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ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

5η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 

0.2/2.4/5/01.2013/ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΕΩΝ 

      Το Τμήμα Εργασίας, ως αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης, απευθύνει πρόσκληση για 

υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο «Έκτακτο σχέδιο παροχής κινήτρων για την εργοδότηση 

των μακροχρόνια ανέργων και των νέων» συνολικού προϋπολογισμού €8.000.000. Το 

Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή 

Δημοκρατία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο 

Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013, κάτω από τον Άξονα Προτεραιότητας 2: 

«Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή». 

      Ο προϋπολογισμός της  παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα €6.611.182,56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

      Το Σχέδιο αφορά την παροχή κινήτρων για πρόσληψη ατόμων που : α)  Είναι ηλικίας 

μέχρι 29 ετών και είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι για τους τελευταίους  3 συνεχόμενους μήνες 

στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Επαρχιακά ή Τοπικά Γραφεία 

Εργασίας) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και Β) Είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι 

στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, πάνω από  7 συνεχόμενους μήνες 

κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.  Σημειώνεται ότι οι άνεργοι που διαμένουν στις 

επαρχίες Λάρνακας, Πάφου και Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου να είναι εγγεγραμμένοι 

άνεργοι πάνω από 5 συνεχόμενους μήνες, και  προέρχονται από τη Ξενοδοχειακή και 

Επισιτιστική Βιομηχανία και πρόκειται να εργοδοτηθούν στον ίδιο τομέα. 

          Παρέχεται οικονομική βοήθεια ύψους  προς τον εργοδότη, ύψους 50% του 

μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο ύψος €7.000 κατ’ άτομο που 

προσλαμβάνεται, ως μέρος του μισθολογικού κόστους.  Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο 

για τους πρώτους  8 μήνες απασχόλησης και εφ΄όσον ο εργοδοτούμενος εργοδοτηθεί 

τουλάχιστον  12 μήνες.  Η επιχορήγηση για εργοδότες που ανήκουν στην οικοδομική 

βιομηχανία θα ανέρχεται σε 65% του μισθολογικού κόστους του εργαζομένου, με μέγιστο 

ποσό €8.000 για 8 μήνες  εργοδότησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη 

εργοδότηση του εργοδοτούμενου για τέσσερις (4) μήνες χωρίς επιχορήγηση. 

    



   

  Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάληψη εργασίας από άτομα με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά 

με τη μορφή της πλήρους απασχόλησης.    

    Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν εργοδότες που μεταξύ άλλων:  

α) Δεν έτυχαν οποιασδήποτε οικονομικής βοήθειας στο παρελθόν, για ενθάρρυνση της 

εργοδότησης του ίδιου ατόμου που προτίθενται να εργοδοτήσουν στα πλαίσια του Σχεδίου. 

Επίσης το ίδιο άτομο (υποψήφιος προς εργοδότηση) δεν πρέπει να έχει εργασθεί το 

οκτάμηνο πριν την ημερομηνία προκήρυξης της πρόσκλησης στον ίδιο εργοδότη.   

β) Προσλαμβάνουν άτομο που ανήκει στις ομάδες στόχου, όπως αυτές ορίζονται στο Σχέδιο, 

ηλικίας από 15 ετών και άνω, που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες 

οποιουδήποτε άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτης χώρας ο 

οποίοι διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην 

αγορά εργασίας στην Δημοκρατία. Όλοι οι πιο πάνω πρέπει να έχουν συνεχή και αδιάλειπτη 

νόμιμη παραμονή στην Δημοκρατία για πέντε τουλάχιστον χρόνια. Ο χρόνος φοίτησης στο 

εξωτερικό προσμετράται ως χρόνος παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

γ) Προσλαμβάνουν άτομο που ανήκει στην ομάδα στόχου, σύμφωνα με το Σχέδιο το οποίο 

χαρακτηρίζεται από ουσιώδη μείωση της δυνατότητας απασχόλησης στην αγορά εργασίας.   

δ) Η πρόσληψη του ανέργου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία 

προκήρυξης της πρόσκλησης αλλά μέσα στην περίοδο που ορίζει το Σχέδιο.  

Δεν καλύπτονται από το Σχέδιο οι ακόλουθοι:  

α)  Επιχειρήσεις/Εργοδότες όταν θα εργοδοτήσουν άτομα τα οποία είναι μέτοχοι τους.   

β)  Αυτοεργοδοτούμενοι (ως εργοδοτούμενοι/εργαζόμενοι). 

γ)  Επιχειρήσεις/εργοδότες όταν θα εργοδοτήσουν άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με 

πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη .  

Ο όρος αυτός δεν ισχύει για τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

      Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.mlsi.gov.cy/dl 

      Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος Εργασίας, και να παραδοθούν από Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013  μέχρι και 

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου  2013, με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά 

Γραφεία Εργασίας και στο Τοπικό Γραφείο της Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου, (Δημόσια 

Υπηρεσία Απασχόλησης),  πριν την λήξη της πιο πάνω προθεσμίας. 

 

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 

Κυπριακή Δημοκρατία 

 

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». 


