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1. 1. 1. 1. Νοµική ΒάσηΝοµική ΒάσηΝοµική ΒάσηΝοµική Βάση    

 
Νοµική Βάση για υλοποίηση του Σχεδίου είναι η Πρόταση προς το Υπουργικού Συµβουλίου, Αρ. 

311/2012, της 20/03/2012 και η σχετική Απόφαση Αρ. 73.329. 

 
2. Καθεστώς Ενίσχυσης2. Καθεστώς Ενίσχυσης2. Καθεστώς Ενίσχυσης2. Καθεστώς Ενίσχυσης    
 

Το Σχέδιο βασίζεται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 

2006, για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. 

(Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L.379/5 της 28.12.2006). 

 

3333. . . . Ορισµοί Ορισµοί Ορισµοί Ορισµοί     

Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου οι ακόλουθοι όροι λαµβάνουν τη σηµασία που 

αναφέρεται εδώ: 

• Άνεργος:Άνεργος:Άνεργος:Άνεργος:  Οποιοδήποτε άτοµο είναι διαθέσιµο και αναζητεί ενεργά εργασία και το οποίο 

είναι εγγεγραµµένο για το σκοπό αυτό στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία 

Εργασίας (∆ηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης). 

• Απασχόληση: Απασχόληση: Απασχόληση: Απασχόληση:     Σηµαίνει παροχή εργασίας ή υπηρεσιών, µε αµοιβή, βάσει ατοµικής 

συµβάσεως (συµβολαίου) ή σχέσεως εργασίας, ή µαθητείας, ή άλλης ατοµικής 

συµβάσεως (συµβολαίου) ή σχέσεως, διεπόµενης από το ιδιωτικό δίκαιο, σε 

οποιοδήποτε τοµέα ή κλάδο δραστηριότητας συµπεριλαµβανοµένων και των αρχών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

• Ενδιάµεσος Φορέας:Ενδιάµεσος Φορέας:Ενδιάµεσος Φορέας:Ενδιάµεσος Φορέας:  Οι Ενδιάµεσοι Φορείς (ΕΦ), είναι υπηρεσίες και φορείς οι οποίοι 
θα εκτελούν καθήκοντα υπό την ευθύνη της ∆ιαχειριστικής Αρχής (∆Α) (σύµφωνα µε τις 
πρόνοιες των Άρθρων 2.6 και 59.2 του Κανονισµού 1083/2006).  Οι Γενικοί 
∆ιευθυντές των πιο πάνω Υπηρεσιών και Φορέων έχουν τη συνολική ευθύνη για τη 
λειτουργία των  Ενδιάµεσων Φορέων. Το Τµήµα Εργασίας έχει ρόλο Ενδιάµεσου Φορέα 
Κατηγορίας ΙΙ και είναι αρµόδιο για το Σχέδιο χορηγιών για άτοµα  που είναι 
µακροχρόνια άνεργα και νέοι (έτσι όπως ορίζονται στο Σχέδιο), στα πλαίσια του Άξονα 
«∆ιεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή». 

• ΕργαζόµενοςΕργαζόµενοςΕργαζόµενοςΕργαζόµενος/εργοδοτούµενος/εργοδοτούµενος/εργοδοτούµενος/εργοδοτούµενος::::    Για σκοπούς του Σχεδίου σηµαίνει κάθε πρόσωπο που 
εργάζεται ή µαθητεύει µε πλήρη απασχόληση, αλλά µη συµπεριλαµβανοµένων των 
αυτοεργοδοτούµενων προσώπων.    

• ΕρΕρΕρΕργοδότης: γοδότης: γοδότης: γοδότης:     Σηµαίνει, κάθε φυσικό πρόσωπο ή οργανισµό ιδιωτικού τοµέα ή Αρχή 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης που απασχολεί εργαζοµένους.    

