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This article presents the general guidelines, criteria and procedure
for acquiring a work permit in Cyprus; for European nationals,
foreign nationals, and for asylum seekers. European citizens go
through a simple and straightforward process and are included in
the local workforce, along with Cypriots. However, third country
nationals and asylum seekers are a different case, as the
requirements for fulfilling the employment criteria are extensive.
The 3rd governmental scheme for NEETs is also discussed. The
information contained in this article is a synopsis of the information
that is provided in the governmental websites to help applicants
meet the criteria and complete the procedure.

Κριτήρια εργατικής απασχόλησης στην Κυπριακή Δημοκρατία
Η απασχόληση στην Κύπρο αποτελεί κυρίαρχο πυλώνα κάθε κυβερνητικής πολιτικής και ως
τέτοια ανάγεται σε στρατηγικό στόχο.

Άλλωστε η πλήρης, παραγωγική και ποιοτική

απασχόληση είναι χαρακτηριστικό στοιχείο μιας σύγχρονης, ευνομούμενης, ευρωπαϊκής
πολιτείας. Η ενθάρρυνση της αυξημένης συμμετοχής του πληθυσμού στην απασχόληση
μέσω παροχής υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας και πλήρωσης κενών θέσεων, μέσω του
επαγγελματικού προσανατολισμού,

της

ορθολογικής αξιοποίησης του εργατικού

δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης επιτελικής και συντονιστικής εργασίας σε θέματα
επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου, η προστασία ειδικών
ομάδων, περιλαμβανομένης της διασφάλισης ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών μεταξύ
των φύλων, καθώς και της προστασίας των νεαρών προσώπων, και των εγκύων και λεχώνων,
η διασφάλιση συνθηκών ορθής απασχόλησης αλλοδαπών εργαζομένων, στο πλαίσιο της
ομαλής λειτουργίας της αγοράς εργασίας αποτελούν τους κυριότερους στόχους του
αρμόδιου Τμήματος, του Τμήματος Εργασίας το οποίο στα πλαίσια αυτά προωθεί πολιτικές
και εποπτεύει την εφαρμογή της νομοθεσίας περί απασχόλησης.
Το μεγαλύτερο στοίχημα βεβαίως είναι η ορθή στρατηγική για την απασχόληση ξένου
εργατικού δυναμικού, δηλαδή αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Σκοπός της Στρατηγικής είναι η αποτελεσµατική διαχείριση του θεσµού της
προσωρινής διαµονής και εργοδότησης αλλοδαπών για σκοπούς ικανοποίησης αναγκών της
οικονοµίας σε εργατικό δυναµικό µέσω µιας ελεγχόµενης και στοχευµένης προσέγγισης. Η
στρατηγική εδράζεται στις βασικές αρχές της διασφάλισης του δικαιώματος κάθε πολίτη για
πρόσβαση σε εργασία, την πλήρη αξιοποίηση του ντόπιου ανθρώπινου δυναµικού, τη
διασφάλιση της ίσης µεταχείρισης, της ποιοτικής εργασίας και δίκαιων όρων εργοδότησης,
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µέσω της αύξησης της
παραγωγικότητας και της εισαγωγής σύγχρονης τεχνολογίας και µεθόδων εργασίας, την
εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της κυβερνητικής πολιτικής µε βάση το Στρατηγικό
Σχέδιο Ανάπτυξης. Όλα τα πιο πάνω ασφαλώς κρίνονται εντός του πλαισίου της προστασίας
που πρέπει να παρέχεται για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών στις
σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ανάγκη για
έλεγχο, νομιμότητα και ορθολογισμό.

Στην παρούσα παρατίθενται τα κριτήρια

που πρέπει να πληρούνται για τη νόμιμη

απασχόληση Ευρωπαίων και υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και αιτητών ασύλου στην Κύπρο,
ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη προστασία των δικαιωμάτων των ιδίων
αλλά και του συνόλου. Οι πληροφορίες παρατίθενται όπως αναρτούνται στις κυβερνητικές
ιστοσελίδες, οδηγούς και προγράμματα.
1. Απασχόληση Ευρωπαίων Υπηκόων
Η αρχή της ελεύθερης διακίνησης προσώπων και εργαζομένων ως βασική επιδίωξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και απαραίτητο στοιχείο της ενιαίας αγοράς, οδήγησε στη θεσμοθέτηση
κανόνων στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το παράγωγο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους
Κανονισμούς, τις Οδηγίες και τις αποφάσεις του Δικαστηρίου ώστε να καθιερώνεται,
θεσμοθετείται και προστατεύεται το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών στην ελεύθερη
πρόσβαση για αγορά εργασίας και για ίση μεταχείριση, από τα κράτη μέλη, μεταξύ των
υπηκόων τους και των υπηκόων των άλλων κρατών μελών.
Στην Κύπρο, από την 1η Μαίου 2004 και έκτοτε

