκαπέντε (15) χρόνια µετά, προωθείται ο εκσυγχρονισµός της µέχρι σήµερα εν λόγω
πολιτικής µε την υιοθέτηση µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής από το Υπουργικό
Συµβούλιο (Αποφ.65.886 ηµερ. 25/7/07). Η «Στρατηγική για την Απασχόληση Ξένου
Εργατικού ∆υναµικού», αφού πέρασε από όλα τα στάδια διαβουλεύσεων µε τα
συναρµόδια Υπουργεία (Εσωτερικών, ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης και Εµπορίου,
Βιοµηχανίας και Τουρισµού) και τους κοινωνικούς εταίρους (εργοδοτικές και εργατικές
οργανώσεις), προσφέρει ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο διαχείρισης των ροών ξένου
εργατικού δυναµικού µε στόχο να εξυπηρετούνται οι αναπτυξιακές ανάγκες της
οικονοµίας και παράλληλα να περιορίζονται οποιαδήποτε προβλήµατα και
παρενέργειες, προς όφελος του τόπου και του συνόλου του λαού.

1

Περί αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόµος, κεφάλαιο 105
2 Επιπρόσθετα υπάρχει η άδεια µετανάστευσης η οποία δεν έχει χρονικό περιορισµό αλλά και αυτή εκδίδεται για
συγκεκριµένο εργοδότη και αν αυτό το δεδοµένο αλλάξει ακυρώνεται
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Πεδίο Εφαρµογής
Η Στρατηγική εφαρµόζεται για την εργοδότηση υπηκόων τρίτων χωρών, (δηλαδή
εξαιρουµένων των υπηκόων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, των
κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και της
Ελβετίας) µε πρόσκαιρη διαµονή.
Επίσης δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών,
-

που είναι σύζυγοι Κυπρίων ή Ευρωπαίων υπηκόων
που διαµένουν νόµιµα µε καθεστώς αναγνωρισµένου πρόσφυγα ή που έχουν
εξασφαλίσει καθεστώς συµπληρωµατικής προστασίας και έχει παρέλθει ένας
χρόνος από την αναγνώριση του καθεστώτος
που έχουν εξασφαλίσει άδεια µετανάστευσης
που έχουν εξασφαλίσει καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος

Βασικές Αρχές
Η Στρατηγική διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:
•
•
•
•

•

τη διασφάλιση του δικαιώµατος κάθε Κύπριου πολίτη για πρόσβαση σε εργασία
την πλήρη αξιοποίηση του ντόπιου ανθρώπινου δυναµικού
τη διασφάλιση της ίσης µεταχείρισης, της ποιοτικής εργασίας και αµειπτικών
όρων εργοδότησης και του δικαιώµατος ένταξης σε συνδικαλιστική οργάνωση
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µέσω της αύξησης της
παραγωγικότητας και της εισαγωγής σύγχρονης τεχνολογίας και µεθόδων
εργασίας
την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της κυβερνητικής πολιτικής µε
βάση το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης.

ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Σκοπός
Σκοπός της Στρατηγικής είναι η αποτελεσµατική διαχείριση του θεσµού της
προσωρινής διαµονής και εργοδότησης αλλοδαπών για σκοπούς ικανοποίησης
αναγκών της οικονοµίας σε εργατικό δυναµικό µέσω µιας ελεγχόµενης και στοχευµένης
προσέγγισης.
2. Ανώτατο ΄Οριο
Στα πλαίσια του βασικού στόχου για ελεγχόµενη προσέγγιση, Τεχνική Επιτροπή
αποτελούµενη από εκπροσώπους του Τµήµατος Εργασίας, του Τµήµατος Στατιστικής,
της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, του Υπουργείου Εµπορίου,
Βιοµηχανίας και Τουρισµού των εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων και υπό την
προεδρία του Γραφείου Προγραµµατισµού, κατόπιν µελέτης και στη βάση
επιστηµονικής µεθοδολογίας και τεκµηρίωσης υπολογίζει και εισηγείται στην
Υπουργική Επιτροπή, ανώτατο ποσοστό εργοδότησης αλλοδαπών στο σύνολο του
απασχολούµενου πληθυσµού.
Η εν λόγω µεθοδολογία λαµβάνει υπόψη την
προβλεπόµενη ζήτηση εργατικού δυναµικού µε βάση τις αναπτυξιακές προτεραιότητες
και τη δυνατότητα κάλυψης της από την εγχώρια προσφορά εργατικού δυναµικού
καθώς και από την ευρύτερη αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
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Το ανώτατο όριο στον αριθµό των απασχολούµενων αλλοδαπών
από τρίτες χώρες, για τη διετία 2007 – 2008 καθορίστηκε στο 7% του
απασχολούµενου πληθυσµού. Το ποσοστό αυτό διαχωρίζεται σε 2.6%
(10,000 άτοµα) για τις κατηγορίες που απαιτείται κατ΄αρχήν έγκριση από
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 4.4% (17,000
άτοµα) για τις κατηγορίες αδειών που παραχωρούνται απ΄ευθείας από το
Υπουργείο Εσωτερικών.
Από το ανώτατο όριο, εξαιρούνται:
-

