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1η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 

02/2.2/1/03.2013/ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ NEΩΝ 

ΑΝΕΡΓΩΝ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ  

      Το Τµήµα Εργασίας, ως αρµόδιος Φορέας ∆ιαχείρισης, απευθύνει πρόσκληση για υποβολή 

αιτήσεων συµµετοχής στο «Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη Νέων Ανέργων 

Πτυχιούχων από ∆ικαιούχους των Σχεδίων Νεανικής / Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας και 

Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας του Υπουργείου Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού» συνολικού 

προϋπολογισµού €3.000.000. Το Σχέδιο συγχρηµατοδοτείται 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 €3.000.000 

      Το Σχέδιο αφορά την παροχή κινήτρων για πρόσληψη ατόµων που είναι ηλικίας µέχρι 29 ετών 

και είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι πτυχιούχοι (απόφοιτοι τριτοβάθµιας  εκπαίδευσης .Όσον αφορά 

τους απόφοιτους ανώτερης εκπαίδευσης η διάρκεια σπουδών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία 

χρόνια) για πάνω από  6  συνεχόµενους µήνες στα Γραφεία της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης  

          Παρέχεται οικονοµική βοήθεια  προς τον εργοδότη, ύψους 80% του µισθολογικού κόστους 

του εργοδοτουµένου µε µέγιστο ποσό τις  €15.000 κατ’ άτοµο που προσλαµβάνεται, ως µέρος του 

µισθολογικού κόστους.  Η χορηγία θα παραχωρείται µόνο για τους πρώτους  12 µήνες 

απασχόλησης και εφόσον ο εργοδοτούµενος εργοδοτηθεί τουλάχιστον  18 µήνες.  Η επιχορήγηση 

θα είναι για δώδεκα (12) µήνες  εργοδότησης και µε υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη 

εργοδότηση του εργοδοτούµενου για έξι (6) µήνες χωρίς επιχορήγηση. 

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

µορφή της πλήρους απασχόλησης.    

     

 

 

 



∆ικαίωµα συµµετοχής στο Σχέδιο έχουν  µόνο εργοδότες που :  

α)   Εντάχθηκαν στα Σχέδια του Υπουργείου Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού Νεανικής   Υπουργείου Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού Νεανικής   Υπουργείου Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού Νεανικής   Υπουργείου Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού Νεανικής               

Επιχειρηµατικότητας, Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας και Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας Επιχειρηµατικότητας, Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας και Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας Επιχειρηµατικότητας, Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας και Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας Επιχειρηµατικότητας, Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας και Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας κατά 

την    προγραµµατική περίοδο 2007-2013 .        

β) ∆εν έτυχαν οποιασδήποτε επιχορήγησης στο παρελθόν από συγχρηµατοδοτούµενα Σχέδια, 

κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013, 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.   

γ) Προσλαµβάνουν άτοµα που ανήκουν στην οµάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, 

ηλικίας µέχρι 29 ετών είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι  πτυχιούχείναι εγγεγραµµένοι άνεργοι  πτυχιούχείναι εγγεγραµµένοι άνεργοι  πτυχιούχείναι εγγεγραµµένοι άνεργοι  πτυχιούχοι οι οι οι (απόφοιτοι τριτοβάθµιας  (απόφοιτοι τριτοβάθµιας  (απόφοιτοι τριτοβάθµιας  (απόφοιτοι τριτοβάθµιας  

εκπαίδευσης .Όσον αφορά τους απόφοιτους ανώτερης εκπαίδευσης η διάρκεια σπουδών θα εκπαίδευσης .Όσον αφορά τους απόφοιτους ανώτερης εκπαίδευσης η διάρκεια σπουδών θα εκπαίδευσης .Όσον αφορά τους απόφοιτους ανώτερης εκπαίδευσης η διάρκεια σπουδών θα εκπαίδευσης .Όσον αφορά τους απόφοιτους ανώτερης εκπαίδευσης η διάρκεια σπουδών θα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία χρόνια) πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία χρόνια) πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία χρόνια) πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία χρόνια) για πάνω από  6 συνεχόµενους µήνες στα Γραφεία για πάνω από  6 συνεχόµενους µήνες στα Γραφεία για πάνω από  6 συνεχόµενους µήνες στα Γραφεία για πάνω από  6 συνεχόµενους µήνες στα Γραφεία 

της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησηςτης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησηςτης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησηςτης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, είναι πολίτες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ή πολίτες 

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

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 στη ∆ηµοκρατία τα τελευταία πέντε τουλάχιστον χρόνια, πριν τη υποβολή της 

αίτησης. Σηµειώνεται ότι ο χρόνος φοίτησης των κύπριων φοιτητών στο εξωτερικό 

προσµετράται  ως χρόνος παραµονής στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 

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

εκάστοτε ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της προκήρυξης του Σχεδίου, σε θέση που είναι 

γνωστοποιηµένη στην ∆ηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (∆ΥΑ). 

∆εν καλύπτονται από το Σχέδιο οι ακόλουθοι:  

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

β)  Αυτοεργοδοτούµενοι (ως εργοδοτούµενοι/εργαζόµενοι). 

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

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

∆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) 

 

      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    ∆ευτέρα 11∆ευτέρα 11∆ευτέρα 11∆ευτέρα 11    MMMMαρτίαρτίαρτίαρτίου ου ου ου 2013201320132013    µµµµέχριέχριέχριέχρι καικαικαικαι Παρασκευή Παρασκευή Παρασκευή Παρασκευή 5555    

ΑπριλΑπριλΑπριλΑπριλίουίουίουίου    2012012012013333, µε απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας και στο 

Τοπικό Γραφείο της Ελεύθερης Περιοχής Αµµοχώστου, (∆ηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης),  πριν την 

λήξη της πιο πάνω προθεσµίας. 

Το Σχέδιο συγχρηµατοδοτείΤο Σχέδιο συγχρηµατοδοτείΤο Σχέδιο συγχρηµατοδοτείΤο Σχέδιο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την Κυπριακή ∆ηµοκρατίαται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την Κυπριακή ∆ηµοκρατίαται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την Κυπριακή ∆ηµοκρατίαται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την Κυπριακή ∆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». 