η αρχή της ελεύθερης διακίνησης

εργαζομένων συντείνει στην καθιέρωση της ενιαίας αγοράς και αφορά τους υπηκόους των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τους υπηκόους της Νορβηγίας, της
Ισλανδίας και του Λίχτενσταϊν, οι οποίες ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς
και τους υπηκόους της Ελβετίας (με βάση συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Ελβετίας).
Η απασχόληση Ευρωπαίων πολιτών ρυθμίζεται με βάση τον περί του Δικαιώματος των
Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να
Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμος του 2007 (Ν. 7(I)/2007) για την εφαρμογή
του οποίου αρμόδια αρχή είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ο σκοπός του Νόμου είναι ο καθορισμός των όρων και διατυπώσεων που διέπουν την
άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στη Δημοκρατία από
τους πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους, των όρων και διατυπώσεων που
διέπουν την άσκηση του δικαιώματος μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατία των πολιτών της
Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους. Σύμφωνα με το νόμο, το δικαίωμα της
ελεύθερης διακίνησης και διαμονής στη Δημοκρατία μπορεί να περιοριστεί μόνο αν αυτό
εύλογα το επιβάλλουν λόγοι δημόσιας τάξης, ασφάλειας ή υγείας. Ο νόμος εφαρμόζεται σε
κάθε πολίτη της Ένωσης, ο οποίος αφίκνειται ή διαμένει στη Δημοκρατία καθώς και στα μέλη
της οικογένειάς του, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, που τον συνοδεύουν κατά τη μετάβασή του

στη Δημοκρατία ή που αφίκνεινται στη Δημοκρατία για να τον συναντήσουν. Παρέχεται
επίσης το δικαίωμα διευκόλυνσης της εισόδου και της διαμονής στη Δημοκρατία σύμφωνα
με τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο, κάθε άλλου μέλους της οικογένειας,
ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς του, που δεν εμπίπτει στον ορισμό που αποδίδεται στον όρο
«μέλος της οικογένειας» από το άρθρο 2, εφόσον συντηρείται από τον πολίτη της Ένωσης
που έχει πρωτογενές δικαίωμα διαμονής, ή συμβιώνει κάτω από την ίδια στέγη με τον εν
λόγω πολίτη της Ένωσης στην χώρα προέλευσης, ή εφόσον σοβαροί λόγοι υγείας καθιστούν
απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του εν λόγω μέλους της οικογένειας από τον
πολίτη της Ένωσης∙ και του/της συντρόφου με τον/την οποίο/α ο πολίτης της Ένωσης έχει
διαρκή σχέση, δεόντως αποδεδειγμένη.
Έτσι, από την 1η Μαΐου 2004, ο κάθε ευρωπαίος πολίτης μπορεί να εισέλθει στο έδαφος της
Κυπριακής Δημοκρατίας με απλή επίδειξη του ισχύοντος διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας.
Τα μέλη της οικογένειας του απολαύουν του ίδιου δικαιώματος όπως και ο πολίτης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον οποίο εξαρτώνται. Θεώρηση εισόδου δεν επιβάλλεται εκτός αν
πρόκειται για τα μέλη της οικογένειας, τα οποία δεν έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους και
στα οποία εκδίδεται έγγραφο διαμονής της ίδιας ισχύος με την άδεια διαμονής που
χορηγείται στον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον οποίο εξαρτώνται.

Η διαδικασία για τη νόμιμη απασχόληση Ευρωπαίων υπηκόων είναι απλή και δε χρειάζεται
ιδιαίτερες διατυπώσεις. Οι υπήκοοι των κρατών μελών έχουν το δικαίωμα εισέλθουν στην
Κύπρο με την επίδειξη διαβατηρίου ή ταυτότητας, χωρίς να χρειάζεται εγγραφή κατά την
άφιξη. Στη συνέχεια αν η πρόθεση τους είναι να παραμείνουν πέραν των 3 μηνών και να
εργαστούν στην Κύπρο τότε πρέπει να αποταθούν για να εξασφαλίσουν βεβαίωση εγγραφής
που πρέπει να υποβάλλεται πριν από τη λήξη των 4 μηνών στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού
και Μετανάστευσης, μέσω των Επαρχιακών Κλιμακίων της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Αστυνομίας και αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον οποίο πρέπει
να αποταθούν μόλις εξασφαλίσουν απασχόληση στην Κύπρο. Η διαδικασία γίνεται από τον
εργοδότη τους. Τα μέλη της οικογένειας του ευρωπαίου πολίτη, ανεξαρτήτως ιθαγένειας
δικαιούνται να αναλάβουν μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα στη Δημοκρατία.