-

οι εγκρίσεις/άδειες προσωρινής διαµονής και απασχόλησης σε άτοµα µε ψηλά
επαγγελµατικά ή/και ακαδηµαϊκά προσόντα και µε ετήσιες απολαβές πέραν των
35,000 ευρώ, σε οικονοµικές δραστηριότητες που συνάδουν µε τις αναπτυξιακές
προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής (π.χ. έρευνα, ψηλή τεχνολογία).
οι αιτητές ασύλου µε δικαίωµα απασχόλησης στους τοµείς της γεωργίας και
κτηνοτροφίας
οι αλλοδαποί φοιτητές

Ανώτατο όριο κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας
Στα πλαίσια του βασικού στόχου για στοχευµένη προσέγγιση, η Τεχνική πιο πάνω
Επιτροπή που επεξεργάζεται και εισηγείται το ανώτατο όριο στον αριθµό
απασχολουµένων αλλοδαπών, στη βάση της ίδιας µεθοδολογία εισηγείται και
ανώτατο όριο κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας.

Τα ανώτατα όρια κατά τοµέα για το 2007 καθορίζονται ως
ακολούθως:
-

Γεωργία/Κτηνοτροφία/Αλιεία

-

Μεταποίηση

560

-

Κατασκευές

1.010

-

Ξενοδοχεία/Εστιατόρια/Τουρισµός

2.190

-

Εµπόριο – Μεταφορές

-

Ιδιωτικά Νοικοκυριά

-

΄Αλλοι Τοµείς

3.590

830
17.000
1.820

3. ∆ικαιούχοι Εργοδότες/Επιχειρήσεις
΄Ενας εργοδότης ή µια επιχείρηση για να δικαιούται να υποβάλει αίτηση για
εργοδότηση αλλοδαπού θα πρέπει:
(α) Αποδεδειγµένα και για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) βδοµάδων να
επιδιώξει ενεργά να ικανοποιήσει τις ανάγκες του από την ντόπια αγορά
εργασίας και την αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
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(β) Να είναι «οργανωµένη και βιώσιµη επιχείρηση» (εξαιρούνται τα νοικοκυριά
για απασχόληση οικιακών βοηθών) δηλαδή να είναι,
-

-

εγγεγραµµένη στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε αριθµό µητρώου
εργοδότη, στην Υπηρεσία ΦΠΑ και στο Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων
κατάλληλα στελεχωµένη µε ντόπιο εργατικό δυναµικό (ποσοτικά και
ποιοτικά) ανάλογα µε το είδος των δραστηριοτήτων που διεξάγει και ο
αριθµός των αλλοδαπών εργαζοµένων να µην υπερβαίνει το 30%
(εξαιρούνται µικρογεωργοκτηνοτρόφοι – φυσικά πρόσωπα)
να τηρεί την εργατική νοµοθεσία και να προσφέρει όρους εργοδότησης στα
επίπεδα τουλάχιστο της αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής σύµβασης.

