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Λευκωσία, 20 Ιουλίου 2015  
 
 
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΑΠΟ:  Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων  
 
ΘΕΜΑ: Σχέδιο Παροχής κινήτρων για την εργοδότηση ανέργων 

Δικαιούχοι «Μακροχρόνια Άνεργοι» 
 
 
Κυρίες / Κύριοι, 
 
Με την ενεργή συμμετοχή του ΚΕΒΕ του οποίου οι εισηγήσεις του έχουν ληφθεί 
σοβαρά υπόψη στη τελική διαμόρφωση του πιο πάνω Σχεδίου, το Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξαγγέλλει την πρόσκληση 
του για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πάνω Σχέδιο. 
 
Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός του Σχεδίου είναι €7,300,000. 
 
Το Σχέδιο αφορά την επιχορήγηση της απασχόλησης εγγεγραμμένων άνεργων, 
σε Επαρχιακό ή Τοπικό Γραφείο Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) 
για πάνω από 6 συνεχόμενους μήνες πριν την ημερομηνία πρόσληψης τους. 

 
Παρέχεται χορηγία στους εργοδότες ύψους 60% του μισθολογικού κόστους του 
εργοδοτουμένου με μέγιστο ύψος €6,000 στην περίπτωση που θα προσλάβουν 
άνεργα άτομα εγγεγραμμένα για πάνω από 6 συνεχόμενους μήνες πριν την 
ημερομηνία πρόσληψης τους στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Τόσο η 
πρόσληψη όσο και η υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Σχέδιο πρέπει να 
γίνουν εντός της περιόδου πρόσκλησης δηλαδή από 20/7/2015 μέχρι 
21/8/2015. 
 
Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους 10 μήνες απασχόλησης και 
με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου 
για 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 που έγινε η πρόσληψη, 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. 
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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 πρόσληψης 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 αυτού με τον 
οποίο η επιχείρηση συμμετέχει στο σχέδιο. 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 Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 
μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015, με απευθείας κατάθεση στα 
κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία 
Απασχόλησης). 

 
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, 
22400828, 22400881, 22400907. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ, 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΕΞ 
 
 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/all/7A84A425B6AAAD99C2257E850036C1CA?opendocument

