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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Τμήμα Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων, είναι αρμόδιο για την προώθηση και εφαρμογή της

κυβερνητικής πολιτικής στους τομείς της απασχόλησης και της

κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού. 

Οι κυριότεροι επιμέρους στόχοι του Τμήματος είναι οι ακόλουθοι:

• Η πλήρης, παραγωγική και ποιοτική απασχόληση, μέσω

ενθάρρυνσης για αυξημένη συμμετοχή του πληθυσμού στην

απασχόληση, μέσω παροχής υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας και

πλήρωσης κενών θέσεων και μέσω επαγγελματικού προσα-

νατολισμού.

• Η ορθολογική αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού, συμπε-

ριλαμβανομένης επιτελικής και συντονιστικής εργασίας σε θέμα-

τα επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου

κεφαλαίου.

• Η προστασία ειδικών ομάδων στον τομέα της εργασίας,

περιλαμβανομένης της διασφάλισης ίσης μεταχείρισης και ίσων

ευκαιριών μεταξύ των φύλων στην απασχόληση, καθώς και της

προστασίας των νεαρών προσώπων και των εγκύων και λεχώνων.

• Η διασφάλιση συνθηκών ορθής απασχόλησης αλλοδαπών

εργαζομένων, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, στο

πλαίσιο της ομαλής λειτουργίας της αγοράς εργασίας.

• Η παροχή χορηγιών σε επιχειρήσεις για σκοπούς ενθάρρυνσης της

απασχόλησης γενικά και ειδικών ομάδων.

Η οργάνωση των υπηρεσιών του Τμήματος περιλαμβάνει τα Κεντρικά

Γραφεία στη Λευκωσία, καθώς και τα Γραφεία Εργασίας/Δημόσια

Υπηρεσία Απασχόλησης, σ’ επαρχιακό και τοπικό επίπεδο.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι κατανεμημένες σε τέσσερις

Κλάδους: Τον Κλάδο Απασχόλησης, τον Κλάδο Απασχόλησης

Αλλοδαπών, τον Κλάδο Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και

την Υπηρεσία Χορηγιών. 
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Β. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1. Υπηρεσίες απασχόλησης

Το Τμήμα Εργασίας έχει επιτελικό ρόλο για το συντονισμό των

πολιτικών απασχόλησης, την παρακολούθηση της λειτουργίας της

αγοράς εργασίας και ασκεί καθήκοντα παρακολούθησης και

συντονισμού του δικτύου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

• Συμμετέχει στη διαμόρφωση, παρακολούθηση εφαρμογής και

αξιολόγηση της πολιτικής για την απασχόληση.

• Παρακολουθεί τη λειτουργία της αγοράς εργασίας και εντοπίζει και

αξιολογεί προβλήματα. 

• Συμβάλλει μέσω των κατά τόπους Γραφείων Εργασίας της

Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην ομαλή λειτουργία της

αγοράς εργασίας με:

□ Την παροχή υπηρεσιών στους ανέργους για εξασφάλιση

κατάλληλης απασχόλησης και στους εργοδότες για εξεύρεση

κατάλληλου προσωπικού.

□ Τη διευκόλυνση και ενθάρρυνση της επαγγελματικής και

γεωγραφικής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, μέσω της

παροχής πληροφόρησης και καθοδήγησης.

□ Την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και

καθοδήγησης αναφορικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης και

κατάρτισης.

□ Την υλοποίηση προγραμμάτων/σχεδίων απασχόλησης για

ειδικές ομάδες εργατικού δυναμικού. 

□ Τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μαθητών και των φοιτητών

το καλοκαίρι σε απασχόληση.

□ Την εφαρμογή νομοθεσίας που αφορά στην ίση μεταχείριση

στην απασχόληση.

• Συλλέγει και αξιολογεί στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες για την

αγορά εργασίας.

• Συνεργάζεται με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με σκοπό

να επιτύχει την καλύτερη δυνατή κατανομή, αποτελεσματική

αξιοποίηση και κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού.
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• Προωθεί την επέκταση και βελτίωση νομοθετικών ρυθμίσεων

σχετικά με την απασχόληση σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. 

• Παρακολουθεί θέματα που έχουν σχέση με τις μη διακρίσεις και την

ισότητα στην απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση.

• Εξετάζει αιτήσεις για άδεια λειτουργίας ιδιωτικών γραφείων

εξεύρεσης εργασίας.

2. Αναζήτηση εργασίας και πλήρωση κενών θέσεων

α. Υπηρεσίες

Μέσω των κατά τόπους Γραφείων Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας

Απασχόλησης προσφέρονται δωρεάν υπηρεσίες σε άτομα που

αναζητούν εργασία ή καλύτερη απασχόληση, και σε επιχειρήσεις που

επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό.

Συγκεκριμένα, προσφέρονται στα άτομα που αναζητούν εργασία:

• Στήριξη και βοήθεια για εξεύρεση και τοποθέτηση σε κατάλληλη

εργασία.

• Συμβουλές και πληροφορίες για τα επαγγέλματα και τις προοπτικές

τους, τοπικά ή παγκύπρια.

• Πληροφορίες για ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαί-

δευσης και ανέλιξης.

• Πληροφορίες για τους όρους απασχόλησης και την εργατική

νομοθεσία.

• Εξατομικευμένες υπηρεσίες από Συμβούλους σε άτομα που

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση και διατήρηση εργασίας.

Διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων από και προς την

Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Υπηρεσίες διευκόλυνσης στους μαθητές για εξεύρεση εργασίας

κατά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών.

Στους εργοδότες προσφέρονται τα ακόλουθα:

• Στήριξη και βοήθεια για πλήρωση κενών θέσεων εργασίας από

ντόπιο εργατικό δυναμικό και από πολίτες των χωρών/μελών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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• Ειδική εξυπηρέτηση από Συμβούλους σε εργοδότες που έχουν

εξειδικευμένες ή μεγάλες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό.

