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1. Νοµική Βάση
Νοµική Βάση για υλοNοίηση του Σχεδίου είναι η Πρόταση Nρος το ΥNουργικού Συµβουλίου, Αρ.
311/2012, της 20/03/2012 και η σχετική ΑNόφαση Αρ……………………...
2. Καθεστώς Ενίσχυσης
Το Σχέδιο βασίζεται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της ΕNιτροNής, της 15ης ∆εκεµβρίου
2006, για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας.
(ΕNίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L.379/5 της 28.12.2006).

3. Ορισµοί
Για τους σκοNούς του Nαρόντος Σχεδίου οι ακόλουθοι όροι λαµβάνουν τη σηµασία Nου
αναφέρεται εδώ:
•

Άνεργος: ΟNοιοδήNοτε άτοµο είναι διαθέσιµο και αναζητεί ενεργά εργασία και το οNοίο
είναι εγγεγραµµένο για το σκοNό αυτό στα κατά τόNους ΕNαρχιακά και ΤοNικά Γραφεία
Εργασίας (∆ηµόσια ΥNηρεσία ΑNασχόλησης).

•

ΑNασχόληση: Σηµαίνει Nαροχή εργασίας ή υNηρεσιών, µε αµοιβή, βάσει ατοµικής
συµβάσεως (συµβολαίου) ή σχέσεως εργασίας, ή µαθητείας, ή άλλης ατοµικής
συµβάσεως (συµβολαίου) ή σχέσεως, διεNόµενης αNό το ιδιωτικό δίκαιο, σε
οNοιοδήNοτε τοµέα ή κλάδο δραστηριότητας συµNεριλαµβανοµένων και των αρχών
ΤοNικής Αυτοδιοίκησης.

•

Ενδιάµεσος Φορέας: Οι Ενδιάµεσοι Φορείς (ΕΦ), είναι υNηρεσίες και φορείς οι οNοίοι
θα εκτελούν καθήκοντα υNό την ευθύνη της ∆ιαχειριστικής Αρχής (∆Α) (σύµφωνα µε τις
Nρόνοιες των Άρθρων 2.6 και 59.2 του Κανονισµού 1083/2006). Οι Γενικοί
∆ιευθυντές των Nιο Nάνω ΥNηρεσιών 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 Nου είναι
µακροχρόνια άνεργα και νέοι (έτσι όNως ορίζονται στο Σχέδιο), στα Nλαίσια του Άξονα
«∆ιεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή».

•

Εργαζόµενος/εργοδοτούµενος
Εργαζόµενος/εργοδοτούµενος:
/εργοδοτούµενος: Για σκοNούς του Σχεδίου σηµαίνει κάθε NρόσωNο Nου
εργάζεται ή µαθητεύει µε Nλήρη αNασχόληση, αλλά µη συµNεριλαµβανοµένων των
αυτοεργοδοτούµενων NροσώNων.

•

Εργοδότης: Σηµαίνει, κάθε φυσικό NρόσωNο ή οργανισµό ιδιωτικού τοµέα ή Αρχή
ΤοNικής Αυτοδιοίκησης Nου αNασχολεί εργαζοµένους.

•

Μισθολογικό κόστος:
κόστος Νοείται το συνολικό Nοσό Nου Nράγµατι εNιβαρύνει το δικαιούχο
της ενίσχυσης όσο αφορά τις σχετικές θέσεις αNασχόλησης Nεριλαµβανοµένων: α) των
ακαθάριστων αNοδοχών Nρο φόρων και β) των υNοχρεωτικών εισφορών. Τα Nιο Nάνω
αναφέρονται στα: εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ταµείο αδειών, ταµείο κοινωνικής
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συνοχής, ταµείο Nλεονάζοντος NροσωNικού, ταµείο ανθρώNινου
δυναµικού/βιοµηχανική κατάρτιση.
•

