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Λευκωσία, 18 Μαΐου 2015 
 

 
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΑΠΟ:  Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων  
 
ΘΕΜΑ: Σχέδιο Παροχής κινήτρων για την εργοδότηση ανέργων σε 

μικρές επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου που εργοδοτούν 
1 - 4 Άτομα. 

 
Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων αποφοίτων Γυμνασίων, 
Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης 
μέχρι και διετούς φοίτησης για απόκτηση εργασιακής πείρας 
σε επιχειρήσεις / οργανισμούς 
 
Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων πτυχιούχων για 
απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις / οργανισμούς 
 

Κυρίες / Κύριοι, 
 
Με την ενεργή συμμετοχή του ΚΕΒΕ του οποίου οι εισηγήσεις του έχουν ληφθεί 
σοβαρά υπόψη στη τελική διαμόρφωση των πιο πάνω Σχεδίων, το Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξαγγέλλει την πρόσκληση 
του για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα κάτω Σχέδια:  
 
1. ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ 
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΝ 1 – 4 ΑΤΟΜΑ 

 
Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου είναι €8,000,000. 

 
Το Σχέδιο αφορά την επιχορήγηση της απασχόλησης ανέργων που 
εργάζονται με πλήρη ή και μερική απασχόληση σε επιχειρήσεις του 
λιανικού εμπορίου και εργοδοτούσαν από 1-4 άτομα τον Μάρτιο του 2015. 

 
Παρέχεται χορηγία στους εργοδότες ύψους 60% του μισθολογικού 
κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο ύψος €6,000 στην περίπτωση 
που θα προσλάβουν άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία 
Απασχόλησης (Δ.Υ.Α.) Η ημερομηνία πρόσληψης είναι και ημερομηνία 
έναρξης απασχόλησης. Τόσο η πρόσληψη όσο και η υποβολή της αίτησης 
συμμετοχής στο Σχέδιο πρέπει να γίνουν εντός της περιόδου 
πρόσκλησης. 
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Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες 
απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση 
του εργοδοτούμενου για δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση. 
 
Η πρόσληψη θα πρέπει να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού 
των εργαζομένων στην επιχείρηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα 
από τον μήνα υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο, στο ίδιο 
επάγγελμα με αυτό της αίτησης. Η τυχόν 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. 
 
Ο εργοδότης δεν έτυχε οποιασδήποτε επιχορήγησης στο παρελθόν από 
συγχρηματοδοτούμενα Σχέδια, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-
2020, για την εργοδότηση του ίδιου ατόμου, που θα ενταχθεί 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. 
 
Ο εργοδότης πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα μειώσει το προσωπικό της 
επιχείρησης του κατά τη διάρκεια της συνολικής υλοποίησης της 
Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης, για 12 μήνες, στο ίδιο επάγγελμα 
με αυτό του εργαζομένου προς επιχορήγηση. Η τυχόν 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. 
 
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται από την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 
μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015, με απευθείας κατάθεση στα 
κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας. 

 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα 
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων στα τηλέφωνα 22400868, 22400861, 22400822, 
22400966, 22400863, 22400907. 

 
2. ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, 

ΛΥΚΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ 
ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 
Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και 
απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους Αποφοίτους 
Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Συστήματος Μαθητείας και  

 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/all/3D780D6C12A7F7ADC2257E460047DDC7?opendocument
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Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας για βελτίωση της 
απασχολησιμότητας τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε 
επιχειρήσεις / οργανισμούς να αξιοποιήσουν κατάλληλο δυναμικό. 

 
Το Σχέδιο στοχεύει στην ένταξη κατά το 2015, 1000 άνεργων νέων 
αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, με συνολικό 
προϋπολογισμό €4 εκατομμύρια περίπου. Η διάρκεια των προγραμμάτων 
απόκτησης εργασιακής πείρας καθορίζεται στους 6 μήνες (26 εβδομάδες). 
 
Στο Σχέδιο μπορούν να ενταχθούν άνεργοι νέοι απόφοιτοι Γυμνασίων, 
Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Συστήματος Μαθητείας και Μεταλυκειακής 
Εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας και οι οποίοι κατατάσσονται σε κατάλογο με σειρά 
προτεραιότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας που 
επισυνάπτονται. 
 
Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης θα καταβάλλεται στους ανέργους από 
τη ΑνΑΔ επίδομα κατάρτισης ύψους €125 την εβδομάδα. Το επίδομα 
καταβάλλεται σε μηνιαία βάση. Πρόσθετα θα καταβάλλονται εισφορές στο 
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Η τοποθέτηση δεν 
αποτελεί εργοδότηση του ανέργου από την επιχείρηση / οργανισμό και δεν 
θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την επιχείρηση / οργανισμό. 
 
Στο Σχέδιο μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι νέοι Απόφοιτοι Γυμνασίων, 
Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Συστήματος Μαθητείας και Μεταλυκειακής 
Εκπαίδευσης μέχρι διετούς διάρκειας, οι οποίοι έχουν γεννηθεί από την 1η 
Σεπτεμβρίου 1990 και μετά και οι οποίοι δεν διαθέτουν εργασιακή πείρα 
συνολικά πέραν των 12 μηνών. 
 
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της 
ΑνΑΔ (www.anad.org.cy) από τις 15/6/2015 μέχρι τις 31/8/2015. 
 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στο τηλέφωνο 22515000. 

  
3. ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
 

Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής 
πείρας σε άνεργους νέους πτυχιούχους με σκοπό τη βελτίωση της 
απασχολησιμότητας τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε 
επιχειρήσεις / οργανισμούς να αξιοποιήσουν προσοντούχο δυναμικό.  
 
Το Σχέδιο στοχεύει στην ένταξη κατά το 2015, 2000 ανέργων νέων 
πτυχιούχων. 
 
 

http://www.anad.org.cy/
http://stad.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/stad
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Η διάρκεια των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής πείρας καθορίζεται 
στους 6 μήνες (26 εβδομάδες). 

 
Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης θα καταβάλλεται στους ανέργους από 
τη ΑνΑΔ επίδομα κατάρτισης ύψους €125 την εβδομάδα. Το επίδομα 
καταβάλλεται σε μηνιαία βάση. Πρόσθετα θα καταβάλλονται εισφορές στο 
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Η τοποθέτηση δεν 
αποτελεί εργοδότηση του ανέργου από την επιχείρηση / οργανισμό και δεν 
θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την επιχείρηση / οργανισμό. 
 
Στο Σχέδιο μπορούν να ενταχθούν άνεργοι νέοι πτυχιούχοι οι οποίοι 
πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και οι οποίοι θα κατατάσσονται σε 
κατάλογο με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια 
προτεραιότητας που επισυνάπτονται. 
 
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της 
ΑνΑΔ (www.anad.org.cy) από τις 25/5/2015 μέχρι τις 31/7/2015 
 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 
  
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στο τηλέφωνο 22515000. 
 

Με εκτίμηση, 
 
 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ, 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΕΞ 
 

http://www.anad.org.cy/
http://stap.anad.org.cy/