• Πρόσβαση στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης EURES.

• Πληροφορίες για τους όρους απασχόλησηςκαι την εργατική

νομοθεσία.

• Πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες κατάρτισης, μετεκπαίδευσης

και βελτίωσης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της

επιχείρησης.

Για τις εργοδοτικές, συνδικαλιστικές οργανώσεις και επαγ-

γελματικούς συνδέσμους και συμβούλια, προσφέρονται:

• Πληροφορίες όσον αφορά στη γενική κατάσταση της αγοράς

εργασίας και στις ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης.

• Συνεργασία για την προώθηση και διοργάνωση προγραμμάτων

κατάρτισης σε ειδικότητες που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας, είτε

στο χώρο της εργασίας, είτε σε ιδρύματα κατάρτισης.

• Στενή συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

(ΑΝΑΔ) που είναι ο αρμόδιος εθνικός Φορέας για θέματα

επαγγελματικής κατάρτισης.

β. Ποιοι μπορούν να εγγραφούν στα Γραφεία Εργασίας για
εξεύρεση εργασίας

• Άτομα που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους,

εφόσον παρουσιάσουν δελτίο πολιτικής ταυτότητας, πρωτότυπα ή

αντίγραφα τίτλων σπουδών ή επαγγελματικών εξετάσεων (για

μαθητευόμενους του Συστήματος Μαθητείας ισχύει το 14ο έτος

νοουμένου ότι έχει υπογραφεί η Σύμβαση Μαθητείας).

• Κύπριοι που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό (συμπερι-

λαμβανομένων και των πρώην υποτρόφων της Κυπριακής

Δημοκρατίας). Αυτοί μπορούν να αποταθούν στα Γραφεία Εργασίας

είτε γραπτώς, είτε μέσω των κατά τόπους πρεσβειών της

Δημοκρατίας.

• Άτομα με ξένη υπηκοότητα, που εκ πατρογονίας ή μητρογονίας

είναι κυπριακής καταγωγής, εφόσον κατά την εγγραφή τους

παρουσιάσουν το δελτίο ταυτότητας που εκδίδει το αρμόδιο Τμήμα

του Υπουργείου Εσωτερικών.
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• Πολιτικοί πρόσφυγες, εφόσον παρουσιάσουν:

□ Άδεια παραμονής στην Κύπρο ως πολιτικός πρόσφυγας που

δεν έχει λήξει. 

• Αλλοδαποί σύζυγοι Κύπριων υπηκόων νοουμένου ότι

παρουσιάζουν προσωρινή άδεια παραμονής.

• Αλλοδαποί σύζυγοι ευρωπαίων υπηκόων νοουμένου ότι

παρουσιάζουν «Δελτίο Διαμονής».

• Πολίτες από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας, εφόσον

παρουσιάσουν ισχύον διαβατήριο ή Δελτίο Ταυτότητας. 

• Αιτητές Ασύλου νοουμένου ότι έχουν παρέλθει 6 μήνες από την

ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους, εφόσον παρουσιάσουν

άδεια παραμονής που δεν έχει λήξει.

• Άτομα με καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα ή συμπληρωματικής

προστασίας, εφόσον παρουσιάσουν τα πιο κάτω: 

□ Άδεια παραμονής που δεν έχει λήξει.

□ Επιβεβαίωση από αρμόδια Υπηρεσία έγκρισης αιτήματος

απόκτησης καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας.

γ. Κατηγορίες εγγραφής

Τα άτομα που αποτείνονται στα Γραφεία Εργασίας για εξεύρεση

εργασίας, εγγράφονται ανάλογα σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Άνεργοι (Κώδικας Εγγραφής 1)

Στην κατηγορία αυτή εγγράφονται άτομα που είναι άνεργα και

δηλώνουν ότι είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία οπουδήποτε, είτε

στον δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα. 

Εργαζόμενοι που αναζητούν καλύτερη εργασία (Κώδικας Εγγραφής 2)

Στην κατηγορία αυτή εγγράφονται εργοδοτούμενα/αυτοεργοδοτούμενα

άτομα που αναζητούν καλύτερη εργασία, είτε στον δημόσιο, είτε στον

ιδιωτικό τομέα.

Άτομα που αναζητούν εργασία με μειωμένο ωράριο (Κώδικας

Εγγραφής 4)

Στην κατηγορία αυτή εγγράφονται άτομα που αναζητούν απασχόληση
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με μειωμένο ωράριο. Οι ώρες εργασίας στην περίπτωση αυτή δεν

υπερβαίνουν τις 17 την εβδομάδα.

Άτομα που αναζητούν εργασία σε συγκεκριμένο εργοδότη

(Κώδικας Εγγραφής 5)

Στην κατηγορία αυτή εγγράφονται άτομα που αντιμετωπίζουν

δυσκολίες στην εξεύρεση και διατήρηση εργασίας, όπως άτομα με

κοινωνικά ή οικογενειακά προβλήματα, άτομα με αναπηρίες κ.λπ.

Άτομα που αναζητούν εργασία σε συγκεκριμένη γεωγραφική

περιοχή (Κώδικας Εγγραφής 6)

Στην κατηγορία αυτή εγγράφονται άτομα που ζητούν απασχόληση σε

συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

Μαθητευόμενοι (Κώδικας Εγγραφής 7)

Στην κατηγορία αυτή εγγράφονται νεαρά άτομα που ενδιαφέρονται για

συμμετοχή στο Σύστημα Μαθητείας.

Αιτητές ασύλου (Κώδικας εγγραφής 99)

Στην κατηγορία αυτή εγγράφονται άτομα τα οποία υπέβαλαν αίτηση

στην Υπηρεσία Ασύλου για απόκτηση της ιδιότητας του πολιτικού

πρόσφυγα.

δ. Δικαιώματα πολιτών

Οι ενδιαφερόμενοι για εξεύρεση εργασίας μπορούν:

• Να εγγραφούν και να ανανεώνουν την αίτησή τους για εξεύρεση

εργασίας σε οποιοδήποτε Γραφείο Εργασίας, ανεξάρτητα από τον

τόπο διαμονής τους.

