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Το Τµήµα Εργασίας, ως αρµόδιος Φορέας ∆ιαχείρισης, απευθύνει πρόσκληση για υποβολή
αιτήσεων συµµετοχής στο «Σχέδιο Επιδότησης της Εργοδότησης Ανέργων στη Ξενοδοχειακή,
Επισιτιστική και εν γένει Τουριστική Βιοµηχανία» συνολικού προϋπολογισµού €20.000.000. Το
Σχέδιο δύναται να συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την Κυπριακή
∆ηµοκρατία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Απασχόληση, Ανθρώπινο ∆υναµικό και
Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013, κάτω από τον Άξονα Προτεραιότητας 2: «∆ιεύρυνση της Αγοράς
Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή».
Ο προϋπολογισµός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα €20.000.000
Το Σχέδιο αφορά την παροχή κινήτρων για πρόσληψη ατόµων που ήταν εγγεγραµµένοι άνεργοι στα
Γραφεία της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στις 19 Απριλίου 2013 (µε εξαίρεση τα άτοµα που
προσλήφθηκαν µεταξύ 1ης και 18ης Απριλίου 2013, τα οποία πρέπει να ήταν εγγεγραµµένα
άνεργα µέχρι την ηµεροµηνία πρόσληψης τους). ∆εν περιλαµβάνονται πρόσωπα που βρίσκονται σε
καθεστώς αναστολής της εργοδότησής τους στα ξενοδοχεία και υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη
για επαναπρόσληψη. Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάληψη εργασίας από τα πιο πάνω άτοµα µε τη
µορφή της πλήρους απασχόλησης.
Το Σχέδιο προνοεί για επιχορήγηση του εργοδοτικού κόστους των ατόµων που προσλαµβάνονται
από τις επιχειρήσεις στην Ξενοδοχειακή, Επισιτιστική και εν γένει Τουριστική Βιοµηχανία.
Παρέχεται οικονοµική βοήθεια προς τον εργοδότη ύψους :
•

40% του µισθολογικού κόστους του εργοδοτουµένου που προσλαµβάνεται. Η χορηγία θα
παραχωρείται µόνο για τους πρώτους οκτώ (8) µήνες απασχόλησης και εφόσον ο
εργοδοτούµενος εργοδοτηθεί τουλάχιστον δώδεκα (12) µήνες, ή

•

30% του µισθολογικού κόστους του που προσλαµβάνεται. Η χορηγία θα παραχωρείται µόνο
για τους πρώτους πέντε (5) µήνες απασχόλησης και εφόσον ο εργοδοτούµενος εργοδοτηθεί
τουλάχιστον επτά (7) µήνες.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο Σχέδιο έχουν µόνο εργοδότες που προέρχονται από την Ξενοδοχειακή,
Επισιτιστική και εν γένει Τουριστική Βιοµηχανία που µεταξύ άλλων :
α) ∆εν έτυχαν οποιασδήποτε επιχορήγησης στο παρελθόν από συγχρηµατοδοτούµενα Σχέδια,
κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013, για εργοδότηση του ίδιου ατόµου που
προτίθενται να εργοδοτήσουν στα πλαίσια του Σχεδίου.
β) Προσλαµβάνουν άνεργα άτοµα που είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου
κράτους µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή όσοι έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τους
πιο πάνω, οι οποίοι διαµένουν νόµιµα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή
∆ηµοκρατία και έχουν δικαίωµα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της ∆ηµοκρατίας.
γ) Η πρόσληψη του ανέργου πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί µετά την 1η Απριλίου 2013 και
µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της πρόσκλησης.
Σηµειώνεται ότι, για τις προσλήψεις που πραγµατοποιήθηκαν από την 1η Απριλίου 2013 µέχρι
την 19η Απριλίου 2013, ο χρόνος εργοδότησης για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου και για
υπολογισµό της περιόδου των 7 ή 12 µηνών ανάλογα, θα υπολογίζεται από τη 19η Απριλίου
2013.
Επισηµαίνεται ότι, οι προσλήψεις που θα πραγµατοποιηθούν µετά την ηµεροµηνία προκήρυξης
του Σχεδίου θα πρέπει να γίνονται µέσω της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και µέσω της
διαδικασίας εξατοµικευµένης προσέγγισης.
∆εν καλύπτονται από το Σχέδιο οι ακόλουθοι:
α) Επιχειρήσεις/εργοδότες, που θα εργοδοτήσουν άτοµα τα οποία είναι κύριοι µέτοχοι τους.
β) Αυτοεργοδοτούµενοι (ως εργοδοτούµενοι/εργαζόµενοι).
γ) Επιχειρήσεις/εργοδότες, που θα εργοδοτήσουν άτοµα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται µε
πρώτου ή δεύτερου βαθµού συγγένεια εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µε τον εργοδότη.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dl
Αιτήσεις µπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος
Εργασίας, και να παραδοθούν µέχρι και τις 28 Ιουνίου
Ιουνίου 2013, µε απευθείας κατάθεση στα κατά
τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, πριν την
λήξη της πιο πάνω προθεσµίας.

Το Σχέδιο δύναται να συγχρηµατοδοτηθεί
συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την Κυπριακή
∆ηµοκρατία
∆ηµοκρατία

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο: «Συµβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, στην προώθηση
της απασχολησιµότητας, του επιχειρηµατικού πνεύµατος, της ικανότητας προσαρµογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και την κοινωνική
ενσωµάτωση»