Η αίτηση για έκδοση βεβαίωσης εγγραφής για σκοπούς απασχόλησης στη Δημοκρατία
πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη (έντυπο MEU1A) και να συνοδεύεται από ισχύον

διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας βάσει του οποίου το πρόσωπο εισήλθε στη Δημοκρατία, 2
φωτογραφίες και να καταβάλλεται το χρηματικό τέλος που ανέρχεται σε €8,54.
Η εν λόγω Βεβαίωση εκδίδεται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
και των δικαιολογητικών από τον αιτητή. Η διαδικασία εξασφάλισης της δεν εμποδίζει την
άμεση έναρξη της δραστηριότητας.
Σε ότι αφορά επαγγέλματα τα οποία στην Κύπρο ρυθμίζονται με νομοθεσία που καθορίζει
τα προσόντα και τη διαδικασία για εξασφάλιση άδειας για την άσκηση του, όπως δικηγόρος,
ιατρός, λογιστής, επιστήμονας μηχανικός, ξεναγός,

ηλεκτρολόγος κτλ, τότε οι

ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποτείνονται, πέραν οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, στο
αρμόδιο

σώμα και/ή επαγγελματική αρχή που παραχωρεί άδεια άσκησης του

συγκεκριμένου επαγγέλματος για εξασφάλιση της σχετικής άδειας, όπως ισχύει για τους
Κύπριους πολίτες.

2. Απασχόληση Αλλοδαπών Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
Στην Κύπρο λειτουργεί ένα σύστημα το οποίο καθιστά δυνατή την εργοδότηση εργαζομένων
από όλες ανεξαίρετα τις χώρες του κόσμου και τους παρέχει την αναγκαία προστασία
σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας (Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας).
Το βασικό νομοθέτημα που αφορά την είσοδο και εργασία πολιτών τρίτων χωρών ( δηλαδή
εκτός ΕΕ) στη χώρα μας είναι ο Περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμος, Κεφ. 105,
όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Ο νόμος ορίζει ότι η απασχόληση αλλοδαπού χωρίς
την απαιτούμενη από το Νόμο άδεια ή κατά παράβαση των όρων άδειας εργοδότησης ή η
εργοδότηση κατά παράβαση οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού είναι παράνομη,
συνιστά αδίκημα και διώκεται ποινικά.
Επομένως για τη νόμιμη απασχόληση αλλοδαπών είναι απαραίτητη προϋπόθεση η
εξασφάλισης της σχετικής έγκρισης από την αρμόδια αρχή που είναι το Τμήμα Εργασίας, η
οποία παραχωρείται σε συγκεκριμένο εργοδότη για συγκεκριμένη κενή θέση.

Tο Τμήμα Εργασίας εξετάζει αιτήσεις εργοδοτών για απασχόληση αλλοδαπών και εκδίδει
κατ’αρχήν εγκρίσεις για τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού
δυναμικού που παρατηρούνται σε συγκεκριμένους τομείς και επαγγέλματα, με βάση
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 33.210 και ημερομηνία 15/3/1990.

Η εξέταση των αιτημάτων των εργοδοτών για απασχόληση αλλοδαπών βασίζεται κατά κύριο
λόγο στα κριτήρια και διαδικασίες που συμφωνήθηκαν μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων και

εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 6/12/1991 καθώς και στη Στρατηγική για
Απασχόληση Αλλοδαπών που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 25/7/2007.

Βασικότερο κριτήριο αποτελεί η μη ύπαρξη δυνατότητας ικανοποίησης των συγκεκριμένων
αναγκών του εργοδότη με ντόπιο εργατικό δυναμικό (Κύπριους ή Ευρωπαίους πολίτες), που
διαπιστώνεται μετά από έρευνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Τμήματος Εργασίας.
Κύριος στόχος του Τμήματος Εργασίας είναι η διασφάλιση πλήρους τήρησης των κριτηρίων
απασχόλησης των αλλοδαπών εργαζομένων στο πλαίσιο της ομαλής λειτουργίας της αγοράς
εργασίας περιλαμβανομένης και της ίσης μεταχείρισης τους με βάση τις διεθνείς
υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η μέγιστη περίοδος απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα χρόνια ενώ βασική
προϋπόθεση της εν λόγω έγκρισης είναι η απουσία Κυπρίων ή Κοινοτικών ικανών για να
καλύψουν αυτή τη θέση.
Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται έγκριση του Τμήματος Εργασίας για απασχόληση αλλοδαπών
στην περίπτωση οικιακών εργαζομένων και προσωπικού που εργοδοτείται από
εταιρείες/επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων ως Διευθυντές και Μεσοδιευθυντές και ο μισθός
τους δεν είναι λιγότερος από €.3410 και €.1710 αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική το Τμήμα Εργασίας εξετάζει αιτήσεις για παραχώρηση
αδειών