• Να δηλώσουν από ένα μέχρι και τέσσερα επαγγέλματα, στα οποία

επιθυμούν να υποβληθούν ως υποψήφιοι για πρόσληψη.

• Να επιλέγουν ως υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις ωρομίσθιου

προσωπικού του δημόσιου τομέα, εφόσον είναι Κύπριοι ή

ευρωπαίοι πολίτες. Η υποβολή των ενδιαφερομένων ως

υποψηφίων για πρόσληψη σε θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα

γίνεται κατά προτεραιότητα, με βάση την ημερομηνία και την

κατηγορία εγγραφής τους. 
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Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες μπορούν:

• Να εγγραφούν και να κοινοποιήσουν τις ανάγκες τους σε

προσωπικό σε οποιοδήποτε Γραφείο Εργασίας, αλλά η υποβολή

ενδιαφερομένων σε συνέντευξη γίνεται από το Γραφείο Εργασίας

της επαρχίας όπου είναι και ο τόπος εργασίας.

• Να καταχωρήσουν τις κενές τους θέσεις μέσω του διαδικτυακού

συστήματος.

• Να έχουν εξατομικευμένη εξυπηρέτηση στην αναζήτηση

προσωπικού από χώρες-μέλη της ΕΕ μέσω του Δικτύου

EURES.

• Να πραγματοποιούν συνεντεύξεις με υποψήφιους στα Γραφεία

Εργασίας.

ε. Υποχρεώσεις πολιτών

Συμμόρφωση με τις υποδείξεις, διαδικασίες και εσωτερικούς

κανονισμούς της λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

• Προσκόμιση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων κατά την εγγραφή για

εξεύρεση εργασίας στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας

□ Όλοι οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι πρέπει, κατά την εγγραφή

τους για εξεύρεση εργασίας, να προσκομίζουν δελτίο πολιτικής

ταυτότητας ή διαβατήριο ή/και δελτίο εγγραφής αλλοδαπού,

καθώς και τα πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα των

διπλωμάτων/τίτλων σπουδών τους, απολυτηρίου γυμνασίου/

λυκείου ή οποιωνδήποτε επαγγελματικών εξετάσεων.

□ Οι πολύτεκνοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν

ταυτότητα πολυτέκνου. 

□ Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να προσκομίζουν σχετικό ιατρικό

πιστοποιητικό.

□ Οι συγγενείς παθόντων/αγνοουμένων/αιχμαλώτων πρέπει να

προσκομίζουν σχετική βεβαίωση από την Επιτροπή Ανακού-

φισης Παθόντων. 

□ Παροχή ορθών στοιχείων και πληροφοριών.

• Ανανέωση αίτησης για εξεύρεση εργασίας

□ Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρουσιάζονται στα κατά τόπους
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Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας σε τακτά χρονικά διαστήματα

για ανανέωση της αίτησής τους για εξεύρεση εργασίας,

προσωπικά και όχι τηλεφωνικά ή μέσω συγγενικών τους

προσώπων.

□ Άτομα με κώδικα εγγραφής 1, 4 και 7 προσέρχονται για

ανανέωση της αίτησής τους για εξεύρεση εργασίας κάθε τριάντα

(30) ημέρες, ενώ αυτά με κώδικα εγγραφής 5 και 6, κάθε εξήντα

(60) ημέρες. Άτομα με κώδικα εγγραφής 2 προσέρχονται για

ανανέωση της αίτησής τους για εξεύρεση εργασίας κάθε

ενενήντα (90) ημέρες. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι

πρέπει να ανανεώνουν την αίτησή τους μέσα σε διάστημα δέκα

(10) ημερών πριν από την λήξη των 30, 60 ή 90 ημερών.

□ Άτομα με κώδικα εγγραφής 2, 4, 6 και 7 μπορούν να

ανανεώνουν μέσω Διαδικτύου την εγγραφή τους για εξεύρεση

εργασίας.

• Να είναι διαθέσιμοι για προσφορά κατάλληλης απασχόλησης

□ Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αρνηθεί αδικαιολόγητα να

συμμετάσχει σε συνέντευξη για πρόσληψη σε εργασία, ή

αδικαιολόγητα αρνηθεί προσφορά κατάλληλης απασχόλησης, η

αίτησή του για εξεύρεση εργασίας διαγράφεται.

Μερικές από τις Υπηρεσίες που αναφέρονται πιο πάνω (τόσο για
αναζητητές εργασίας όσο και για εργοδότες), προσφέρονται και
μέσω του Διαδικτυακού Συστήματος Εγγραφής και Αναζήτησης
Κενών Θέσεων Εργασίας: www.pescps.dl.mlsi.gov.cy

3. Εξυπηρέτηση Μαθητών και Φοιτητών

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Τμήματος Εργασίας για

προώθηση και ενίσχυση του θεσμού της απασχόλησης μαθητών και

φοιτητών, γίνεται δεκτή στα Γραφεία Εργασίας η εγγραφή μαθητών και

φοιτητών, οι οποίοι ενδιαφέρονται για εργοδότηση κατά την

καλοκαιρινή περίοδο, και καταβάλλονται προσπάθειες για τοποθέτησή

τους σε κατάλληλες θέσεις εργασίας οι οποίες γνωστοποιούνται από

ενδιαφερόμενους εργοδότες.
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Σκοποί του Θεσμού

• Δίνει την ευκαιρία στους νέους να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο

της εργασίας και να εξασφαλίζουν ταυτόχρονα κάποιο εισόδημα.

• Βοηθά τους νέους, με τις εμπειρίες που αποκτούν, στη μελλοντική

επιλογή του επαγγέλματός τους.

• Βοηθά τους νέους να γίνουν πιο παραγωγικοί και χρήσιμοι στην

κοινωνία.