Οµάδα στόχου (υNοψήφιοι Nρος εργοδότηση):
εργοδότηση): Για σκοNούς του Nαρόντος Σχεδίου είναι
τα άνεργα άτοµα τα οNοία ικανοNοιούν µία αNό τις Nιο κάτω NροϋNοθέσεις:
Α) Είναι ηλικίας µέχρι 29* ετών και είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι για τους τελευταίους
3 συνεχόµενους µήνες στα Γραφεία της ∆ηµόσιας ΥNηρεσίας ΑNασχόλησης (ΕNαρχιακά
ή ΤοNικά Γραφεία Εργασίας) κατά την ηµεροµηνία υNοβολής της αίτησης.
Β) Είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα Γραφεία της ∆ηµόσιας ΥNηρεσίας ΑNασχόλησης,
Nάνω αNό 7 συνεχόµενους µήνες κατά την ηµεροµηνία υNοβολής της αίτησης.
Σηµειώνεται ότι οι άνεργοι Nου διαµένουν στις εNαρχίες Λάρνακας, Πάφου και
Ελεύθερης Περιοχής Αµµοχώστου να είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι Nάνω αNό 5
συνεχόµενους µήνες, και Nροέρχονται αNό τη Ξενοδοχειακή και ΕNισιτιστική
Βιοµηχανία και Nρόκειται να εργοδοτηθούν στον ίδιο τοµέα.

•

Προβληµατική εNιχείρηση: Για σκοNούς εφαρµογής των Κατευθυντήριων Γραµµών, µια
εNιχείρηση είναι Nροβληµατική εφόσον δεν είναι ικανή µε δικούς της οικονοµικούς
Nόρους ή µε τους Nόρους Nου είναι ικανή να εξασφαλίσει αNό τους ιδιοκτήτες/
µετόχους της και τους Nιστωτές της, να ανακόψει τη ζηµιογόνο Nορεία της, η οNοία,
χωρίς εξωτερική Nαρέµβαση αNό το κράτος θα την οδηγήσει Nρος µία σχεδόν βέβαιη
οικονοµική εξαφάνιση βραχυNρόθεσµα ή µεσοNρόθεσµα. Συγκεκριµένα µια εNιχείρηση
θεωρείται καταρχήν και ανεξαρτήτως µεγέθους Nροβληµατική στις ακόλουθες
NεριNτώσεις:
1. Αν Nρόκειται για εταιρεία Nεριορισµένης ευθύνης, εφόσον έχει αNολεσθεί Nάνω
αNό το µισό του εγγεγραµµένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του
κεφαλαίου αυτού έχει αNολεσθεί κατά την διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών
ή
2. Αν Nρόκειται για εταιρεία στην οNοία τουλάχιστον ορισµένα µέλη έχουν
αNεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει αNολεσθεί Nάνω αNό
το µισό του κεφαλαίου της, όNως εµφανίζεται στους λογαριασµούς της
εNιχείρησης, και Nάνω αNό το ένα τέταρτο αυτού του κεφαλαίου έχει αNολεσθεί
κατά την διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών ή

Ανεξάρτητα αNό τη µορφή της εNιχείρησης, εφόσον η σχετική εNιχείρηση Nληροί τις NροϋNοθέσεις
της εγχώριας νοµοθεσίας ώστε να υNαχθεί σε συλλογική Nτωχευτική διαδικασία.

* Λαµβάνεται υNόψη η τελευταία ηµεροµηνία γενεθλίων
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4. Φορέας ∆ιαχείρισης του Σχεδίου
Αρµόδιος Φορέας ∆ιαχείρισης του Σχεδίου είναι το Τµήµα Εργασίας του ΥNουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ενδιάµεσος Φορέας Κατηγορίας ΙΙ). Ο Φορέας ∆ιαχείρισης εκτελεί όλα τα
καθήκοντα Nου ορίζει για τους Ενδιάµεσους Φορείς Κατηγορίας ΙΙ η ∆ιαχειριστική Αρχή του
ΕNιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑNασχόληση, ΑνθρώNινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 200713.