(γ) Να µην έχει απασχολήσει παράνοµα αλλοδαπούς (διαπιστώνεται είτε από
καταδίκη του ή από επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων).
(δ) Να µην απέλυσε προσωπικό τους τελευταίους 8 µήνες και να µην ανέστειλε
τις εργασίες της επιχείρησης του τους τελευταίους 12 µήνες µε εξαίρεση
περιπτώσεις όπου υπάρχει ειδική πρόνοια σε συµφωνία (π.χ. στην
τουριστική βιοµηχανία).
(ε) Να επενδύει σε νέα τεχνολογία για εξοικονόµηση εργατικού δυναµικού και
αύξηση της παραγωγικότητας.
∆εδοµένου ότι ικανοποιούνται οι πιο πάνω προϋποθέσεις, δίνεται προτεραιότητα
στην εξέταση αιτήσεων/παραχώρηση έγκρισης σε επιχειρήσεις που συνεισφέρουν
ουσιαστικά στο ΑΕΠ και έχουν ιστορικό συµµετοχής σε προγράµµατα
κατάρτισης/εκπαίδευσης του προσωπικού τους καθώς και συµµόρφωσης µε την
εργατική και άλλη σχετική νοµοθεσία καθώς και τους όρους/προϋποθέσεις
απασχόλησης αλλοδαπών.
Στην
περίπτωση
επιχειρήσεων
Ξένων
Συµφερόντων
εφαρµόζονται
οι
όροι/προϋποθέσεις που υιοθέτησε το Υπουργικό Συµβούλιο µε Απόφαση αρ.64.693,
ηµερ. 29/11/2006 (Συνηµµένο 2).
Τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται αναφορικά µε την
επιχείρηση αναφέρονται στο Συνηµµένο 3.
4. Εξασφάλιση «έγκρισης για απασχόληση αλλοδαπού»
Κάθε εργοδότης ή επιχείρηση που επιθυµεί να εργοδοτήσει αλλοδαπό, υπήκοο
τρίτης χώρας και πληρεί τις πιο πάνω προϋποθέσεις πρέπει να εξασφαλίσει
«έγκριση» από το Τµήµα Εργασίας.
Η έγκριση που παραχωρείται είναι προσωρινή και όχι µόνιµη, και ισχύει για χρονικό
διάστηµα από ένα µέχρι δύο χρόνια ανάλογα µε το επάγγελµα και την οικονοµική
δραστηριότητα. Η µέγιστη περίοδος απασχόλησης ενός αλλοδαπού στη Κύπρο µε
άδεια προσωρινής διαµονής δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 4 χρόνια µε εξαίρεση πολύ
περιορισµένο αριθµό επαγγελµάτων που καθορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο
(Συνηµµένο 4).
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Η «έγκριση» περιορίζεται στην άσκηση συγκεκριµένης επαγγελµατικής
δραστηριότητας σε συγκεκριµένο εργοδότη και συγκεκριµένη περιοχή για
τουλάχιστο 1 χρόνο. Μετά τον πρώτο χρόνο, ο αλλοδαπός έχει δικαίωµα αλλαγής
εργοδότη, αλλά στο ίδιο επάγγελµα και τοµέα, νοουµένου πάντοτε ότι ο νέος
εργοδότης έχει έγκριση απασχόλησης αλλοδαπού από το Τµήµα Εργασίας. Η
απασχόληση αλλοδαπού σε επάγγελµα διαφορετικό από αυτό για το οποίο
παραχωρήθηκε έγκριση από το Τµήµα Εργασίας, είναι παράνοµη µε βάση
τον περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόµο.
Κατ΄ εξαίρεση δεν απαιτείται «έγκριση του Τµήµατος Εργασίας» για απασχόληση
αλλοδαπών στις περιπτώσεις:
-

οικιακών βοηθών
καλλιτέχνιδων
προσωπικού που εργοδοτείται από εταιρείες/επιχειρήσεις ξένων συµφερόντων
(ανώτεροι διευθυντές, µεσοδιευθυντικά, ανώτερα στελέχη και άλλο απαραίτητο
προσωπικό), σύµφωνα µε Εγκύκλιο που υιοθέτησε το Υπουργικό Συµβούλιο µε
την απόφαση του αρ. 64.693 ηµεροµηνίας 29/11/2006.

Αναζήτηση ντόπιου – κοινοτικού προσωπικού
Ο εργοδότης προτού υποβάλει αίτηση για απασχόληση ξένου εργατικού δυναµικού
οφείλει να αναλάβει ενεργό δράση για αναζήτηση κατάλληλου προσωπικού στη
ντόπια και την κοινοτική αγορά εργασίας. Τονίζεται ότι κατάλληλος υποψήφιος
θεωρείται και ο υποψήφιος που θα µπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της
εργασίας µετά από σύντοµης διάρκειας κατάρτιση/εκπαίδευση. Υπογραµµίζεται
επίσης ότι χαµηλοί όροι εργοδότησης, ή όροι εργοδότησης που δεν συνάδουν µε τις
αντίστοιχες συλλογικές συµβάσεις, καθώς και δυσµενείς συνθήκες εργασίας, δεν
αποτελούν λόγο για έγκριση απασχόλησης αλλοδαπού.
Στα πλαίσια της διαδικασίας αναζήτησης προσωπικού ο εργοδότης πρέπει να
αναλάβει τις πιο κάτω ενέργειες:
-

Να κοινοποιήσει την κενή θέση εργασίας στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο
Εργασίας. Η κενή θέση πρέπει να είναι ενεργός για τουλάχιστο 6 εβδοµάδες,
πριν την υποβολή αίτησης για αλλοδαπό, τόσο στο εθνικό σύστηµα
τοποθέτησης ανέργων (CPS) όσο και στο δίκτυο EURES µε εξαίρεση
προσωπικό ψηλών προδιαγραφών και ορισµένα επαγγέλµατα (όπως
καθορίζονται κατά καιρούς από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων)

-

Να δηµοσιεύσει την κενή θέση στον ηµερήσιο τύπο µέσω της ∆ηµόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης.

-

Να αναλάβει διάφορες άλλες ενέργειες και πρωτοβουλίες για εξεύρεση
προσωπικού (π.χ. µέσω των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων,
του διαδικτύου κλπ).