• Ικανοποιεί σε κάποιο βαθμό τις ανάγκες της οικονομίας σε εργατικά

χέρια, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

4. Εξυπηρέτηση Απόδημων και Επαναπατριζόμενων Κυπρίων

Το Τμήμα Εργασίας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για

προσέγγιση των απόδημων Κυπρίων και διαφώτιση/ενημέρωσή τους

για τις συνθήκες και όρους εργασίας στην Κύπρο, προβαίνει στις πιο

κάτω ενέργειες:

• Εφαρμόζει πρόγραμμα ενημέρωσής τους για κενές θέσεις εργασίας

στην Κύπρο. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος προωθεί στον

παροικιακό Τύπο χωρών του εξωτερικού στις οποίες διαμένει

μεγάλος αριθμός Κυπρίων, και στο Διαδίκτυο τη δημοσίευση

ανακοινώσεων με λεπτομέρειες για κενές θέσεις εργασίας στην

Κύπρο, οι οποίες θα μπορούσαν να πληρωθούν από προσο-

ντούχους Κυπρίους που προτίθενται να επαναπατρισθούν. 

• Ενημερώνει τους Κύπριους απόδημους, οι οποίοι επικοινωνούν με

το Τμήμα Εργασίας, για τις ευκαιρίες και όρους απασχόλησής τους

στην Κύπρο, τις υπηρεσίες και διευκολύνσεις που παρέχει το Τμήμα

για το θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασής τους (αποστέλ-

λοντάς τους και σχετικό πληροφοριακό υλικό) κ.λπ.

• Παρέχει τη δυνατότητα στους απόδημους Κύπριους, οι οποίοι

εκδηλώνουν ενδιαφέρον για εγκατάσταση στην Κύπρο και

εξεύρεση εργασίας, να εγγραφούν στο μηχανογραφημένο μητρώο

του Τμήματος Εργασίας, ως αιτητές εργασίας. Για τον σκοπό

αυτόν οι ενδιαφερόμενοι απόδημοι συμπληρώνουν το έντυπο

«Αίτηση από Κυπρίους που διαμένουν στο εξωτερικό για

απασχόληση στην Κύπρο», το οποίο είτε μπορούν να εκτυπώσουν
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από την ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας, είτε να προμηθευτούν

από τις Διπλωματικές Αντιπροσωπείες της Δημοκρατίας στο

εξωτερικό, είτε να ζητήσουν να τους σταλεί από το Τμήμα Εργασίας.

Οι επαναπατριζόμενοι Κύπριοι, μπορούν να ωφεληθούν από όλες τις

υπηρεσίες, εξυπηρετήσεις και διευκολύνσεις για προώθηση της

επαγγελματικής τους αποκατάστασης, όπως ακριβώς και οι υπόλοιποι

Κύπριοι.

5. Χορήγηση Αδειών Λειτουργίας σε Ιδιωτικά Γραφεία

Εξεύρεσης Εργασίας

Η ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας

ρυθμίζεται από τους περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας

Νόμους 1997-2002.

Ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας σημαίνει οποιοδήποτε νομικό ή

φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ως μεσάζων για την εξασφάλιση

απασχόλησης σε διαθέσιμα για εργασία πρόσωπα, ή που προμηθεύει

τέτοια πρόσωπα σε εργοδότες.

Κυριότερες πρόνοιες του Νόμου

• Υποχρέωση για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας

Απαγορεύεται η λειτουργία ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας

χωρίς προηγούμενη εξασφάλιση άδειας λειτουργίας, η οποία

εκδίδεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

• Αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας

Πριν από την έναρξη λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης

εργασίας υποβάλλεται αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας στον

καθορισμένο τύπο (φόρμα)

• Προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας

Για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης

εργασίας πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

□ Στην περίπτωση λειτουργίας τέτοιου γραφείου από φυσικό

πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό να είναι πολίτης της Δημοκρατίας

ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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□ Στην περίπτωση λειτουργίας τέτοιου γραφείου από συνε-

ταιρισμό, η πλειονότητα των συνεταίρων να είναι πολίτες της

Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

□ Στην περίπτωση λειτουργίας τέτοιου γραφείου από εταιρεία, η

πλειοψηφία των μετοχών να ανήκει σε πολίτες της Δημοκρατίας

ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

□ Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία ή τη

διεύθυνση του γραφείου να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα

που ενέχει ηθική αισχρότητα.

□ Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του γραφείου

να έχει τουλάχιστον απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης ή άλλο

ισοδύναμο προσόν. Να έχει επίσης σχετική πείρα.

• Τύπος και διάρκεια άδειας λειτουργίας

Η άδεια λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας

εκδίδεται στον καθορισμένο τύπο και ισχύει για περίοδο δύο

χρόνων από την ημερομηνία έκδοσής της. 

Υποβολή αιτήσεων

Η αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης

εργασίας υποβάλλεται με το καθορισμένο έντυπο στα κατά τόπους

Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας. Αυτή πρέπει να συνοδεύεται με τα

κατάλληλα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία.

Πληρωτέα τέλη

Για πρώτη έκδοση άδειας λειτουργίας: €341,72 

Για ανανέωση άδειας λειτουργίας: €170,86

Για κάθε αντίγραφο άδειας λειτουργίας: €341,72

6. Διαχείριση Δικτύων και Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

α) EUROGUIDANCE Κύπρου

Το EUROGUIDANCE Κύπρου συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμμετέχει στο
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Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καθοδήγησης (Euroguidance Network), στο οποίο

ανήκουν τα Εθνικά Κέντρα Πληροφόρησης για Θέματα Εκπαίδευσης

και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΠΕΕΚ) 32 ευρωπαϊκών χωρών.