• Μισθολογικό κόστοςΜισθολογικό κόστοςΜισθολογικό κόστοςΜισθολογικό κόστος:  Νοείται το συνολικό ποσό που πράγµατι επιβαρύνει το δικαιούχο 

της ενίσχυσης όσο αφορά τις σχετικές θέσεις απασχόλησης περιλαµβανοµένων: α) των 

ακαθάριστων αποδοχών προ φόρων και β) των υποχρεωτικών εισφορών. Τα πιο πάνω 

αναφέρονται στα:  εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,  ταµείο αδειών, ταµείο κοινωνικής 
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συνοχής, ταµείο πλεονάζοντος προσωπικού, ταµείο ανθρώπινου 

δυναµικού/βιοµηχανική κατάρτιση.  

• Οµάδα στόχουΟµάδα στόχουΟµάδα στόχουΟµάδα στόχου    (υποψήφιοι προς εργοδότηση)(υποψήφιοι προς εργοδότηση)(υποψήφιοι προς εργοδότηση)(υποψήφιοι προς εργοδότηση)::::  Για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου είναι 

τα άνεργα άτοµα τα οποία ικανοποιούν µία από τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 

Α)Α)Α)Α)  Είναι ηλικίας µέχρι 29* ετών και είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι για τους τελευταίους  

3 συνεχόµενους µήνες στα Γραφεία της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Επαρχιακά 

ή Τοπικά Γραφεία Εργασίας) κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.  

 Β)Β)Β)Β) Είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα Γραφεία της ∆ηµόσιας 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. 

• Προβληµατική επιχείρηση: Προβληµατική επιχείρηση: Προβληµατική επιχείρηση: Προβληµατική επιχείρηση:     Για σκοπούς εφαρµογής των Κατευθυντήριων Γραµµών, µια 

επιχείρηση είναι προβληµατική εφόσον δεν είναι ικανή µε δικούς της οικονοµικούς 

πόρους ή  µε τους πόρους που είναι ικανή να εξασφαλίσει από τους ιδιοκτήτες/ 

µετόχους της και τους πιστωτές της, να ανακόψει τη ζηµιογόνο πορεία της, η οποία, 

χωρίς εξωτερική παρέµβαση από το κράτος θα την οδηγήσει προς µία σχεδόν βέβαιη 

οικονοµική εξαφάνιση βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα.  Συγκεκριµένα µια επιχείρηση 

θεωρείται καταρχήν και ανεξαρτήτως µεγέθους προβληµατική στις  ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

1. Αν πρόκειται για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω 

από το µισό του εγγεγραµµένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του 

κεφαλαίου αυτού έχει απολεσθεί κατά την διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών 

ή 

2. Αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισµένα µέλη έχουν 

απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από 

το µισό του κεφαλαίου της, όπως εµφανίζεται στους λογαριασµούς της 

επιχείρησης, και πάνω από το ένα τέταρτο αυτού του κεφαλαίου έχει απολεσθεί 

κατά την διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών ή 

Ανεξάρτητα από τη µορφή της επιχείρησης, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις 

της εγχώριας νοµοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία. 

 

 * Λαµβάνεται υπόψη η τελευταία ηµεροµηνία γενεθλίων 
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4444. . . . Φορέας ∆ιαχείρισης του ΣχεδίουΦορέας ∆ιαχείρισης του ΣχεδίουΦορέας ∆ιαχείρισης του ΣχεδίουΦορέας ∆ιαχείρισης του Σχεδίου    

Αρµόδιος Φορέας ∆ιαχείρισης του Σχεδίου είναι το Τµήµα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ενδιάµεσος Φορέας Κατηγορίας ΙΙ). Ο Φορέας ∆ιαχείρισης εκτελεί όλα τα 

καθήκοντα που ορίζει για τους Ενδιάµεσους Φορείς Κατηγορίας ΙΙ η ∆ιαχειριστική Αρχή του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-

13. 

    

5555. . . . Σκοπός του ΣχεδίουΣκοπός του ΣχεδίουΣκοπός του ΣχεδίουΣκοπός του Σχεδίου    

Κυριότερος σκοπός:  

• Το Σχέδιο αποσκοπεί στην διευκόλυνση της πρόσβασης των µακροχρόνια ανέργων 

και των νέων στην εργασία µε τη µορφή της πλήρους απασχόλησης.  