Ακύρωση Έγκρισης
Η ΄Εγκριση που παραχωρείται από το Τµήµα Εργασίας ακυρώνεται όταν:
-

παραβιάζονται οι όροι του Συµβολαίου Εργοδότησης
παραβιάζονται ή δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια/προϋποθέσεις βάση των
οποίων παραχωρήθηκε «έγκριση» ή «άδεια» εργοδότησης αλλοδαπού

-
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η επιχείρηση/εργοδότης παύει να πληρεί ένα από τα κριτήρια «δικαιούχου»
(παράγραφος 3, πιο πάνω)
η επιχείρηση/εργοδότης αποκόπτει από το µισθό του αλλοδαπού
εργοδοτούµενου ποσό που δεν προβλέπεται από την Κυπριακή νοµοθεσία ή τα
κριτήρια Απασχόλησης Αλλοδαπών

5. Υποβολή αίτησης
Αρχική ΄Εγκριση
Η αίτηση για απασχόληση αλλοδαπού υποβάλλεται από τον εργοδότη στο Γραφείο
Εργασίας της επαρχίας του, πάνω σε καθορισµένο έντυπο (Συνηµµένο 5),
συνοδευόµενη από όλα τα απαραίτητα έγγραφα/δικαιολογητικά/πιστοποιητικά
Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά/έγγραφα/πιστοποιητικά που
φαίνονται στο Παράρτηµα 2 καθώς και τα ακόλουθα ανάλογα µε τον τοµέα
δραστηριοποίησης.
•
•
•
•
•
•
•

Αποδεικτικά στοιχεία για τους όρους εργοδότησης µε βάση την παρ.3(β)
∆ηµοσιεύσεις στον ηµερήσιο τύπο µέσω του Επαρχιακού Γραφείου Εργασίας.
Στοιχεία αλλοδαπού/Αποδεικτικά στοιχεία προσόντων και πείρας (όπου
εφαρµόζεται).
Ασφάλεια υγείας του ήδη απασχολούµενου αλλοδαπού προσωπικού (σε
περίπτωση ανανέωσης κατ’ αρχήν έγκρισης).
Συµβόλαια ανάληψης εργασιών της επιχείρησης (όπου εφαρµόζεται).
Άδεια λειτουργίας του ΚΟΤ/ άδεια φαγητών-ποτού/κατάσταση κατανοµής
δικαιώµατος υπηρεσίας 10% (όπου εφαρµόζεται).
Γεωργική
βεβαίωση/άδεια
λειτουργίας
πτηνοσφαγείου/βεβαίωση
από
Ιπποδροµιακή Αρχή/υπεύθυνη δήλωση κτηνοτρόφου για τον αριθµό των ζώων
που κατέχει και βεβαίωση καλλιεργειών µε βάση αίτηση στον ΚΟΑΠ (όπου
εφαρµόζεται).

΄Εντυπο αίτησης που δεν είναι πλήρως συµπληρωµένο ή δεν συνοδεύεται από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά/έγγραφα δεν παραλαµβάνεται.

6. Εξέταση αιτήσεων: Κριτήρια και διαδικασίες
Οι αιτήσεις µαζί µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται από τα
Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας στα κεντρικά γραφεία του Τµήµατος Εργασίας για
εξέταση. Ο εργοδότης ενηµερώνεται γραπτώς ότι το αίτηµα του εξετάζεται και θα του
κοινοποιηθεί απάντηση εντός 6 εβδοµάδων.
Οι αιτήσεις για παραχώρηση έγκρισης απασχόλησης αλλοδαπών από τρίτες χώρες
εξετάζονται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
•
•
•

Τη δυνατότητα πλήρωσης της συγκεκριµένης κενής θέσης ή κενών θέσεων
από την ντόπια ή την Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας.
Κατά πόσο η επιχείρηση πληρεί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο
πάνω στην παράγραφο 3. «∆ικαιούχοι εργοδότες/επιχειρήσεις»
Κατά πόσο ακολουθήθηκε καθορισµένη διαδικασία αναζήτησης ντόπιου ή
κοινοτικού εργατικού δυναµικού που αναφέρεται.

•

•
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Τεκµηρίωση µε κατάλληλα πιστοποιητικά (πρωτότυπα ή πιστοποιηµένα
αντίγραφα) ότι ο αλλοδαπός που θα εργοδοτηθεί κατέχει τα απαιτούµενα
ακαδηµαϊκά προσόντα ή/και επαγγελµατική κατάρτιση.
Κατά πόσο δηλώνει ονοµαστικά Κύπριο ή Ευρωπαίο εργοδοτούµενο του που
θα εκπαιδευτεί κατά τη διάρκεια εργοδότησης αλλοδαπού µε εξειδίκευση που
δεν υπάρχει Κύπριος διαθέσιµος.