Η κύρια και συνεχής δραστηριότητα του EUROGUIDANCE Κύπρου

είναι η παροχή ποιοτικής πληροφόρησης σε άτομα που παρέχουν ή

ζητούν καθοδήγηση στην Κύπρο (συμβούλους καθοδήγησης στις

Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης και στη δευτεροβάθμια εκπαί-

δευση, γονείς, μαθητές, φοιτητές, εργαζομένους, κ.ά.) αναφορικά με

ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, καθώς και η

αντίστοιχη ενημέρωση των Ευρωπαίων για ευκαιρίες εκπαίδευσης και

κατάρτισης στην Κύπρο.

Το EUROGUIDANCE Κύπρου είναι επίσης αρμόδιο για τη λειτουργία

και ενημέρωση στην Κύπρο της Διαδικτυακής Πύλης «ΠΛΩΤΕΑΣ»

(PLOTEUS, Portal on Learning Opportunities Through-out the EUro-

pean Space – www.europa.eu/ploteus), που σχεδιάστηκε για να

συνδέσει τον κόσμο με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την

εκπαίδευση και την κατάρτιση στην Ευρώπη. Η πύλη «Πλωτέας»

απαρτίζεται από διάφορα τμήματα: Ευκαιρίες Μάθησης, Εκπαι-

δευτικά Συστήματα, Ανταλλαγές, Σημεία Επαφής, Εγκατάσταση σε

Άλλη Χώρα. Μια από τις πιο χρήσιμες λειτουργίες της Πύλης είναι η

σύνδεση με τις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων και άλλων εκπαι-

δευτικών ιδρυμάτων στο τμήμα Ευκαιρίες Μάθησης. Εδώ ο καθένας

μπορεί να ενημερωθεί για τις διάφορες επιλογές που υπάρχουν στον

τομέα που τον ενδιαφέρει.

Περισσότερες πληροφορίες για το EUROGUIDANCE Κύπρου:

Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για θέματα Εκπαίδευσης και Επαγ-

γελματικής Κατάρτισης ΕΚΠΕΕΚ 

Τμήμα Εργασίας, 1480 Λευκωσία

Τηλέφωνα: 22400820 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nrcg@dl.mlsi.gov.cy 

Ιστοσελίδα ΕΚΠΕΕΚ και Ευρωπαϊκού Δικτύου Καθοδήγησης:

www.nrcg.dl.mlsi.gov.cy

Ιστοσελίδα Πλωτέα: www.europa.eu/ploteus
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β) EURES

Το EURES (EURopean Employment Services – Ευρωπαϊκές

Υπηρεσίες Απασχόλησης) είναι ένα δίκτυο συνεργασίας όλων των

Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης των κρατών-μελών που ανήκουν

στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο-ΕΟΧ (27 χώρες μέλη της ΕΕ +

Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) και της Ελβετίας, το οποίο

ενημερώνει, παρέχει συμβουλές και βοηθάει αφενός τους ευρωπαίους

πολίτες που θέλουν να εργαστούν σε άλλη χώρα και αφετέρου τους

εργοδότες που θέλουν να προσλάβουν εργαζόμενους από χώρες/μέλη

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το EURES διαθέτει Συμβούλους σε κάθε Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας

οι οποίοι παρέχουν τις τρεις βασικές υπηρεσίες του EURES, που είναι

η ενημέρωση, η καθοδήγηση και η τοποθέτηση, τόσο σε όσους

αναζητούν εργασία όσο και στους εργοδότες που ενδιαφέρονται για

την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Βασικό εργαλείο τόσο των Συμβούλων

όσο και των αναζητητών εργασίας και των εργοδοτών, είναι η βάση

δεδομένων του EURES (www.europa.eu/eures, στην οποία κάθε

ενδιαφερόμενος μπορεί κάθε στιγμή να ενημερωθεί τόσο για

διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε όλο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,

όσο και για συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε κάθε μια από τις

χώρες αυτές). 

γ) Αμοιβαία Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων

Για να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην ελεύθερη πρόσβαση και άσκηση

των επαγγελμάτων που ρυθμίζονται με νομοθεσία στα διάφορα κράτη-

μέλη για όλους τους πολίτες της ΕΕ εφαρμόζονται από όλα τα κράτη

μέλη ενιαίες διατάξεις και διαδικασίες (Οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με

την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων, η οποία καλύπτει όλα

τα κατοχυρωμένα επαγγέλματα).

Στην Κύπρο σχετικός είναι ο Νόμος Ν.31(Ι)/2008 για την Αναγνώριση

Επαγγελματικών Προσόντων στην Κυπριακή Δημοκρατία που

βασίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας και, ειδικότερα, παρέχει την
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ευχέρεια στους πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου γενικότερα, οι

οποίοι μπορούν στη χώρα τους να ασκήσουν ένα κατοχυρωμένο

επάγγελμα, να ασκούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί, το ίδιο

κατοχυρωμένο επάγγελμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Αντίστοιχα, αυτό ισχύει και για Κύπριους πολίτες που θέλουν να

ασκήσουν ένα κατοχυρωμένο επάγγελμα στις χώρες που αναφέρονται

πιο πάνω.

Το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων έχει οριστεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής σε υπηκόους

κρατών-μελών που επιθυμούν να ασκήσουν ένα κατοχυρωμένο

επάγγελμα στη Δημοκρατία και σε υπηκόους της Δημοκρατίας που

επιθυμούν να ασκήσουν ένα κατοχυρωμένο επάγγελμα σε άλλο κράτος

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

Διαδικασία

• Κάθε αιτητής που επιθυμεί να ασκήσει ένα κατοχυρωμένο

επάγγελμα στη Δημοκρατία, υποβάλλει σχετική αίτηση στο αρμόδιο

όργανο συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και

αποδεικτικά στοιχεία.

• Οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται και αξιολογούνται από το αρμόδιο

όργανο με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας που ρυθμίζει το κάθε

επάγγελμα.

• Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, το αρμόδιο όργανο μπορεί να

ζητά από τον αιτητή οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή

συμπληρωματικά στοιχεία θεωρεί αναγκαία, καθώς επίσης και τις

ανάλογες γλωσσικές γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος στη

Δημοκρατία.