5. ΣκοNός του Σχεδίου
Κυριότερος σκοNός:
•

Το Σχέδιο αNοσκοNεί στην διευκόλυνση της Nρόσβασης των µακροχρόνια ανέργων
και των νέων στην εργασία µε τη µορφή της Nλήρους αNασχόλησης.

Βασικός/Άµεσος στόχος:
• ΑNάβλυνση του Nροβλήµατος της ανεργίας Nου έχει εNιδεινωθεί λόγω της
Nαρατεταµένης οικονοµικής ύφεσης.
• Ενθάρρυνση εργοδοτών να Nροσλάβουν άτοµα Nου είναι µακροχρόνια άνεργα και
νέους µέσω Nαροχής χορηγίας..
ΕNιθυµητό αNοτέλεσµα:
•

∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.

•

Κοινωνική και εNαγγελµατική αNοκατάσταση ευάλωτων οµάδων του Nληθυσµού,
Nου αντιµετωNίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αNοκλεισµού.

•

∆ηµιουργία εισοδήµατος και τόνωση της ζήτησης – τόνωση της οικονοµικής
δραστηριότητας.

• Ένταξη των νέων και των µακροχρόνια ανέργων στην αNασχόληση.
6. Χρηµατοδότηση του Σχεδίου
Το Σχέδιο εντάσσεται στο ΕNιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑNασχόληση, ΑνθρώNινο Κεφάλαιο και
Κοινωνική Συνοχή» 2007-13, κάτω αNό τον Άξονα Προτεραιότητας 2: «∆ιεύρυνση της Αγοράς
Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή. Ο συνολικός NροϋNολογισµός του Σχεδίου είναι οκτώ εκατοµµύρια
ευρώ (€8.000.000).
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7. Όροι Nαροχής της χορηγίας
α) Το Σχέδιο καλύNτει µόνο άνεργα άτοµα και όχι ήδη αNασχολούµενα ή υNοαNασχολούµενα
άτοµα. ΕNιNλέον το άτοµο Nου καλύNτεται (υNοψήφιος Nρος εργοδότηση/Nρόσληψη) θα NρέNει
να είναι εγγεγραµµένο ως άνεργο, σε ΕNαρχιακό ή/και ΤοNικό Γραφείο Εργασίας (∆ηµόσια
ΥNηρεσία ΑNασχόλησης – ∆ΥΑ)
β) Η Nρόσληψη θα NρέNει να αντιNροσωNεύει καθαρή αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων
στην εNιχείρηση σε σχέση µε το µέσο όρο του οκταµήνου Nου Nροηγήθηκε της ηµεροµηνίας
υNοβολής της αίτησης. Η τυχών µείωση του NροσωNικού στο Nιο Nάνω διάστηµα δεν
δικαιολογείται, εκτός και αν η θέση ή οι θέσεις εργασίας έµειναν κενές ύστερα αNό εθελοντική
αNοχώρηση,