Το Τµήµα Εργασίας κατά την εξέταση της αίτησης (ίσως κριθεί η προσκόµιση
επιπρόσθετων στοιχείων) κατά κανόνα διαβουλεύεται µε εργοδοτικές και εργατικές
οργανώσεις µέσω Τριµερών Τεχνικών Επιτροπών. 1 Απαντά ανάλογα στον εργοδότη
εντός 6 εβδοµάδων.
Ο εργοδότης εντός 15 ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Τµήµατος
Εργασίας έχει το δικαίωµα να αντιδράσει ζητώντας επανεξέταση και παραθέτοντας
πρόσθετα στοιχεία/πληροφόρηση. Η δεύτερη απάντηση του Τµήµατος Εργασίας
κοινοποιείται εντός 15 ηµερών στον εργοδότη και είναι τελική και δεσµευτική.
Στους τοµείς της γεωργίας και κτηνοτροφίας, οι αιτήσεις εξετάζονται από Τεχνική
Επιτροπή µε την συµµετοχή του Τµήµατος Εργασίας και του Τµήµατος Αρχείου
Πληθυσµού και Μετανάστευσης.
Σε περίπτωση θετικής απόφασης για απασχόληση ξένου εργατικού δυναµικού, το
Τµήµα Εργασίας παραχωρεί στον εργοδότη ‘‘κατ’ αρχήν έγκριση’’ η οποία είναι
προσωρινή και ισχύει για περίοδο από ένα µέχρι δύο χρόνια, µε δυνατότητα
ανανέωσης. Σε ειδικές περιπτώσεις η διάρκεια της κατ’ αρχήν έγκρισης µπορεί να είναι
µικρότερη του ενός χρόνου.

Συµβόλαιο εργοδότησης
Οι εργοδότες που εξασφαλίζουν κατ’ αρχήν έγκριση για απασχόληση αλλοδαπού
προσωπικού, αφού εντοπίσουν το συγκεκριµένο αλλοδαπό που θέλουν να
απασχολήσουν, πρέπει να συµπληρώσουν το συµβόλαιο εργοδότησης και να το
υποβάλουν για έλεγχο και σφράγιση στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας.
Σηµειώνεται ότι το Τµήµα Εργασίας έχει ετοιµάσει πρότυπα συµβόλαια εργοδότησης
για τον τοµέα των Κατασκευών, της Τουριστικής Βιοµηχανίας, τους τοµείς της γεωργίας
και της κτηνοτροφίας καθώς και γενικά συµβόλαια.
Τα συµβόλαια εργοδότησης υποβάλλονται από τους εργοδότες στα Επαρχιακά
Γραφεία Εργασίας, αφού πρώτα έχουν χαρτοσηµανθεί και ακολούθως, µέσω της
Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνοµίας, στο Τµήµα Αρχείου
Πληθυσµού και Μετανάστευσης για την έκδοση της άδειας εισόδου, παραµονής και
εργασίας του αλλοδαπού.

Ειδικές κατηγορίες
Τα κριτήρια και διαδικασίες για την εξέταση αιτήσεων απασχόλησης αλλοδαπών,
διαφοροποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:
(α) Προσωπικό ψηλών προδιαγραφών

1

Οι περιπτώσεις που θα εξαιρούνται από τη διαβούλευση στα πλαίσια Τεχνικών Επιτροπών θα συζητούνται στην
Επιτροπή Παρακολούθησης της Εφαρµογής της Στρατηγικής
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Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει άτοµα που ξεχωρίζουν λόγω των ψηλών ακαδηµαϊκών
και/ή επαγγελµατικών τους προσόντων και τα οποία λαµβάνουν ετήσιες συνολικές
απολαβές (εξαιρουµένων ωφεληµάτων όπως bonus) πέραν των €35.000.
Tα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται φαίνονται στο Συνηµµένο 6.
H εξέταση των αιτήσεων γίνεται µε συνοπτική διαδικασία, δηλαδή,
-

-

δεν απαιτείται καταχώρηση κενής θέσης ή αναζήτηση ντόπιου ή κοινοτικού
προσωπικού
µε την έγκριση σφραγίζεται ταυτόχρονα και το Συµβόλαιο Εργοδότησης αφού
προηγούµενα χαρτοσηµανθεί για να προωθηθεί στη συνέχεια στην Υπηρεσία
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για την έκδοση άδειας εισόδου – παραµονής –
εργασίας.
Οι κατ’ αρχήν εγκρίσεις που παραχωρούνται είναι ονοµαστικές για περίοδο
µέχρι δύο χρόνια µε δυνατότητα παράτασης.