Βασικός/Άµεσος στόχος: 

• Απάβλυνση του προβλήµατος της ανεργίας που έχει επιδεινωθεί λόγω της 

παρατεταµένης οικονοµικής ύφεσης. 

• Ενθάρρυνση εργοδοτών να προσλάβουν άτοµα που είναι µακροχρόνια άνεργα και 

νέους µέσω παροχής χορηγίας....     

Επιθυµητό αποτέλεσµα: 

• ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.    

• Κοινωνική και επαγγελµατική αποκατάσταση ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού, 
που αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού. 

• ∆ηµιουργία εισοδήµατος και τόνωση της ζήτησης – τόνωση της οικονοµικής 

δραστηριότητας.    

• Ένταξη των νέων και των µακροχρόνια ανέργων στην απασχόληση. 

 
6666. . . . Χρηµατοδότηση του ΣχεδίουΧρηµατοδότηση του ΣχεδίουΧρηµατοδότηση του ΣχεδίουΧρηµατοδότηση του Σχεδίου    

 

Το Σχέδιο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και 

Κοινωνική Συνοχή» 2007-13, κάτω από τον Άξονα Προτεραιότητας 2: «∆ιεύρυνση της Αγοράς 

Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή.  Ο συνολικός προϋπολογισµός του Σχεδίου είναι οκτώ εκατοµµύρια 

ευρώ (€8.000.000). 
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7777. . . . Όροι παροχής της χορηγίαςΌροι παροχής της χορηγίαςΌροι παροχής της χορηγίαςΌροι παροχής της χορηγίας    

α)α)α)α) Το Σχέδιο καλύπτει µόνο άνεργα άτοµα και όχι ήδη απασχολούµενα ή υποαπασχολούµενα 

άτοµα. Επιπλέον το άτοµο που καλύπτεται (υποψήφιος προς εργοδότηση/πρόσληψη) θα πρέπει 

να είναι εγγεγραµµένο ως άνεργο, σε Επαρχιακό ή/και Τοπικό Γραφείο Εργασίας (∆ηµόσια 

Υπηρεσία Απασχόλησης – ∆ΥΑ)  

ββββ))))  Η πρόσληψη θα πρέπει να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων 

στην επιχείρηση σε σχέση µε το µέσο όρο του οκταµήνου που προηγήθηκε της ηµεροµηνίας 

υποβολής της αίτησης. Η τυχών µείωση του προσωπικού στο πιο πάνω διάστηµα δεν 

δικαιολογείται, εκτός και αν η θέση ή οι θέσεις εργασίας έµειναν κενές ύστερα από εθελοντική 

αποχώρηση, συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας, ή νόµιµη απόλυση λόγω πειθαρχικού 

παραπτώµατος. Επίσης ο εργοδότης πρέπει να δεσµευτεί ότι δεν θα µειώσει το προσωπικό της 

επιχείρησης του κατά τη διάρκεια της συνολικής υλοποίησης της Συµφωνίας ∆ηµόσιας 

Χρηµατοδότησης, δηλαδή 12 µήνες.  

γγγγ))))  Ο εργαζόµενος ή οι εργαζόµενοι πρέπει να απασχοληθούν συνεχώς για τουλάχιστον  8888 µήνεςµήνεςµήνεςµήνες 

και µε υποχρέωση για πρόσθετη απασχόληση τεσσάρων (4) µηνώντεσσάρων (4) µηνώντεσσάρων (4) µηνώντεσσάρων (4) µηνών χωρίς επιχορήγηση.  Νοείται 

ότι σε περίπτωση διακοπής της απασχόλησης πριν από την ολοκλήρωση της περιόδου για την 

οποία υπάρχει συµφωνία µεταξύ του Φορέα ∆ιαχείρισης και του εργοδότη λόγω παραίτησης ή 

νόµιµης απόλυσης, όπως προβλέπεται στην παρ.7 (β) πιο πάνω, ο εργοδότης θα τυγχάνει της 

ανάλογης χορηγίας. 