για

προσωρινή

απασχόληση

αλλοδαπών

νοουμένου

ότι

εφαρμόζονται

τα κριτήρια που συμφωνήθηκαν μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Οι αιτήσεις αφορούν
κυρίως κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες με ξένη συμμετοχή.
●

Κυπριακές Επιχειρήσεις:

Οι αιτήσεις εργοδότησης αλλοδαπών εκ μέρους Κυπριακών επιχειρήσεων γίνονται
αποδεκτές από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας εάν διαπιστωθεί
ικανοποιούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
●

Η πλήρης αδυναμία ικανοποίησης των συγκεκριμένων αναγκών του εργοδότη με
ντόπιο εργατικό δυναμικό (Κύπριους ή Ευρωπαίους πολίτες).

●

Η εξοικονόμηση και καλύτερη αξιοποίηση του ντόπιου εργατικού δυναμικού

●

Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας στο χώρο εργασίας

●

Οι προσφερόμενοι όροι εργοδότησης οι οποίοι δεν πρέπει να είναι υποδεέστεροι
από αυτούς που προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις και τη νομοθεσία.

Οι Κύπριοι εργοδότες, που εξασφαλίζουν κατ’αρχήν έγκριση από το Τμήμα Εργασίας, για να
εργοδοτήσουν συγκεκριμένο αριθμό αλλοδαπών και σε συγκεκριμένα επαγγέλματα,
υποβάλλουν στη συνέχεια στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ονομαστικές
αιτήσεις αλλοδαπών για εργοδότηση τους στην Κύπρο.
Οι άδειες εργασίας χορηγούνται από το Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και
Μετανάστευσης.
●

Εταιρείες με ξένη συμμετοχή

Επιχειρήσεις οι οποίες τουλάχιστον 50% του μετοχικού κεφαλαίου τους έχει τελικούς
δικαιούχους πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούνται να εργοδοτούν υπηκόους
τρίτων χωρών, νοουμένου ότι πρώτα εξασφαλισθούν για τα άτομα αυτά άδειες προσωρινής
διαμονής και απασχόλησης. Η διαδικασία είναι πιο γρήγορη και απλούστερη από τις
Κυπριακές εταιρείες.

Διαδικασία έγκρισης θεώρησης εισόδου( Τύπου Μ58)
Την ευθύνη για την εφαρμογή του περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμου και την
έκδοση Άδειας Προσωρινής Διαμονής και Απασχόλησης των Αλλοδαπών, έχει το Τμήμα
Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Τον καθορισμό και την εφαρμογή της εργατικής
πολιτικής της κυβέρνησης έχει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο
είναι αρμόδιο για τη μελέτη και την έγκριση των αιτήσεων εργοδοτών , για εργοδότηση
αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών.
Αφού ο εργοδότης εξασφαλίσει έγκριση για απασχόληση αλλοδαπών υπηκόων τρίτων
χωρών, ο ίδιος πρέπει να εντοπίσει τον αλλοδαπό ή τους αλλοδαπούς που θέλει να
εργοδοτήσει. Όταν εξασφαλίσει συμβόλαιο εργασίας κατάλληλα εγκεκριμένο /σφραγισμένο
από το Υπουργείο Εργασίας, θα πρέπει να αποταθεί στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και
Μετανάστευσης μέσω των Επαρχιακών Κλιμακίων , συμπληρώνοντας την αίτηση Μ58 για να
εξασφαλίσει θεώρηση εισόδου στον αλλοδαπό που προτίθεται να απασχολήσει. Μαζί με την
αίτηση πρέπει να υποβάλλονται το συμβόλαιο εργασίας επικυρωμένο και χαρτοσημασμένο
από το Τμήμα Εργασίας, αντίγραφο της έγκρισης του Τμήματος Εργασίας, πρωτότυπη
εγγυητική επιστολή από τον εργοδότη για κάλυψη τυχόν εξόδων επαναπατρισμού του
αλλοδαπού με ισχύ για ένα χρόνο από τη λήξη του συμβολαίου εργασίας, αντίγραφο
διαβατηρίου του αλλοδαπού, πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου,
πιστοποιητικό υγείας για Aids, ηπατίτιδα, Β&Γ, σύφιλη και φυματίωση, δεόντως
επικυρωμένο από τη χώρα του αλλοδαπού, βεβαίωση κοινοτάρχη για κατάλληλο τόπο