(β) Ανειδίκευτο προσωπικό
Αφορά το προσωπικό το οποίο παρέχει διευκολύνσεις προσωρινής µορφής και η κατ’
αρχήν έγκριση παραχωρείται µε την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης/επιχείρηση θα
προχωρήσει σε τεχνολογική αναβάθµιση και βελτίωση της οργανωτικής λειτουργίας
τέτοια ώστε στο µέλλον οι ανάγκες σε εργατικό δυναµικό τέτοιας µορφής να
περιοριστούν στον ελάχιστο δυνατό βαθµό.
Στα 2 χρόνια θα πρέπει ο εργοδότης να υποβάλει στοιχεία/τεκµηρίωση για ενέργειες
που έχει προωθήσει.
Θα διεξάγεται ενδελεχής έλεγχος για τη διακρίβωση της ανάγκης των επιχειρήσεων σε
ανειδίκευτο προσωπικό από αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
(γ) Εποχιακοί Εργάτες
Η εποχιακή εργασία περιλαµβάνει την εργασία στον γεωργικό τοµέα και σε
περιορισµένο αριθµό επαγγελµάτων στον τουριστικό τοµέα (π.χ. µάγειρες
εξειδικευµένης κουζίνας). Οι εγκρίσεις και η άδεια παραµονής – εργασίας εκδίδονται
για περίοδο 4 µηνών µε δυνατότητα παράτασης για ακόµα 4 µήνες (Τελική – µη
ανανεώσιµη).
Τουριστική Βιοµηχανία: Οι ανάγκες του τοµέα ικανοποιούνται κατά κανόνα µε ντόπιο
και άλλο κοινοτικό προσωπικό.
Σε µεµονωµένες περιπτώσεις παραχωρείται
περιορισµένος αριθµός εγκρίσεων π.χ. µάγειρες εξειδικευµένης κουζίνας και στις
τουριστικές περιοχές µε µεγάλη εποχικότητα η διάρκεια των εγκρίσεων περιορίζεται
στην περίοδο λειτουργίας των επιχειρήσεων (Μάϊος-Νοέµβριος), εκτός εάν
αποδεδειγµένα οι επιχειρήσεις παραµένουν σε λειτουργία ολόχρονα.
Γεωργικός Τοµέας: Εφαρµόζεται περιορισµός στις χώρες προέλευσης έτσι ώστε να
διασφαλίζεται αποτελεσµατικά η επιστροφή των αλλοδαπών στις χώρες τους
(γειτονικές χώρες που είτε έχουν είτε θα συνάψουν συµφωνίες µε την Κύπρο για
συνεργασία στην διευθέτηση επιστροφής).
Η εποχιακή εργασία αφορά την εκκοπή εσπεριδοειδών, εκρίζωση πατατών, κάποιες
άλλες καλλιέργειες (π.χ. σταφύλια, φράουλες κ.α.) και την συγκοµιδή προϊόντων.
Στην εκκοπή εσπεριδοειδών και τη συλλογή σταφυλιών παραχωρούνται εγκρίσεις σε
‘‘συνεργεία’’ για την περίοδο από Οκτώβριο µέχρι Ιούνιο του επόµενου χρόνου.
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Στην εκρίζωση πατατών, συγκοµιδή προϊόντων οι άδειες παραµονής και εργοδότησης
εκδίδονται µε συνοπτικές διαδικασίες µε την απευθεία σφράγιση συµβολαίων χωρίς να
απαιτείται η διαδικασία της εξασφάλισης κατ΄αρχήν έγκρισης.
(δ) Άτοµα που µεταφέρονται στο εσωτερικό της ίδιας επιχείρησης
Αφορά το προσωπικό το οποίο µεταφέρεται στο εσωτερικό της ίδιας επιχείρησης.
∆ηλαδή, από την εταιρεία που εδρεύει στο εξωτερικό στην ίδια εταιρεία ή θυγατρική
που εδρεύει στην Κύπρο.
Ο αιτητής πρέπει να προσκοµίζει αποδεικτικά στοιχεία έτσι ώστε να τεκµηριώνεται ότι ο
αλλοδαπός για τον οποίο ζητά να του παραχωρηθεί έγκριση για να τον απασχολήσει ,
είναι υπάλληλος της ίδιας εταιρείας του εξωτερικού και λόγω της φύσης της εργασίας
που εκτελεί είναι απαραίτητος για την επιχείρηση.
Οι σχετικές εγκρίσεις παραχωρούνται µόνο για προσωπικό σε θέσεις κλειδιά.
(ε) Εταιρείες/επιχειρήσεις ξένων συµφερόντων
Οι εταιρείες αυτές τυγχάνουν χειρισµού µε βάση την Απόφαση του Υπουργικού
Συµβουλίου µε αρ.64.693 ηµερ.29/11/06. για την «έκδοση και ανανέωση των αδειών
προσωρινής παραµονής και απασχόλησης του προσωπικού από τρίτες χώρες που
εργοδοτείται από εταιρείες/επιχειρήσεις ξένων συµφερόντων’’. (Παράρτηµα 1).
Οι εταιρείες αυτές δικαιούνται να εργοδοτούν υπηκόους τρίτων χωρών στις ακόλουθες
κατηγορίες θέσεων:
1. Ανώτεροι ∆ιευθυντές µε ελάχιστο £24000 (€41006) ετησίως.
2. Μεσοδιευθυντικά, ανώτερα στελέχη καθώς και άλλο απαραίτητο προσωπικό µε
ελάχιστο µισθό £12000-£23999 ετησίως (€20503-€41005).
3. Υποστηρικτικό προσωπικό µε µισθό µέχρι £12000 (€20503) ετησίως.
Στις κατηγορίες θέσεων (1) και (2), την αποκλειστική αρµοδιότητα θα έχει το Τµήµα
Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ σε σχέση
µε την κατηγορία (3),
το Τµήµα Εργασίας εξετάζει αιτήσεις εταιρειών ξένων
συµφερόντων οι οποίες υποβάλλονται σε σχετικό έντυπο (Συνηµµένο 7). Μαζί µε το
έντυπο αίτησης πρέπει να προσκοµίζονται τα απαραίτητα στοιχεία που φαίνονται στο
πίσω µέρος της αίτησης.
Σε περιπτώσεις ανανεώσεων κατ’ αρχήν εγκρίσεων, θα πρέπει να προσκοµίζονται
µόνο τα έγγραφα που αναφέρονται στα σηµεία 4-9 στο πίσω µέρος της έγκρισης.
(στ) Αλλοδαποί φοιτητές
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που φοιτούν σε εγγεγραµµένα ή αναγνωρισµένα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, έχουν δικαίωµα µερικής
απασχόλησης µε τους περιορισµούς, τα κριτήρια και τους όρους που καθορίζονται
στον Περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Τροποποιητικό Νόµο του 2007.
Συγκεκριµένα πρέπει:
-