δδδδ)))) ∆εν επιτρέπεται να επιχορηγείται δύο φορές η ίδια δαπάνη.  Συγκεκριµένα, απαγορεύεται η 

σώρευση της ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας µε άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιµες 

δαπάνες αν από τη σώρευση αυτή προκύπτει ένταση ενίσχυσης µεγαλύτερη από αυτήν που 

καθορίζεται µε βάση τα συγκεκριµένα δεδοµένα κάθε περίπτωσης σε κανονισµό περί 

απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. 

εεεε)))) Η ενίσχυση υπόκειται στον όρο ότι ο δικαιούχος θα διατηρεί µητρώα (records) µέσω των 

οποίων θα µπορεί να ελεγχθεί ότι η ενίσχυση που χορηγήθηκε ικανοποιεί τους όρους που θέτει 

το Σχέδιο. 

στστστστ)))) Το Σχέδιο καλύπτει επιχειρήσεις σε όλους τους τοµείς οικονοµικών δραστηριοτήτων, εκτός 

από επιχειρήσεις που απασχολούνται µε την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του άνθρακα και προβληµατικές επιχειρήσεις 

κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τη διάσωση και αναδιάρθρωση 

προβληµατικών επιχειρήσεων.   

ζζζζ))))  ∆ικαίωµα για χορηγία θα έχουν οι εργοδότες οι οποίοι δεν έτυχαν οποιασδήποτε οικονοµικής 

βοήθειας για την πρόσληψη του ίδιου ατόµου στο παρελθόν. 
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ηηηη))))  Μέγιστος αριθµός προσλήψεων µε βάση το Σχέδιο από εργοδότη: 

1)  Εργοδότης που απασχολεί από 1 µέχρι 4 εργαζόµενους**** κατά την ηµεροµηνία υποβολής 

της αίτησης έχει δικαίωµα πρόσληψης ενός ατόµου για όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 

Σχεδίου. 

2) Εργοδότης που απασχολεί από 5 µέχρι 9 εργαζόµενους**** κατά την ηµεροµηνία υποβολής της 

αίτησης έχει δικαίωµα πρόσληψης 2 ατόµων για όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου. 

3) Εργοδότης που απασχολεί από 10 µέχρι 19 εργαζόµενους**** κατά την ηµεροµηνία υποβολής 

της αίτησης έχει δικαίωµα πρόσληψης µέχρι τριών ατόµων για όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 

Σχεδίου. 

4) Εργοδότης που απασχολεί από 20 µέχρι 29 εργαζόµενους**** κατά την ηµεροµηνία υποβολής 

της αίτησης έχει δικαίωµα πρόσληψης µέχρι τεσσάρων ατόµων για όλη τη διάρκεια υλοποίησης 

του Σχεδίου. 

5) Εργοδότης που απασχολεί 30 εργαζόµενους**** και άνω κατά την διάρκεια υποβολής της 

αίτησης έχει δικαίωµα πρόσληψης µέχρι έξι ατόµων για όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 

Σχεδίου. 

Οι πιο πάνω όροι (1-5) ισχύουν και για εργοδότες που είναι ή ήταν δικαιούχοι στα Σχέδια του 

Τµήµατος Εργασίας, δηλαδή θα συνυπολογίζεται ο συνολικός αριθµός αιτήσεων/προσλήψεων 

όλων των προσκλήσεων. 