συνταξιοδότηση

λόγω

ηλικίας,

ή

νόµιµη

αNόλυση

λόγω

Nειθαρχικού

NαραNτώµατος. ΕNίσης ο εργοδότης NρέNει να δεσµευτεί ότι δεν θα µειώσει το NροσωNικό της
εNιχείρησης του κατά τη διάρκεια της συνολικής υλοNοίησης της Συµφωνίας ∆ηµόσιας
Χρηµατοδότησης, δηλαδή 12 µήνες.
γ) Ο εργαζόµενος ή οι εργαζόµενοι NρέNει να αNασχοληθούν συνεχώς για τουλάχιστον 8 µήνες
και µε υNοχρέωση για Nρόσθετη αNασχόληση τεσσάρων (4) µηνών χωρίς εNιχορήγηση. Νοείται
ότι σε NερίNτωση διακοNής της αNασχόλησης Nριν αNό την ολοκλήρωση της Nεριόδου για την
οNοία υNάρχει συµφωνία µεταξύ του Φορέα ∆ιαχείρισης και του εργοδότη λόγω Nαραίτησης ή
νόµιµης αNόλυσης, όNως NροβλέNεται στην Nαρ.7 (β) Nιο Nάνω, ο εργοδότης θα τυγχάνει της
ανάλογης χορηγίας.
δ) ∆εν εNιτρέNεται να εNιχορηγείται δύο φορές η ίδια δαNάνη. Συγκεκριµένα, αNαγορεύεται η
σώρευση της ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας µε άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες εNιλέξιµες
δαNάνες αν αNό τη σώρευση αυτή NροκύNτει ένταση ενίσχυσης µεγαλύτερη αNό αυτήν Nου
καθορίζεται µε βάση τα συγκεκριµένα δεδοµένα κάθε NερίNτωσης σε κανονισµό Nερί
αNαλλαγής κατά κατηγορία ή αNόφαση Nου έχει εκδώσει η ΕNιτροNή.
ε) Η ενίσχυση υNόκειται στον όρο ότι ο δικαιούχος θα διατηρεί µητρώα (records) µέσω των
οNοίων θα µNορεί να ελεγχθεί ότι η ενίσχυση Nου χορηγήθηκε ικανοNοιεί τους όρους Nου θέτει
το Σχέδιο.
στ)
στ) Το Σχέδιο καλύNτει εNιχειρήσεις σε όλους τους τοµείς οικονοµικών δραστηριοτήτων, εκτός
αNό εNιχειρήσεις Nου αNασχολούνται µε την Nρωτογενή Nαραγωγή γεωργικών Nροϊόντων,
εNιχειρήσεις Nου δραστηριοNοιούνται στους τοµείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,
εNιχειρήσεις Nου δραστηριοNοιούνται στον τοµέα του άνθρακα και Nροβληµατικές εNιχειρήσεις
κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τη διάσωση και αναδιάρθρωση
Nροβληµατικών εNιχειρήσεων.
ζ) ∆ικαίωµα για χορηγία θα έχουν οι εργοδότες οι οNοίοι δεν έτυχαν οNοιασδήNοτε οικονοµικής
βοήθειας για την Nρόσληψη του ίδιου ατόµου στο Nαρελθόν.
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η) Μέγιστος αριθµός Nροσλήψεων µε βάση το Σχέδιο αNό εργοδότη:
1) Εργοδότης Nου αNασχολεί αNό 1 µέχρι 4 εργαζόµενους*
* κατά την ηµεροµηνία υNοβολής
της αίτησης έχει δικαίωµα Nρόσληψης ενός ατόµου για όλη τη διάρκεια υλοNοίησης του
Σχεδίου.
2) Εργοδότης Nου αNασχολεί αNό 5 µέχρι 9 εργαζόµενους*
* κατά την ηµεροµηνία υNοβολής της
αίτησης έχει δικαίωµα Nρόσληψης 2 ατόµων για όλη τη διάρκεια υλοNοίησης του Σχεδίου.
3) Εργοδότης Nου αNασχολεί αNό 10 µέχρι 19 εργαζόµενους*
* κατά την ηµεροµηνία υNοβολής
της αίτησης έχει δικαίωµα Nρόσληψης µέχρι τριών ατόµων για όλη τη διάρκεια υλοNοίησης του
Σχεδίου.
4) Εργοδότης Nου αNασχολεί αNό 20 µέχρι 29 εργαζόµενους*
* κατά την ηµεροµηνία υNοβολής
της αίτησης έχει δικαίωµα Nρόσληψης µέχρι τεσσάρων ατόµων για όλη τη διάρκεια υλοNοίησης
του Σχεδίου.
5) Εργοδότης Nου αNασχολεί 30 εργαζόµενους*
* και άνω κατά την διάρκεια υNοβολής της
αίτησης έχει δικαίωµα Nρόσληψης µέχρι έξι ατόµων για όλη τη διάρκεια υλοNοίησης του
Σχεδίου.
Οι Nιο Nάνω όροι (1-5) ισχύουν και για εργοδότες Nου είναι ή ήταν δικαιούχοι στα Σχέδια του
Τµήµατος Εργασίας, δηλαδή θα συνυNολογίζεται ο συνολικός αριθµός αιτήσεων/Nροσλήψεων
όλων των Nροσκλήσεων.
θ) Το σύνολο της ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας Nου θα χορηγηθεί σε µια δεδοµένη εNιχείρηση
δεν µNορεί να υNερβαίνει το Nοσό των 200.000 ευρώ σε οNοιαδήNοτε Nερίοδο τριών
οικονοµικών ετών. Το συνολικό Nοσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας Nου χορηγείται σε µια
δεδοµένη εNιχείρηση η οNοία δραστηριοNοιείται στον τοµέα των οδικών µεταφορών δεν
εNιτρέNεται να υNερβεί τις 100.000 ευρώ σε οNοιαδήNοτε Nερίοδο τριών οικονοµικών ετών. Η
κρίσιµη χρονική Nερίοδος καθορίζεται µε βάση το οικονοµικό έτος όNως αυτό εφαρµόζεται αNό
την οικεία εNιχείρηση στο εκάστοτε κράτος µέλος.
ια)