να φοιτούν σε εγγεγραµµένα ή αναγνωρισµένα από τη ∆ηµοκρατία Ιδρύµατα και
κλάδους σπουδών
να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παρακολούθηση προγράµµατος
σπουδών πλήρους φοίτησης µε σκοπό την απόκτηση τίτλου τριτοβάθµιών
σπουδών

-

-
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να κατέχουν άδεια εισόδου διαµονής για σπουδές
να έχουν παρέλθει έξη(6) µήνες από την άφιξη τους στη ∆ηµοκρατία
να ασκούν έµµισθη δραστηριότητα εκτός ωραρίου σπουδών για20 ώρες το
µέγιστο εβδοµαδιαίως και 38 ώρες στην περίοδο διακοπής των µαθηµάτων
να έχουν εξασφαλίσει Συµβόλαιο Εργοδότησης µε συγκεκριµένο εργοδότη,
θεωρηµένο από το Τµήµα Εργασίας στο οποίο να αναγράφονται οι όροι
εργοδότησης και το ωράριο σπουδών
(σε περίπτωση περιστασιακής εργοδότησης σε ιδιωτικά νοικοκυριά, ο φοιτητής
πρέπει να προσκοµίζει µαζί του ειδικό έντυπο στο οποίο ο εργοδότης
καταγράφει τις ώρες και ηµεροµηνίες εργοδότησης και αµοιβή)
να απασχολούνται αποκλειστικά και µόνο στα επαγγέλµατα/δραστηριότητες
που καθορίζει κατά διαστήµατα το Υπουργείο Εργασίας. (Τα ισχύοντα
φαίνονται στο Συνηµµένο 8).

7. ΄Αλλοι ΄Οροι/Προϋποθέσεις
Μέτρα ένταξης του ξένου εργατικού δυναµικού
O εργοδότης είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την πρόσβαση του
νεοαφικνούµενου αλλοδαπού σε προγράµµατα γλωσσικής κατάρτισης ή προγράµµατα
ενηµέρωσης για τη χώρα, τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους.

∆ιαδικασία εξασφάλισης άδειας εισόδου και άδειας προσωρινής
παραµονής και εργασίας του αλλοδαπού

8.

Ο εργοδότης εκ µέρους του αλλοδαπού που προτίθεται να εργοδοτήσει και για τον
οποίο έχει εξασφαλίσει κατ΄αρχήν έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων υποβάλλει στο Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης αίτηση στα
ειδικά σχετικά έντυπα συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα έγγραφα µεταξύ των οποίων
και συµβόλαιο εργασίας επικυρωµένο από το Τµήµα Εργασίας και δεόντως
χαρτοσηµασµένο.
Με την είσοδο τους στην Κύπρο ο αλλοδαπός εργαζόµενος θα πρέπει εντός 7 ηµερών
από την ηµεροµηνία άφιξης του να προβεί στην εγγραφή του στο οικείο επαρχιακό
κλιµάκιο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνοµίας ή στο
Επαρχιακό Γραφείο του Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης στη
Λευκωσία. Για την έκδοση άδειας προσωρινής παραµονής και εργασίας καθώς και για
την ανανέωση της θα πρέπει να υποβληθεί κατάλληλα συµπληρωµένο το σχετικό
έντυπο συνοδευόµενο µεταξύ άλλων από το πρότυπο συµβόλαιο εργασίας
υπογραµµένο από τον αλλοδαπό και τον εργοδότη.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
•