• Tο αρμόδιο όργανο μπορεί να ζητά τα προσκομιζόμενα έγγραφα να

είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά ή σε μία από τις επικρατέστερες

γλώσσες της Κοινότητας.

• Σε περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών, το αρμόδιο όργανο

μπορεί να απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους

επιβεβαίωση της γνησιότητας των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών
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και των τίτλων εκπαίδευσης που χορηγούνται σε αυτό το κράτος

μέλος.

• Τα πιστοποιητικά που προσκομίζονται και αφορούν βεβαίωση για

εντιμότητα, ήθος, μή κήρυξη σε πτώχευση, σωματική και ψυχική

υγεία ή ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης, όταν αυτά

απαιτούνται, πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες πριν την

ημερομηνία υποβολής τους στο αρμόδιο όργανο.

• Το αρμόδιο όργανο βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου του

αιτητή εντός ενός μηνός από την εν λόγω παραλαβή και τον

ενημερώνει για τα τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

• Το αρμόδιο όργανο αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του

παρόντος Νόμου και των νομοθεσιών που ρυθμίζουν το

συγκεκριμένο επάγγελμα στο οποίο αφορά η αίτηση, και

υποχρεούται να πληροφορήσει τον αιτητή για την απόφασή του,

δεόντως αιτιολογημένη, εντός τριών μηνών από την κατάθεση του

πλήρους φακέλου του αιτητή. Σε ειδικές περιπτώσεις η προθεσμία

αυτή μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα.

Γ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Το Τμήμα Εργασίας εξετάζει αιτήσεις εργοδοτών και εκδίδει «κατ’ αρχήν

εγκρίσεις» για απασχόληση αλλοδαπών με στόχο τη βραχυπρόθεσμη

αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού, που παρατη-

ρούνται σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και

συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Η εξέταση των αιτήσεων των εργοδοτών για απασχόληση αλλοδαπών

βασίζεται κατά κύριο λόγο σε κριτήρια και διαδικασίες που

συμφωνήθηκαν μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων και εγκρίθηκαν από

το Υπουργικό Συμβούλιο το 1991. Βασίζεται επίσης στη Στρατηγική

Απασχόλησης Αλλοδαπών η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό

Συμβούλιο στις 25.7.07.  Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση των

αιτήσεων αποτελούν επίσης οι κατά καιρούς αποφάσεις αρμόδιας

Υπουργικής Επιτροπής για θέματα Αλλοδαπών, που συστάθηκε με

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Μάιο 1999.
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1. Κριτήρια και Διαδικασίες

Τα βασικά κριτήρια για την παραχώρηση έγκρισης για άδεια

απασχόλησης αλλοδαπών, όπως εξακολουθούν να ισχύουν από το

1991 και αναθεωρήθηκαν με τη Στρατηγική, είναι:

• Η διαπιστωμένη αδυναμία εξεύρεσης ντόπιου ή κοινοτικού

προσωπικού για ικανοποίηση των αναγκών του εργοδότη.

• Η επιχείρηση να είναι οργανωμένη και βιώσιμη, δηλ.

□ Να είναι εγγεγραμμένη στο Ταμείο Κοιν. Ασφαλίσεων με αρ.

Μητρώου Εργοδότη, στην Υπηρεσία ΦΠΑ και στο Τμήμα

Εσωτερικών Προσόδων.

□ Να είναι 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 τουλάχιστον στα επίπεδα της αντίστοιχης κλαδικής

συλλογικής σύμβασης.

• Ο εργοδότης να μην έχει απολύσει προσωπικό λόγω πλεονασμού

τους τελευταίους 8 μήνες.

• Ο εργοδότης να μην έχει αναστείλει τις εργασίες της επιχείρησης

του κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

• Ο εργοδότης να μην έχει απασχολήσει παράνομα αλλοδαπούς. 

• Η εξοικονόμηση και η καλύτερη αξιοποίηση του επιτόπιου εργατικού

δυναμικού.

• Η βελτίωση των φυσικών συνθηκών εργασίας στο χώρο εργασίας.

• Ίση μεταχείριση των αλλοδαπών εργαζομένων με τους Κύπριους

συναδέλφους τους (δηλαδή οι όροι εργοδότησής τους να είναι οι ίδιοι).

• Ονομαστική δήλωση Κυπρίου για κατάρτιση από τον εργοδότη, σε

περίπτωση που στη συγκεκριμένη ειδικότητα δεν υπάρχουν

καταρτισμένοι Κύπριοι.

Οι Κύπριοι εργοδότες που εξασφαλίζουν κατ’ αρχήν έγκριση από το

Τμήμα Εργασίας να εργοδοτήσουν συγκεκριμένο αριθμό αλλοδαπών,
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υποβάλλουν στη συνέχεια στο Τμήμα Πληθυσμού και Μετανάστευσης

του Υπουργείου Εσωτερικών ονομαστικές αιτήσεις αλλοδαπών για

εργοδότησή τους στην Κύπρο παρουσιάζοντας συμβόλαιο εργασίας το

οποίο προηγουμένως σφραγίζεται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας.

Οι άδειες εργασίας σε συγκεκριμένους αλλοδαπούς χορηγούνται από

τον Λειτουργό Μετανάστευσης.

2. Κατοχύρωση δικαιωμάτων αλλοδαπών εργαζομένων

Το Τμήμα Εργασίας διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των αλλοδαπών

εργαζομένων με το ντόπιο εργατικό δυναμικό μέσω υπογραφής

συμβολαίων εργασίας από τον εργοδότη και τον αλλοδαπό

εργαζόμενο.

Τα συμβόλαια εργασίας περιέχουν τους όρους απασχόλησης (ωράριο

εργασίας, μισθούς και άλλα ωφελήματα, αργίες, υπερωρίες, καθήκοντα

κ.λπ.) που ισχύουν και για τους Κύπριους εργαζομένους με βάση τη

νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις.