διαμονής του αλλοδαπού, κατάλογος από τον εργοδότη κατά πόσο εργοδοτεί άλλους
αλλοδαπούς και ασφαλώς το νενομισμένο τέλος υποβολής της αίτησης.
Εφόσον εξασφαλιστεί η θεώρηση εισόδου, με την άφιξη του αλλοδαπού στη Δημοκρατία,
πριν την έναρξη της εργασίας του, θα πρέπει να προβεί σε ιατρικές εξετάσεις για να
διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του. Εντός 7 ημερών από την άφιξη του, παρουσιάζεται
για εγγραφή στα Επαρχιακά Κλιμάκια της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης.

Ταυτόχρονα πρέπει να αποταθεί για να εξασφαλίσει άδεια παραμονής και εργασίας, το
λεγόμενο Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού(ΔΕΑ/ARC). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το
πρωτότυπο συμβόλαιο εργασίας υπογεγραμμένο από τον αλλοδαπό και τον εργοδότη, το
πρωτότυπο της άδειας εισόδου, πιστοποιητικό ασφάλισης ευθύνης εργοδότη,πιστοποιητικό
ασφάλισης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, πιστοποιητικό ιατρικών εξετάσεων για Aids,
ηπατίτιδα, σύφιλη και φυματίωση, φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και σφραγίδα άφιξης,
έντυπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δήλωση παραλαβής συμβολαίου
και τρεις φωτογραφίες.
Η άδεια προσωρινής παραμονής για σκοπούς απασχόλησης παρέχει το δικαίωμα στον
αλλοδαπό να απασχοληθεί στη συγκεκριμένη απασχόληση και για συγκεκριμένη χρονική
περίοδο όπως καθορίζεται γραπτώς στην άδεια και σε περίπτωση που ο κάτοχος της
αναλάβει άλλη απασχόληση τότε η άδεια απασχόλησης παύει να ισχύει και θεωρείται
ακυρωθείσα.

3. Απασχόληση Αλλοδαπών Φοιτητών από τρίτες χώρες
Πρόσβαση σε απασχόληση έχουν οι φοιτητές υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι
έγιναν δεκτοί σε αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης σε αναγνωρισμένο πρόγραμμα
σπουδών και βρίσκονταν στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά την 31/05/2021. Νοείται ότι οι
εργοδότες πρέπει να ελέγχουν ότι ο φοιτητής κατέχει έγκυρη άδεια παραμονής φοιτητή σε
ισχύ, που εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και στην οποία
αναφέρεται το δικαίωμα του για άσκηση οικονομικής δραστηριότητας.

Η απασχόληση των δικαιούχων φοιτητών επιτρέπεται υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
- Ο φοιτητής έχει εξασφαλίσει συμβόλαιο απασχόλησης σε συγκεκριμένο εργοδότη.
(Πρότυπο συμβόλαιο εξασφαλίζει από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας)
- Το συμβόλαιο απασχόλησης με συνημμένο το ωράριο σπουδών του φοιτητή, έχει

ελεγχθεί/σφραγισθεί από το Τμήμα Εργασίας (κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας).
- Η απασχόληση είναι εκτός ωραρίου σπουδών.
- Οι ώρες απασχόλησης δεν υπερβαίνουν τις 20 εβδομαδιαίως ενώ τις περιόδους διακοπών
μαθημάτων οι ώρες απασχόλησης δεν υπερβαίνουν τις 38 εβδομαδιαίως.

Η απασχόληση φοιτητών σε ιδιωτικά νοικοκυριά επιτρέπεται για εργασίες οικιακής φύσης
νοουμένου ότι γίνεται περιστασιακά. Στις περιπτώσεις αυτές οι εργοδότες θα πρέπει να
καταχωρούν σε ειδικό έντυπο που κατέχει ο φοιτητής τα στοιχεία τους (όνομα –
διεύθυνση), την ημερομηνία απασχόλησης, τις ώρες απασχόλησης και το ύψος της αμοιβής
που κατέβαλαν στο φοιτητή. Δεν απαιτείται η υπογραφή συμβολαίου.
Ο φοιτητής οφείλει να καταβάλλει εισφορές Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση τις αποδοχές
του που είναι καταχωρημένες στο ειδικό έντυπο.

Ο φοιτητής θα πρέπει όταν αποτείνεται για εργασία να έχει στην κατοχή του την άδεια
παραμονής του και το ωράριο σπουδών του κατάλληλα θεωρημένο από το Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα στο οποίο φοιτά.