Αν κατά τη διάρκεια εNιδότησης ενός εργοδότη διαNιστωθεί ότι αυτός αNασχολεί

Nαράνοµους ή/και αδήλωτους εργάτες η εNιδότηση θα τερµατίζεται και αυτός θα εNιστρέφει
την χορηγία Nου τυχόν έλαβε για τον/τους εργαζοµένους Nου αNασχολούσε.

* Για τον υNολογισµό εξαιρούνται οι εργαζόµενοι αNό τρίτες χώρες µε καθεστώς Nροσωρινής διαµονής και αNασχόλησης τους
οNοίους ο εργοδότης αNασχολεί µετά αNό έγκριση αNό το Τµήµα Εργασίας.
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ιβ) Η εNιχείρηση θα NρέNει να έχει διευθετηµένες τις υNοχρεώσεις της σε σχέση µε την
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την Nληρωµή φόρου εισοδήµατος και φόρου
Nροστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) σύµφωνα µε την νοµοθεσία Nου ισχύει στην ΚυNριακή ∆ηµοκρατία,
κατά την ηµεροµηνία υNοβολής της αίτησης.
ιγ) Σηµειώνεται ότι ο Φορέας ∆ιαχείρισης δεν αNοδέχεται σε καµία NερίNτωση όρους
εργοδότησης όNου ο µισθός είναι χαµηλότερος αNό αυτόν Nου Nρονοείται αNό τη Νοµοθεσία
για κατώτατους µισθούς, ακόµα και αν το συγκεκριµένο εNάγγελµα δεν Nεριλαµβάνεται σε αυτά
Nου ρυθµίζονται νοµοθετικά ως Nρος την Nτυχή της µισθοδοσίας.

8. Μορφή και Ανώτατο
Ανώτατο Όριο
Όριο χορηγίας
Η χορηγία Nαρέχεται σε εργοδότες Nου θα Nροσλάβουν άνεργα άτοµα Nου ανήκουν στην οµάδα
στόχου όNως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο. Αναλυτικότερα Nεριλαµβάνει:
α) Οικονοµική βοήθεια Nρος τον εργοδότη, ύψους 50% του µισθολογικού κόστους του
εργοδοτουµένου µε µέγιστο ύψος €7.000 κατ’ άτοµο Nου Nροσλαµβάνεται, ως µέρος του
µισθολογικού κόστους.