Η ενημέρωση των αλλοδαπών σε σχέση με τα δικαιώματά τους γίνεται

μέσω των συμβολαίων εργασίας τους – που υποχρεωτικά πρέπει να

διατυπώνονται γραπτώς – αλλά και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργείου

Εσωτερικών.

3. Επίλυση παραπόνων

Οι εργαζόμενοι αλλοδαποί έχουν δικαίωμα να υποβάλουν παράπονα

που σχετίζονται με τους όρους απασχόλησης ή/και τις συνθήκες

διαβίωσής τους στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Εργασιακών

Σχέσεων (το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων).

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι ο εργοδότης φέρει ευθύνη για

σχετικές παραβιάσεις, του επιβάλλονται κυρώσεις, μεταξύ των οποίων

είναι η ακύρωση της άδειας απασχόλησης αλλοδαπών.
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Όταν τα παράπονα αφορούν σε ποινικά αδικήματα, αναλαμβάνει τη

διερεύνησή τους το Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (του

Υπουργείου Εσωτερικών) σε συνεργασία με την Αστυνομία.

Στην περίπτωση που υποβληθεί παράπονο εκ μέρους του αλλοδαπού

και ο εργοδότης κριθεί ένοχος, τότε παρέχεται δικαίωμα στον

αλλοδαπό να εξεύρει άλλον εργοδότη με τη βοήθεια του Τμήματος

Εργασίας.

Παράπονα υποβάλλονται σε μερικές περιπτώσεις και από εργοδότες.

Ο αλλοδαπός επαναπατρίζεται, σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι

είναι υπαίτιος της παραβίασης των όρων εργοδότησής του.

Δ. ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
(ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ)

Για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση ισχύουν, μεταξύ άλλων,

νομοθεσίες για την ισότητα ανδρών/γυναικών και για τις διακρίσεις

γενικότερα.

Το θέμα της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι πολύ

πλατύ και αφορά πολλές κρατικές και άλλες Υπηρεσίες. Το Τμήμα

Εργασίας είναι αρμόδιο για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης μεταξύ

ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την επαγγελματική

εκπαίδευση, σύμφωνα με τον περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και

Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο

205(Ι) του 2002), ενώ συνεργάζεται με άλλες Υπηρεσίες και Φορείς για

την ενίσχυση της θέσης της γυναίκας στην εργασία γενικότερα.

Ο υπό αναφορά Νόμος στοχεύει στην προώθηση της αρχής της ίσης

μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην εργασία, καθώς και στην

προώθηση ίσων ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων και ορίζει ως

αδικήματα την άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου,

περιλαμβανομένης της διάκρισης λόγω εγκυμοσύνης, της σεξουαλικής

παρενόχλησης και της παρενόχλησης λόγω φύλου. Οι πρόνοιες του
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Νόμου εφαρμόζονται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα

και το πεδίο εφαρμογής του είναι ιδιαίτερα ευρύ, καλύπτοντας θέματα

διάκρισης φύλου από την αρχή της εργασιακής σχέσης,

περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε απασχόληση και σε

επαγγελματική εκπαίδευση, τους όρους και συνθήκες εργασίας, τους

όρους και τις προϋποθέσεις επαγγελματικής ανέλιξης, μέχρι την λήξη

της με απόλυση ή άλλο τρόπο διακοπή της. 

Στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας υπάρχουν διορισμένοι Επιθεωρητές

Ισότητας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των προνοιών του

υπό αναφορά Νόμου και είναι στη διάθεση του κοινού για πληροφορίες

και συμβουλές σε θέματα ισότητας στην απασχόληση. Οι Επιθεωρητές

έχουν επίσης αρμοδιότητα για λήψη και εξέταση παραπόνων που

σχετίζονται με λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση προσώπων, λόγω φύλου,

στην εργασία, περιλαμβανομένης της διάκρισης λόγω εγκυμοσύνης και

της σεξουαλικής παρενόχλησης. 

Το Τμήμα Εργασίας παρέχει, επίσης, γραφειακή υποστήριξη στην

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην

Επαγγελματική Εκπαίδευση, η οποία είναι αρμόδια για την παροχή

ανεξάρτητης συνδρομής στα θύματα διακρίσεων. Οι αρμοδιότητες της

Επιτροπής Ισότητας των Φύλων περιλαμβάνουν την παροχή

υπηρεσιών νομικής αρωγής, νομικής συμβουλής και εκπροσώπησης

ενώπιον Δικαστηρίων, για τα θύματα διακρίσεων.

Επιπρόσθετα, η Νομοθεσία για την Ίση Μεταχείριση στην Απασχόληση

και Εργασία, προνοεί για την εξάλειψη των διακρίσεων με βάση

την εθνοτική/φυλετική καταγωγή, την ηλικία, τη θρησκεία, τις

πεποιθήσεις και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.
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Ε. ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Tο Τμήμα Εργασίας έχει αναπτύξει τρία Σχέδια χορηγιών, τα οποία

αναμένεται να βοηθήσουν στην πρόληψη της περαιτέρω αύξησης της

ανεργίας και σε στήριξη ατόμων από ευπαθείς ομάδες. 

Τα τρία νέα Σχέδια Χορηγιών είναι τα ακόλουθα:

1. Σχέδιο Κινήτρων για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία, με το οποίο

παρέχεται οικονομική βοήθεια για μέρος του μισθολογικού κόστους

του εργοδοτουμένου για τους πρώτους 24 μήνες απασχόλησης και

επιπλέον οικονομική βοήθεια για κατασκευή διευκολύνσεων ή

προσαρμογή χώρων ή αγορά μηχανημάτων, εξοπλισμού γραφείου

κ.λπ. 

2. Σχέδιο κινήτρων για πρόσληψη ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς

κοινωνικά ομάδες, με το οποίο παρέχεται οικονομική βοήθεια για

μέρος του μισθολογικού κόστους του εργοδοτούμενου για τους

πρώτους 12 μήνες απασχόλησης. 