θθθθ)))) Το σύνολο της ενίσχυσης ήσσονος σηµασίαήσσονος σηµασίαήσσονος σηµασίαήσσονος σηµασίαςςςς και προϊόντων προϊόντων προϊόντων προϊόντων JeremieJeremieJeremieJeremie που θα χορηγηθεί σε µια 

δεδοµένη επιχείρηση δεν µπορεί να υπερβαίνει συγκεντρωτικά όσο αφορά τις ίδιες επιλέξιµεςσυγκεντρωτικά όσο αφορά τις ίδιες επιλέξιµεςσυγκεντρωτικά όσο αφορά τις ίδιες επιλέξιµεςσυγκεντρωτικά όσο αφορά τις ίδιες επιλέξιµες  

δαπάνες δαπάνες δαπάνες δαπάνες το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. Το 

συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας και προϊόντων προϊόντων προϊόντων προϊόντων JeremieJeremieJeremieJeremie που χορηγείται σε µια  

δεδοµένη επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον τοµέα των οδικών µεταφορών δεν 

επιτρέπεται να υπερβεί τις 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών για 

τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες. Η κρίσιµη χρονική περίοδος καθορίζεται µε βάση το οικονοµικό 

έτος όπως αυτό εφαρµόζεται από την οικεία επιχείρηση στο εκάστοτε κράτος µέλος. 

ιιιιαααα))))  Αν κατά τη διάρκεια επιδότησης ενός εργοδότη διαπιστωθεί ότι αυτός απασχολεί 

παράνοµους ή/και αδήλωτους εργάτες η επιδότηση θα τερµατίζεται και αυτός θα επιστρέφει 

την χορηγία που τυχόν έλαβε για τον/τους εργαζοµένους που απασχολούσε.  

 

* Για τον υπολογισµό εξαιρούνται οι εργαζόµενοι από τρίτες χώρες µε καθεστώς προσωρινής διαµονής και απασχόλησης τους 

οποίους ο εργοδότης απασχολεί µετά από έγκριση από το Τµήµα Εργασίας. 
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ιβ)ιβ)ιβ)ιβ)  Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει διευθετηµένες τις υποχρεώσεις της σε σχέση µε την 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωµή φόρου εισοδήµατος και φόρου 

προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) σύµφωνα µε την νοµοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, 

κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.  

ιιιιγγγγ)))) Σηµειώνεται ότι ο Φορέας ∆ιαχείρισης δεν αποδέχεται σε καµία περίπτωση όρους 

εργοδότησης όπου ο µισθός είναι χαµηλότερος από αυτόν που προνοείται από τη Νοµοθεσία 

για κατώτατους µισθούς, ακόµα και αν το συγκεκριµένο επάγγελµα δεν περιλαµβάνεται σε αυτά 

που ρυθµίζονται νοµοθετικά ως προς την πτυχή της µισθοδοσίας. 

    

8888. . . . ΜΜΜΜορφή και ορφή και ορφή και ορφή και ΑνώτατΑνώτατΑνώτατΑνώτατοοοο    ΌριΌριΌριΌριοοοο    χορηγίαςχορηγίαςχορηγίαςχορηγίας        

 Η χορηγία παρέχεται σε εργοδότες που θα προσλάβουν άνεργα άτοµα που ανήκουν στην οµάδα 

στόχου όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο.  Αναλυτικότερα  περιλαµβάνει: 

α) Οικονοµική βοήθεια προς τον εργοδότη, ύψουςύψουςύψουςύψους    55550000%%%% του µισθολογικού κόστους του 

εργοδοτουµένου µε µέγιστο ύψος €€€€7777.000.000.000.000 κατ’ άτοµο που προσλαµβάνεται, ως µέρος του 

µισθολογικού κόστους.  Η χορηγία θα παραχωρείται µόνο για τους πρώτους  8888    µήνεςµήνεςµήνεςµήνες 

απασχόλησης και µε υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούµενου 

για τέσσερις (4) µήνες χωρίς επιχορήγηση.  Η επιχορήγηση για εργοδότες που ανήκουν στην 

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

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

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

β) Επιλέξιµες δαπάνες θεωρείται το µισθολογικό κόστος που καταβάλλεται στους εργοδότες για 

τη συµφωνηµένη περίοδο απασχόλησης.  