Συντονιστική Επιτροπή
Με αρµοδιότητα την παρακολούθηση και εφαρµογή της στρατηγικής, η
Επιτροπή αυτή υπό την προεδρία του Γενικού ∆ιευθυντή του ΥΕΚΑ θα
λειτουργεί σε πρώτο επίπεδο µε τη συµµετοχή όλων των αρµόδιων υπηρεσιών
και σε δεύτερο, διευρυµένο επίπεδο, µε τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων.
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•

Τεχνική Επιτροπή Προβλέψεων/Αξιολόγησης Αναγκών Αγοράς Εργασίας
Θα έχει την ευθύνη για αξιόπιστες εκτιµήσεις πάνω σε µόνιµη βάση για το
Ισοζύγιο Εργατικού ∆υναµικού (ΙΕ∆) και τις µεσοπρόθεσµες ανάγκες της
οικονοµίας µε βάση τις οποίες θα καθορίζονται οι ποσοστώσεις. (βλέπε σελ.3
παρ.2).

•

Ενιαία Βάση ∆εδοµένων
Η βάση αυτή θα επιτρέπει στα αρµόδια Τµήµατα που έχουν την ευθύνη
παραχώρησης «έγκρισης» και έκδοσης «άδειας παραµονής και εργασίας» να
ασκούν συνεχή διοικητικό έλεγχο και παρακολούθηση των εξελίξεων σε ότι
αφορά τις εγκρίσεις και άδειες που παραχωρούνται, κατά εργοδότη, τοµέα
οικονοµικής δραστηριότητας/επάγγελµα, να µοιράζονται και να αξιοποιούν
πληροφόρηση για σωστή και εµπεριστατωµένη αξιολόγηση της κατάστασης.

ΠΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Παράνοµη απασχόληση θεωρείται:
•
•
•

Η εργοδότηση αλλοδαπού χωρίς την απαιτούµενη από το Νόµο άδεια ή την
«έγκριση» του Τµήµατος Εργασίας.
Η εργοδότηση κατά παράβαση των όρων άδειας/έγκρισης
Η απασχόληση αλλοδαπού σε διαφορετική ειδικότητα από εκείνη για την οποία
παραχωρήθηκε η κατ΄ αρχήν έγκριση στον εργοδότη.

Επιθεωρήσεις
Κλιµάκιο επιθεωρητών αποτελούµενο από Επιθεωρητές/Λειτουργούς των Τµηµάτων
Εργασίας, Εργασιακών Σχέσεων, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Επιθεώρησης Εργασίας
και µε τη συνεργασία της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνοµίας
θα διενεργεί συντονισµένους ελέγχους σε υποστατικά εταιριών/επιχειρήσεων.

∆ιασφάλιση επιστροφής των αλλοδαπών
Θα προωθηθούν διαδικασίες ώστε σε ειδικό λογαριασµό να κατατίθεται ποσοστό από
το µισθό του αλλοδαπού καθώς και πρόσθετο ποσό που θα αναλογεί για τα έξοδα
επαναπατρισµού του ως εγγύηση. Το ποσό αυτό θα επιστρέφεται στον αλλοδαπό µετά
την αναχώρηση του από την Κύπρο µε στόχο την διασφάλιση επιστροφής του
αλλοδαπού στη χώρα προέλευσης του µε τη λήξη της άδειας παραµονής και εργασίας
του.

∆ιοικητικές Κυρώσεις
Στους εργοδότες που εντοπίζονται να απασχολούν παράνοµα αλλοδαπούς,
επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες:
•

Στέρηση δικαιώµατος
συµβάσεων.

συµµετοχής

σε

διαγωνισµούς

δηµόσιων

•

•
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∆ηµιουργία µητρώου εργοδοτών στο Τµήµα Εργασίας και εφαρµογή
κυρώσεων σε ότι αφορά την εξέταση µελλοντικών αιτήσεων τους για
απασχόληση αλλοδαπών ή και τον ανάλογο χειρισµό εργοδοτών που
κατέχουν κατ΄ αρχήν εγκρίσεις και απασχολούν αλλοδαπούς (π.χ.
ακύρωση της κατ΄ αρχήν έγκρισης).

Εισαγωγή εξώδικων αποτρεπτικών προστίµων για κάθε αλλοδαπό που ο
εργοδότης απασχολεί παράνοµα, και εφαρµογή του Νόµου 184(1)/07
που τροποποίησε τον περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόµο
Κεφ.105.

ΕΚ/ΜΜΧ/∆Μ/ΦΘ/ΕΠ
ΕΠ/ Εγκύκλιος για την υλοποίηση της Στρατηγικής Απασχόλησης Αλλοδαπών