3. Έκτακτο σχέδιο παροχής κινήτρων για απασχόληση ανέργων με το

οποίο παρέχεται οικονομική βοήθεια για μέρος του μισθολογικού

κόστους του εργοδοτούμενου για τους πρώτους 6 μήνες

απασχόλησης. Το Σχέδιο αποβλέπει στην απάμβλυνση της

ανεργίας που προέκυψε λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α

Βασική Εργατική Νομοθεσία που εφαρμόζει το Τμήμα Εργασίας

1. Οι περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμοι του 1997 έως 2008

(Ν.100(Ι)/97)

2. Ο περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμος,

Αρ. 48(Ι)/2001

3. Oι περί ΄Ισης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση

και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμοι του 2002 έως 2009

(Ν. 205(Ι)/2002)

4. Οι περί παροχής Ανεξάρτητης Συνδρομής στα Θύματα Διακρίσεων

Κανονισμοί του 2009 (ΚΔΠ 176/2009)

5. Νόμος που προνοεί για την ΄Ιδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικών

Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Αρ. 8(Ι)/97 και Σχετικοί Κανονισμοί

του 1998-2000

6. Ο περί προστασίας των εργαζομένων που αποσπώνται για την

εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Δημοκρατίας στο

πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών Νόμος Αρ. 137(Ι)/2002

7. Ο περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και Εργασία Νόμος

του 2004 έως 2009

8. Ο περί του Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών

Προσόντων Νόμος 179 (I) 2002 και ο περί του Γενικού Συστήματος

Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων τροποποιητικός

Νόμος

9. Οι περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) Κεφ. 184 και Νόμοι

1960-1990.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β

Στοιχεία επικοινωνίας

Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Εργασίας
Τμήμα Εργασίας

1480 Λευκωσία

Τηλ: 22400807

E-mail: director@dl.mlsi.gov.cy 

Κλάδος Απασχόλησης, Τηλ.: 22400860

Κλάδος Απασχόλησης Αλλοδαπών, Τηλ.: 22400856

Κλάδος Χορηγιών, Τηλ.: 22400826

EUROGUIDANCE Κύπρου

Τηλ.: 22400820, Τηλεομ.: 22304718

E-mail: nrcg@dl.mlsi.gov.cy 

Ιστοσελίδα Τμήματος Εργασίας: www.mlsi.gov.cy/dl

Ιστοσελίδα EURES: www.eures.europa.eu

Διαδικτυακό Σύστημα Εγγραφής και Αναζήτησης Κενών Θέσεων

εργασίας: www.pescps.dl.mlsi.gov.cy 

Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λευκωσίας
Οδός Μουσείου 3, Λευκωσία

Τηλ.: 22403000, Τηλεομ.: 22873170

Email: dlonic@dl.mlsi.gov.cy

Τοπικό Γραφείο Εργασίας Αγλαντζιάς

Λεωφ. Λάρνακος 22 και Αθηνών γωνία

2101 Αγλαντζιά

Τηλ.: 22874800, Τηλεομ.: 22874824

Τοπικό Γραφείο Εργασίας Λακατάμειας

Γωνία Λεωφ.Μακαρίου Γ΄και Αποστόλου Βαρνάβα 16

2312 Λακατάμεια

Τηλ.: 22443717, Τηλεομ.: 22443718
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Τοπικό Γραφείο Εργασίας Λατσιών

Λεωφ. Δημήτρη Σταύρου 5Α+Β

2224 Λατσιά

Τηλ.: 22815848, Τηλεομ.: 22815868

Τοπικό Γραφείο Εργασίας Κακοπετριάς

Οδός Αγίου Γεωργίου 16

2800 Κακοπετριά

Τηλ.: 22463702, Τηλεομ. 22922260

Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λεμεσού
Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 80

Μέγαρο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2ος όροφος, Λεμεσός

Τηλ.: 25827350 Φαξ: 25306526

Email: dlolim@dl.mlsi.gov.cy

Υπηρεσίες Απασχόλησης Επαρχιακού Γραφείου Λεμεσού
Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 67

3012 Λεμεσός

Τηλ.: 25827320, Τηλεομ.: 25306563

Τοπικό Γραφείο Εργασίας Ύψωνα

Οδός Ορέστη 2

4186 Ύψωνας

Τηλ.: 25826900, Τηλεομ.: 25305796

Τοπικό Γραφείο Εργασίας Ανατολικής Λεμεσού

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 78

3101 Λεμεσός

Τηλ.: 25814914, Τηλεομ.: 25814923

Τοπικό Γραφείο Εργασίας Αγρού

Οδός Αγρού 30

4860 Αγρός

Τηλ.: 25874074, Τηλεομ.: 25521061
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Συμμετοχή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Πελενδρίου

(Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη)

Τηλ.: 25813400, Τηλεομ.: 25813410

Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Πάφου 
Αγίου Σπυρίδωνος 1, 8021 Πάφος

Τηλ.: 26821658, Τηλεομ.: 26821670

Email: dlopaphos@dl.mlsi.gov.cy

Τοπικό Γραφείο Εργασίας Πόλης Χρυσοχούς

Γωνία Λεωφόρου Αρσινόης 1 και Τιμοχάρη

8820 Πόλη Χρυσοχούς

Τηλ.: 26821841, Τηλεομ.: 26821850

Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/ Αμμοχώστου 
Οδός Φίλιου Τσιγαρίδη

Μέγαρο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Λάρνακα

Τηλ.: 24805312, Τηλεομ.: 24304532

Email: dlolca@dl.mlsi.gov.cy

Τοπικό Γραφείο Εργασίας Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου

Οδός Ακροπόλεως 49,

5380 Δερύνεια

Τηλ.: 23812052, Τηλεομ.: 23730465

Email: dlopar@dl.mlsi.gov.cy

Τοπικό Γραφείο Εργασίας Αραδίππου

Οδό Ακροπόλεως 20, Αραδίππου

Τηλ.: 24813295, Τηλεομ.: 24813302
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