Η χορηγία θα Nαραχωρείται µόνο για τους Nρώτους

8 µήνες

αNασχόλησης και µε υNοχρέωση του εργοδότη για Nρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούµενου
για τέσσερις (4) µήνες χωρίς εNιχορήγηση. Η εNιχορήγηση για εργοδότες Nου ανήκουν στην
οικοδοµική βιοµηχανία θα ανέρχεται σε 65%
65% του µισθολογικού κόστους του εργαζοµένου, µε
µέγιστο Nοσό €8.000 για 8 µήνες εργοδότησης και µε υNοχρέωση του εργοδότη για Nρόσθετη
εργοδότηση του εργοδοτούµενου για τέσσερις (4) µήνες χωρίς εNιχορήγηση.
β) ΕNιλέξιµες δαNάνες θεωρείται το µισθολογικό κόστος Nου καταβάλλεται στους εργοδότες για
τη συµφωνηµένη Nερίοδο αNασχόλησης.
9. Περίοδος εφαρµογής του Σχεδίου
Η Nερίοδος εφαρµογής του Σχεδίου αρχίζει αNό την ηµεροµηνία έγκρισης του αNό το ΥNουργικό
Συµβούλιο και λήγει στις 30/06/2014.
υNοβάλλονται

σε

συγκεκριµένες

Οι αιτήσεις συµµετοχής αNό ενδιαφεροµένους θα

χρονικές

Nεριόδους

Nου

θα

καθορίζονται

στις

Nροσκλήσεις/Nροκηρύξεις Nου ανακοινώνει ο Φορέας ∆ιαχείρισης.
10.
10. ∆ικαιούχοι ─ Όροι συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στο Σχέδιο έχουν εργοδότες Nου:
α) ∆εν έτυχαν οNοιασδήNοτε εNιχορήγησης στο Nαρελθόν αNό συγχρηµατοδοτούµενα Σχέδια
Nου χειρίζεται το Τµήµα Εργασίας, κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013, για
ενθάρρυνση της εργοδότησης του ίδιου ατόµου Nου Nροτίθενται να εργοδοτήσουν στα Nλαίσια
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του Σχεδίου. ΕNίσης το ίδιο άτοµο (υNοψήφιος Nρος εργοδότηση) δεν NρέNει να έχει εργασθεί το
οκτάµηνο Nριν την ηµεροµηνία Nροκήρυξης της Nρόσκλησης στον ίδιο εργοδότη.
β) Προσλαµβάνουν άτοµο Nου ανήκει στις οµάδες στόχου, όNως αυτές ορίζονται στο Σχέδιο,
ηλικίας αNό 15 ετών και άνω, Nου είναι Nολίτες της ΚυNριακής ∆ηµοκρατίας, ή Nολίτες
οNοιουδήNοτε άλλου Κράτους-Μέλους της ΕυρωNαϊκής Ένωσης ή Nολίτες τρίτης χώρας ο οNοίοι
διαµένουν νόµιµα στη ∆ηµοκρατία και έχουν δικαίωµα ελεύθερης Nρόσβασης στην αγορά
εργασίας στην ∆ηµοκρατία. Όλοι οι Nιο Nάνω NρέNει να έχουν συνεχή και αδιάλειNτη νόµιµη
Nαραµονή στην ∆ηµοκρατία για Nέντε τουλάχιστον χρόνια.
γ) Προσλαµβάνουν άτοµο Nου ανήκει στην οµάδα στόχου.
δ) Η Nρόσληψη του ανέργου θα NρέNει να έχει NραγµατοNοιηθεί µετά την ηµεροµηνία
Nροκήρυξης της Nρόσκλησης, σε θέση Nου είναι γνωστοNοιηµένη στην ∆ηµόσια ΥNηρεσία
ΑNασχόλησης (∆ΥΑ).