4. Απασχόληση Αιτητών Ασύλου
4.1 Απασχόληση Αναγνωρισμένων Προσφύγων:

Σύμφωνα με το άρθρο 21Β του Περί Προσφύγων Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι
αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν ίσα δικαιώματα στην εργασία με τους πολίτες της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Με άλλα λόγια, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες δεν υπόκεινται σε
οποιονδήποτε περιορισμό αναφορικά με τους τομείς απασχόλησης ούτε απαιτείται
οποιαδήποτε διαδικασία έγκρισης από το Τμήμα Εργασίας.

4.2 Απασχόληση Αιτητών Ασύλου με το καθεστώς «συμπληρωματικής προστασίας»

Τα άτομα αυτά σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 19 του περί Προσφύγων Νόμου,
έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην απασχόληση από την ημέρα παραχώρησης του
καθεστώτος όπως και στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε
περιορισμό αναφορικά με τους τομείς απασχόλησης και επαγγέλματα ούτε απαιτείται
οποιαδήποτε διαδικασία έγκρισης από το Τμήμα Εργασίας.

4.3 Απασχόληση Αιτητών Ασύλου
Πρόσβαση στην απασχόληση αιτητών ασύλου επιτρέπεται μετά την παρέλευση ενός μήνα
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ασύλου, νοουμένου ότι κατέχουν συμβόλαιο
απασχόλησης σε συγκεκριμένο εργοδότη σφραγισμένο από το Τμήμα Εργασίας.
Μετά την πάροδο του ενός μήνα, οι αιτητές ασύλου με βάση το Διάταγμα της Υπουργού
Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορούν να εργοδοτηθούν στους
ακόλουθους τομείς οικονομικής δραστηριότητος και επαγγέλματα εφόσον εξασφαλίσουν
συμβόλαιο απασχόλησης σφραγισμένο από το Τμήμα Εργασίας.
Η Απασχόληση των αιτητών ασύλου δύναται να αρχίσει άμεσα με την υποβολή πρότυπης
Υπεύθυνης Δήλωσης για προσωρινή εργοδότηση αιτητών ασύλου.
4.4 Νέα διαδικασία απασχόλησης Αιτητών Ασύλου

Για την απασχόληση αιτητών ασύλου οι εργοδότες προβαίνουν στις πιο κάτω διαδικασίες:

1. Γνωστοποίηση κενής θέσης εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) χωρίς
να απαιτείται δημοσίευση στον τύπο. Στην περίπτωση που ο εργοδότης εντοπίσει από
μόνος του τον αιτητή ασύλου και νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες του Διατάγματος
(οικονομική δραστηριότητα/επάγγελμα, ο αλλοδαπός συνεχίζει να είναι αιτητής ασύλου),
δεν απαιτείται γνωστοποίηση κενής θέσης εργασίας.

2. Υποβολή στο Γραφείο Εργασίας της επαρχίας τους, συμπληρωμένο έντυπο αίτησης
απασχόλησης αιτητή ασύλου καθώς και πρωτότυπου ονομαστικού συμβολαίου πλήρως
συμπληρωμένο (βλέπε έντυπα/ αιτήσεις), χωρίς να είναι χαρτοσημασμένο. Επιπρόσθετα, οι
εργοδότες θα πρέπει να επισυνάπτουν τα πιο πρόσφατα συμβόλαια/ όρους εργοδότησης
του ημεδαπού προσωπικού που ασκούν ίδια ή παρόμοια καθήκοντα (όπου εφαρμόζεται).

3. Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραστατικά, είτε πρόκειται για νέο
συμβόλαιο είτε για ανανέωση συμβολαίου:
●

Αποδεικτικά στοιχεία διευθέτησης των υποχρεώσεων των εργοδοτών στις
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (απόδειξη είσπραξης τέλους η οποία
έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 3 μηνών ή σχετική βεβαίωση).

●

Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη.

●

Άδεια Λειτουργίας ή βεβαίωση από το Υφυπουργείο Τουρισμού για
εστιατόρια/ κέντρα αναψυχής/ ξενοδοχεία (εκεί που εφαρμόζεται).

4. Τα συμβόλαια θα εγκρίνονται από Τεχνική Επιτροπή. Για τα εγκριθέντα συμβόλαια θα
καλείται ο εργοδότης να τα παραλάβει από το Γραφείο Εργασίας της Επαρχίας του,
προσκομίζοντας

και

τα

ανάλογα

χαρτόσημα

για

την

χαρτοσήμανση

τους.