9999. . . . Περίοδος εφαρµογής του ΣχεδίουΠερίοδος εφαρµογής του ΣχεδίουΠερίοδος εφαρµογής του ΣχεδίουΠερίοδος εφαρµογής του Σχεδίου    

Η περίοδος εφαρµογής του Σχεδίου αρχίζει από την ηµεροµηνία έγκρισης του από το Υπουργικό 

Συµβούλιο και λήγει στις 30/06/2014.  Οι αιτήσεις συµµετοχής από ενδιαφεροµένους θα 

υποβάλλονται σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους που θα καθορίζονται στις 

προσκλήσεις/προκηρύξεις που ανακοινώνει ο Φορέας ∆ιαχείρισης. 

10101010. . . . ∆ικαιούχοι∆ικαιούχοι∆ικαιούχοι∆ικαιούχοι    ────    Όροι συµµετοχήςΌροι συµµετοχήςΌροι συµµετοχήςΌροι συµµετοχής    

∆ικαίωµα συµµετοχής στο Σχέδιο έχουν εργοδότες που:  

α) ∆εν έτυχαν οποιασδήποτε επιχορήγησης στο παρελθόν από συγχρηµατοδοτούµενα Σχέδια 

που χειρίζεται το Τµήµα Εργασίας, κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013, για 

ενθάρρυνση της εργοδότησης του ίδιου ατόµου που προτίθενται να εργοδοτήσουν στα πλαίσια 
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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 ∆ηµοκρατίας, ή πολίτες 

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

διαµένουν νόµιµα στη ∆ηµοκρατία και έχουν δικαίωµα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας στην ∆ηµοκρατία. Όλοι οι πιο πάνω πρέπει να έχουν συνεχή και αδιάλειπτη νόµιµη 

παραµονή στην ∆ηµοκρατία για πέντε τουλάχιστον χρόνια. 

γ) Προσλαµβάνουν άτοµο που ανήκει στην οµάδα στόχου.   

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

προκήρυξης της πρόσκλησης, σε θέση που είναι γνωστοποιηµένη στην ∆ηµόσια Υπηρεσία 

Απασχόλησης (∆ΥΑ).  

 

        ∆εν 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 εργοδότη1.  Ο 

όρος αυτός δεν ισχύει για τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 
11111111. . . . ∆ιαδικασία εξέτασης αιτήσεων και παρακολούθηση των ∆ιαδικασία εξέτασης αιτήσεων και παρακολούθηση των ∆ιαδικασία εξέτασης αιτήσεων και παρακολούθηση των ∆ιαδικασία εξέτασης αιτήσεων και παρακολούθηση των ατόµωνατόµωνατόµωνατόµων    που ανήκουν που ανήκουν που ανήκουν που ανήκουν στην οµάδα στην οµάδα στην οµάδα στην οµάδα 

στστστστόχου όχου όχου όχου που θα προσληφθούν για εργασία που θα προσληφθούν για εργασία που θα προσληφθούν για εργασία που θα προσληφθούν για εργασία     

α) Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων καθώς και το χρονικό διάστηµα που αφορά την υποβολή 

θα εξαγγέλλεται µε ανακοίνωση στον ηµερήσιο τύπο και την Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

        β) Οι ενδιαφερόµενοι εργοδότες για συµµετοχή στο Σχέδιο θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε 

ειδικό έντυπο προς τον ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία προκήρυξης της πρόσκλησης 

που θα ανακοινώνει ο Φορέας ∆ιαχείρισης. Σε περιπτώσεις που ο εργοδότης είναι ιδιωτική 

επιχείρηση µε εµπορική επωνυµία, αλλά όχι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, πρέπει να 

αναγράφεται στην αίτηση το όνοµα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.  