∆εν καλύNτονται αNό το Σχέδιο οι ακόλουθοι:
α) ΕNιχειρήσεις/Εργοδότες όταν θα εργοδοτήσουν άτοµα τα οNοία είναι µέτοχοι τους.
β) Αυτοεργοδοτούµενοι (ως εργοδοτούµενοι/εργαζόµενοι).
γ) ΕNιχειρήσεις/εργοδότες όταν θα εργοδοτήσουν άτοµα Nου είναι σύζυγοι ή συνδέονται µε
Nρώτου, δεύτερου ή τρίτου βαθµού συγγένεια εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µε τον εργοδότη1. Ο
όρος αυτός δεν ισχύει για τις Αρχές ΤοNικής Αυτοδιοίκησης.
11.
11. ∆ιαδικασία εξέτασης αιτήσεων και Nαρακολούθηση των ατόµων Nου ανήκουν στην οµάδα
στόχου Nου θα Nροσληφθούν για εργασία
α) Ο χρόνος υNοβολής των αιτήσεων καθώς και το χρονικό διάστηµα Nου αφορά την υNοβολή
θα εξαγγέλλεται µε ανακοίνωση στον ηµερήσιο τύNο και την Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
β) Οι ενδιαφερόµενοι εργοδότες για συµµετοχή στο Σχέδιο θα NρέNει να υNοβάλουν αίτηση σε
ειδικό έντυNο Nρος τον ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εργασίας, του ΥNουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντός ενός µηνός αNό την ηµεροµηνία Nροκήρυξης της Nρόσκλησης
Nου θα ανακοινώνει ο Φορέας ∆ιαχείρισης. Σε NεριNτώσεις Nου ο εργοδότης είναι ιδιωτική
εNιχείρηση µε εµNορική εNωνυµία, αλλά όχι εταιρεία Nεριορισµένης ευθύνης, NρέNει να
αναγράφεται στην αίτηση το όνοµα του ιδιοκτήτη της εNιχείρησης.
γ) Η εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται αNό ΕNιτροNή Αξιολόγησης Nου ορίζεται
για το σκοNό αυτό αNό το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εργασίας, της οNοίας θα Nροεδρεύει 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
διεκNεραιώνεται τον εNόµενο µήνα µετά τη λήξη της Nρόσκλησης και ο Φορέας ∆ιαχείρισης θα
αNαντά στους αιτητές

εντός

6 εβδοµάδων

αNό την εν λόγο ηµεροµηνία (λήξη της

Nρόσκλησης). Η ΕNιτροNή δύναται να καλεί εκNροσώNους άλλων Κυβερνητικών ΥNηρεσιών για
να συµβουλεύσουν τα µέλη της, ανάλογα µε την NερίNτωση. ΑσυµNλήρωτες αιτήσεις δηλαδή
αιτήσεις Nου υNοβάλλονται
υNοβάλλονται µε ελλιNή Nαραστατικά δεν θα Nαραλαµβάνονται.
Nαραλαµβάνονται.
δ) Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Εργασίας θα εγκρίνει την καταβολή της χορηγίας µετά την λήξη
της υλοNοίησης της Συµφωνίας ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης (12 µήνες) αNασχόλησης του/των
εργαζοµένου/ων ή σε µικρότερα χρονικά διαστήµατα, ανά τετράµηνο. Για σκοNούς τήρησης
του όρου για συνέχιση της εργοδότησης του εργαζόµενου για Nερίοδο 4 µηνών µετά την λήξη
των 8 µηνών εNιδοτούµενης αNασχόλησης, η χορηγία για τους τελευταίους 4 µήνες της
εNιδοτούµενης εργοδότησης θα καταβληθεί µε την λήξη της Συµφωνίας ∆ηµόσιας
Χρηµατοδότησης.
ε) Οι εργοδότες Nου θα εγκριθούν να τύχουν χορηγίας αNό το Σχέδιο θα Nαρακολουθούνται αNό
το Τµήµα Εργασίας, για όλο το διάστηµα εργοδότησης και µέχρι την τελική εξόφληση τους αNό
το Τµήµα Εργασίας, για σκοNούς ελέγχου αλλά και µε σκοNό να βοηθούνται να λύουν τα
Nροβλήµατα Nου τυχόν θα αντιµετωNίζουν αNό την Nρόσληψη ατόµων Nου ανήκουν στην
οµάδα στόχου, σύµφωνα µε το Σχέδιο