γ)  Η εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίζεται 

για το σκοπό αυτό από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εργασίας, της οποίας θα προεδρεύει ο 

Ανώτερος Λειτουργός του Φορέα ∆ιαχείρισης ή αντικαταστάτης του και θα συµµετέχουν σε 

                                                 
1
 ∆ηλαδή, δεν µπορούν να συµµετάσχουν στο Σχέδιο µε τη σχέση εργοδότη-εργοδοτουµένου, άτοµα που 

συνδέονται µεταξύ τους ως σύζυγοι, παιδιά, γονείς, αδέλφια, εγγόνια και αδελφότεκνα. 
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αυτή λειτουργοί του Φορέα ∆ιαχείρισης του Τµήµατος Εργασίας. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα 

διεκπεραιώνεται τον επόµενο µήνα µετά τη λήξη της πρόσκλησης και ο Φορέας ∆ιαχείρισης θα 

απαντά στους αιτητές  εντός  6 εβδοµάδων  από την εν λόγο ηµεροµηνία (λήξη της 

πρόσκλησης). Η Επιτροπή δύναται να καλεί εκπροσώπους άλλων Κυβερνητικών Υπηρεσιών για 

να συµβουλεύσουν τα µέλη της, ανάλογα µε την περίπτωση. Ασυµπλήρωτες αιτήσεις δηλαδή Ασυµπλήρωτες αιτήσεις δηλαδή Ασυµπλήρωτες αιτήσεις δηλαδή Ασυµπλήρωτες αιτήσεις δηλαδή 

αιτήσεις που υποβάλλονται µε ελλιπή παραστατικά δεν θα αιτήσεις που υποβάλλονται µε ελλιπή παραστατικά δεν θα αιτήσεις που υποβάλλονται µε ελλιπή παραστατικά δεν θα αιτήσεις που υποβάλλονται µε ελλιπή παραστατικά δεν θα παραλαµβάνονταιπαραλαµβάνονταιπαραλαµβάνονταιπαραλαµβάνονται....    

     δ) Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Εργασίας θα εγκρίνει την καταβολή της χορηγίας µετά την λήξη 

της υλοποίησης της Συµφωνίας ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης (12 µήνες) απασχόλησης του/των 

εργαζοµένου/ων ή σε µικρότερα χρονικά διαστήµατα, ανά τετράµηνο. Για σκοπούς τήρησης 

του όρου για συνέχιση της εργοδότησης του εργαζόµενου για περίοδο  4 µηνών µετά την λήξη 

των 8 µηνών επιδοτούµενης απασχόλησης, η χορηγία για τους τελευταίους 4 µήνες της 

επιδοτούµενης εργοδότησης θα καταβληθεί µε την λήξη της Συµφωνίας ∆ηµόσιας 

Χρηµατοδότησης. 

   ε) Οι εργοδότες που θα εγκριθούν να τύχουν χορηγίας από το Σχέδιο θα παρακολουθούνται από 

το Τµήµα Εργασίας, για όλο το διάστηµα εργοδότησης και µέχρι την τελική εξόφληση τους από 

το Τµήµα Εργασίας, για σκοπούς ελέγχου αλλά και µε σκοπό να βοηθούνται να λύουν τα 

προβλήµατα που τυχόν θα αντιµετωπίζουν από την πρόσληψη ατόµων που ανήκουν στην 

οµάδα στόχου, σύµφωνα µε το Σχέδιο  ώστε η εργοδότηση των ατόµων αυτών να είναι 

αποτελεσµατική. Επίσης, τα άτοµα (εργοδοτούµενοι) θα παρακολουθούνται µετά τον 

τερµατισµό της επιδότησης της εργοδότησης τους για ακόµα 6 µήνες.  

    στ) Η µη υπέρβαση του ανώτατου ορίου εξασφαλίζεται µε την τήρηση της διαδικασίας που 

προβλέπουν οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας) 

Κανονισµοί του 2009  όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, πριν από τη 

χορήγηση της ενίσχυσης από την Αρµόδια Αρχή. 

    
12. Ενστάσεις12. Ενστάσεις12. Ενστάσεις12. Ενστάσεις    

 

Εργοδότες των οποίων οι αιτήσεις για ένταξή τους στο Σχέδιο απορρίπτονται, έχουν δικαίωµα µέσα 

στο χρονικό διάστηµα που ορίζεται στην Επιστολή Απόρριψης του Φορέα ∆ιαχείρισης να υποβάλουν 

γραπτή ένσταση ζητώντας επανεξέταση της αίτησης τους παραθέτοντας συγκεκριµένους λόγους 

για τους οποίους πιστεύουν ότι η αίτηση τους δεν έπρεπε να απορριφθεί.  Η ένσταση πρέπει να 

αποστέλλεται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή προς το Τµήµα Εργασίας. 

Οι ενστάσεις εξετάζονται εντός έξι εβδοµάδων από την ηµεροµηνία παραλαβής τους, από την 

Επιτροπή Ενστάσεων που αποτελείται από λειτουργούς που ορίζονται για το σκοπό αυτό από το 

∆ιευθυντή του Τµήµατος Εργασίας. Η Επιτροπή Ενστάσεων στη συνέχεια υποβάλλει τις αποφάσεις 

της στον ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εργασίας, ο οποίος είναι και ο  Προϊστάµενος του  ΕΦΙΙ για λήψη 

τελικής απόφασης. 
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Η απόφαση του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εργασίας είναι αµετάκλητη και δεσµευτική, δηλαδή σε 

περίπτωση που η ένσταση δεν γίνει αποδεκτή, ο αιτητής δεν µπορεί να υποβάλει εκ νέου ένσταση ή 

να ζητά εκ νέου διευκρινήσεις και δεν υπόκεινται σε αίτηση επανεξέτασης Στην Επιτροπή 

Ενστάσεων δεν επιτρέπεται να συµµετέχει λειτουργός που είναι µέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης 

των αιτήσεων. 

 

13. Προϋπολ13. Προϋπολ13. Προϋπολ13. Προϋπολογισµός του Σχεδίουογισµός του Σχεδίουογισµός του Σχεδίουογισµός του Σχεδίου    

Ο προϋπολογισµός για εφαρµογή του Σχεδίου  ανέρχεται σε  €8.000.000. 

 

14141414. . . . Αιτήσεις Συµµετοχής και ΠληροφορίεςΑιτήσεις Συµµετοχής και ΠληροφορίεςΑιτήσεις Συµµετοχής και ΠληροφορίεςΑιτήσεις Συµµετοχής και Πληροφορίες    

Οι ενδιαφερόµενοι εργοδότες µπορούν να πάρουν ειδικό έντυπο αίτησης από την ιστοσελίδα του 

Τµήµατος Εργασίας, www.mlsi.gov.cy/dl, , , , καθώς και περισσότερες πληροφορίες από το Τµήµα 

Εργασίας και τα Επαρχιακά ή τα Τοπικά Γραφεία Εργασίας της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.  

Ασυµπλήρωτες αιτήσεις δηλαδή µε ελλιπή παραστατικά δεν θα Ασυµπλήρωτες αιτήσεις δηλαδή µε ελλιπή παραστατικά δεν θα Ασυµπλήρωτες αιτήσεις δηλαδή µε ελλιπή παραστατικά δεν θα Ασυµπλήρωτες αιτήσεις δηλαδή µε ελλιπή παραστατικά δεν θα παραλαµβάνονπαραλαµβάνονπαραλαµβάνονπαραλαµβάνονταιταιταιται....    

Εάν εξαντληθεί το ποσό του προϋπολογισµού το Σχέδιο θα λήξει µε ανακοίνωση στον Τύπο και θα 

τερµατιστεί η παραλαβή αιτήσεων. Επίσης, εάν εξαντληθεί το ποσό του προϋπολογισµού το Σχέδιο 

δε θα επαναπροκηρύσσεται εκτός αν υπάρξει συµπληρωµατικός προϋπολογισµός. Αιτήσεις για 

συµµετοχή στο Σχέδιο θα µπορούν να υποβάλλονται εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία 

πρόσκλησης/προκήρυξης που θα ανακοινώνει  ο Φορέας ∆ιαχείρισης.   

 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                           

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
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