ώστε η εργοδότηση των ατόµων αυτών να είναι

αNοτελεσµατική. ΕNίσης, τα άτοµα (εργοδοτούµενοι) θα Nαρακολουθούνται µετά τον
τερµατισµό της εNιδότησης της εργοδότησης τους για ακόµα 6 µήνες.
στ) Η µη υNέρβαση του ανώτατου ορίου εξασφαλίζεται µε την τήρηση της διαδικασίας Nου
NροβλέNουν οι Nερί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας)
Κανονισµοί του 2009 (Κ.∆.Π. 297/2007) όNως αυτοί εκάστοτε τροNοNοιούνται ή
αντικαθίστανται, Nριν αNό τη χορήγηση της ενίσχυσης αNό την Αρµόδια Αρχή.
12. Ενστάσεις
Εργοδότες των οNοίων οι αιτήσεις για ένταξή τους στο Σχέδιο αNορρίNτονται, έχουν δικαίωµα µέσα
στο χρονικό διάστηµα Nου ορίζεται στην ΕNιστολή ΑNόρριψης του Φορέα ∆ιαχείρισης να υNοβάλουν
γραNτή ένσταση ζητώντας εNανεξέταση της αίτησης τους Nαραθέτοντας συγκεκριµένους λόγους
για τους οNοίους Nιστεύουν ότι η αίτηση τους δεν έNρεNε να αNορριφθεί. Η ένσταση NρέNει να
αNοστέλλεται ταχυδροµικά µε συστηµένη εNιστολή Nρος το Τµήµα Εργασίας.
Οι ενστάσεις εξετάζονται εντός έξι εβδοµάδων αNό την ηµεροµηνία Nαραλαβής τους, αNό την
ΕNιτροNή Ενστάσεων Nου αNοτελείται αNό λειτουργούς Nου ορίζονται για το σκοNό αυτό αNό το
∆ιευθυντή του Τµήµατος Εργασίας. Στην ΕNιτροNή Ενστάσεων δεν εNιτρέNεται να συµµετέχει
λειτουργός Nου είναι µέλος της ΕNιτροNής Αξιολόγησης των αιτήσεων.
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Η αNόφαση της ΕNιτροNής Ενστάσεων είναι αµετάκλητη, δηλαδή σε NερίNτωση Nου η ένσταση δεν
γίνει αNοδεκτή, ο αιτητής δεν µNορεί να υNοβάλει εκ νέου ένσταση.
13. ΠροϋNολογισµός του Σχεδίου
Ο NροϋNολογισµός για εφαρµογή του Σχεδίου ανέρχεται σε €8.000.000.
14.
14. Αιτήσεις Συµµετοχής και Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόµενοι εργοδότες µNορούν να Nάρουν ειδικό έντυNο αίτησης αNό την ιστοσελίδα του
Τµήµατος Εργασίας, www.mlsi.gov.cy/dl,, καθώς και Nερισσότερες Nληροφορίες αNό το Τµήµα
Εργασίας και τα ΕNαρχιακά ή τα ΤοNικά Γραφεία Εργασίας της ∆ηµόσιας ΥNηρεσίας ΑNασχόλησης.
ΑσυµNλήρωτες αιτήσεις δηλαδή µε ελλιNή Nαραστατικά δεν θα Nαραλαµβάνονται.
Nαραλαµβάνονται.
Εάν εξαντληθεί το οσό του ροϋολογισµού το Σχέδιο θα λήξει µε ανακοίνωση στον ΤύNο και θα
τερµατιστεί η Nαραλαβή αιτήσεων. ΕNίσης, εάν εξαντληθεί το οσό του ροϋολογισµού το Σχέδιο
δε θα εNαναNροκηρύσσεται εκτός αν υNάρξει συµNληρωµατικός NροϋNολογισµός. Αιτήσεις για
συµµετοχή στο Σχέδιο θα µNορούν να υNοβάλλονται εντός ενός µηνός αNό την ηµεροµηνία
Nρόσκλησης/Nροκήρυξης Nου θα ανακοινώνει ο Φορέας ∆ιαχείρισης.

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
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