5. Τα δύο αντίγραφα συμβολαίων θα δίνονται το ένα στον εργοδότη και το άλλο στον αιτητή
ασύλου.

5. Όροι και Συνθήκες Απασχόλησης
Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και διάφορες Διεθνείς Συμβάσεις στις οποίες έχει
προσχωρήσει η Κυπριακή Δημοκρατία, διασφαλίζουν την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των
αλλοδαπών εργαζομένων στην Κύπρο.
Συγκεκριμένα η Κυπριακή Δημοκρατία έχει επικυρώσει τις συμβάσεις της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας βάσει των οποίων υποχρεούται να παρέχει ίσες ευκαιρίες και ίση
μεταχείριση, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φύλου, θρησκείας κτλ., σ’ όλους τους αλλοδαπούς
εργαζομένους που βρίσκονται στο έδαφος της, σε βαθμό όχι μικρότερο απ’ εκείνο που
απολαμβάνουν οι Κύπριοι εργαζόμενοι.
Επιπρόσθετα η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αποδεχτεί το Άρθρο 19 (Revised) του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Χάρτη που αναφέρεται στα δικαιώματα των αλλοδαπών εργαζομένων και των
οικογενειών τους για προστασία και βοήθεια.
Στα πλαίσια αυτά, το Υπουργείο Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
διασφαλίζει την ίση μεταχείριση αλλοδαπών εργαζομένων με το ντόπιο εργατικό δυναμικό
με την υπογραφή συμβολαίων εργασίας τόσο από τον εργοδότη όσο και από τον αλλοδαπό
εργοδοτούμενο του. Τα συμβόλαια εργασίας περιέχουν όλους τους όρους απασχόλησης
(ωράριο εργασίας, μισθούς, ετήσιες άδειες, αργίες κτλ) που ισχύουν για τους Κύπριους
εργαζομένους με βάση τις ισχύουσες κλαδικές και συλλογικές συμβάσεις.

6. Εργατικές Διαφορές

Οποιαδήποτε παραβίαση των όρων απασχόλησης δίνει το δικαίωμα στους αλλοδαπούς
εργαζομένους (συμπεριλαμβανομένων και των οικιακών βοηθών) να υποβάλουν σχετικό
παράπονο στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.
Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις που τα παράπονα αφορούν ποινικά αδικήματα π.χ.
άσκηση σωματικής βίας, ισχυριζόμενη κλοπή κτλ., τη διερεύνηση τους αναλαμβάνει η
Αστυνομία.

7. Σχέδιο παροχής κινήτρων για την απασχόληση νέων ηλικίας 15-29 που βρίσκονται εκτός
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Κλείνοντας, δέον να γίνει μνεία στην πρόσκληση που ανακοίνωσε το Yπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για υποβολή αιτήσεων, στο πλαίσιο του Σχεδίου
Χορηγιών, «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών
που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education,
Employment or Training - NEETs» και δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Πρωτοβουλία
για Απασχόληση των Νέων και την Κυπριακή Δημοκρατία. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από
τις 8/11/2021 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου.
Παρατίθεται αυτούσιο απόσπασμα από το περιεχόμενο της πρόσκλησης.
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην άμβλυνση της ανεργίας στους νέους ηλικίας από 15 μέχρι 29 ετών,
οι οποίοι δεν μετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης και στη βιώσιμη ένταξη των
νέων στην αγορά εργασίας, μέσω τοποθέτησης τους σε επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης
και απόκτησης εργασιακής πείρας. Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στα μέτρα της ενεργητικής
πολιτικής απασχόλησης που προωθεί η Κυβέρνηση για την εφαρμογής της «Εγγύησης για τη
Νεολαία».
Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Ένταξης στο Σχέδιο
Δικαίωμα ένταξης στο Σχέδιο έχουν όλοι οι Εργοδότες που:
1) Βρίσκονται εγκατεστημένοι/ες και ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές που ελέγχονται
από την Κυπριακή Δημοκρατία.
2) Είναι εγγεγραμμένοι/ες στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότες.

3) Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που σχετίζονται με την παραβίαση του Διατάγματος
για τον Κατώτατο Μισθό, ούτε έχουν καταδικασθεί για παράνομη ή αδήλωτη εργασία τα
τελευταία τρία (3) χρόνια που προηγούνται της αίτησής τους για συμμετοχή στο Σχέδιο.
4) Δεν έχουν υπερβεί το μέγιστο αριθμό ατόμων που δύνανται να προσληφθούν μέσω του
Σχεδίου ανά πρόσκληση, ο οποίος έχει καθοριστεί στα πέντε (5) άτομα.
5) Η πρόσληψη του ατόμου μέσω του Σχεδίου αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού
των εργαζομένων στην επιχείρηση που κατέχουν θέση στο ίδιο επάγγελμα με το άτομο που
προσλαμβάνεται. Η σύγκριση γίνεται μεταξύ του μήνα που προηγείται της πρόσληψης και
του μήνα που πραγματοποιείται η πρόσληψη. Η τυχόν μείωση του προσωπικού κατά την
περίοδο συμμετοχής στο σχέδιο δεν δικαιολογείται, εκτός και αν η θέση ή οι θέσεις εργασίας
έμειναν κενές ύστερα από εθελοντική αποχώρηση, συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας, ή νόμιμη
απόλυση για λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 5 του περί Τερματισμού Απασχόλησης
Νόμου του 1967 (Ν.24/1967) όπως έχει τροποποιηθεί.
6) Ικανοποιούν τους όρους για κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού 1407/2013 για
Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας.
7) Θα προσλάβουν άτομο με πλήρη απασχόληση για το οποίο πληρούνται οι πιο κάτω
προϋποθέσεις :
1. Ανήκει στην ομάδα στόχου, είναι δηλαδή νέος ηλικίας από 15 μέχρι 29 ετών (29 ετών και
364 ημερών), κατά την ημερομηνία πρόσληψης, ο οποίος βρίσκεται εκτός απασχόλησης,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι άνεργος εγγεγραμμένος στη Δημόσια Υπηρεσία
Απασχόλησης (ΔΥΑ) μέχρι και μία ημέρα πριν την ημερομηνία πρόσληψης του.
2. Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτης οποιουδήποτε άλλου ΚράτουςΜέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτης τρίτης χώρας, που διαμένει νόμιμα στη
Δημοκρατία και έχει δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
3. Η πρόσληψη και η έναρξη απασχόλησης πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή
της αίτησης συμμετοχής στο Σχέδιο. Η ημερομηνία πρόσληψης/έναρξης απασχόλησης να
προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Δεν θα γίνονται αποδεκτές
αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται την ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία πρόσληψης
πρόσληψης.

4. Δεν είχε εργασθεί στον συγκεκριμένο εργοδότη κατά το οκτάμηνο που προηγείται της
ημερομηνίας πρόσληψής του στο Σχέδιο. Προηγούμενη εργοδότηση θεωρείται και η
εργοδότηση σε άλλες εταιρείες που έχουν κοινό μέτοχο η/και μετοχικές εταιρείες που
ανήκουν στον ίδιο τελικό δικαιούχο με τον αιτητή εργοδότη.
8) Δεν μπορούν να εργοδοτηθούν μέσω του Σχεδίου:
1. Άτομα για τα οποία ο εργοδότης επιχορηγήθηκε στο παρελθόν από συγχρηματοδοτούμενα
Σχέδια, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
2. (α) άτομα που είναι Μέτοχοι ή/και Διευθυντές εταιρείας (εξαιρούνται οι Δημόσιες
εταιρείες) μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Σωματείου/Συλλόγου/ Ιδρύματος και (β) άτομα
που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α’ ή β’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με
τον εργοδότη. Δηλαδή, δεν μπορούν να συμμετάσχουν με τη σχέση εργοδότη εργαζομένου,
άτομα που συνδέονται μεταξύ τους ως γονείς, παιδιά, σύζυγοι, πεθερικά, παππούδες,
γιαγιάδες, εγγόνια, γαμπροί, νύφες, κουνιάδοι, αδέρφια. Για τις πιο πάνω εξαιρέσεις, ως
εργοδότης καθορίζεται στο σημείο (α).
3. Αυτοτελώς εργαζόμενοι για επιχορήγηση του εαυτού τους.
9) Το άτομο που προσλαμβάνεται μέσω του Σχεδίου πρέπει να καλύπτει κενή θέση εργασίας
που κοινοποιήθηκε από τον Εργοδότη στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν από
την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο και να έχει παραπεμφθεί από την ΔΥΑ
στον εργοδότη πριν από την εργοδότηση του ατόμου. Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία
πρόσληψης πρέπει να προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
10) Η ημερομηνία πρόσληψης του ατόμου πρέπει να είναι εντός της περιόδου ισχύος της
πρόσκλησης του Σχεδίου και να προηγείται της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης
συμμετοχής. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί εντός ενός μηνός από την
ημερομηνία πρόσληψης. (δηλαδή αν έχει προσληφθεί π.χ 15/3/21 η αίτηση θα πρέπει να
υποβληθεί μέχρι 15/4/2021)
11) Ο μισθός που θα δοθεί στο άτομο που θα προσληφθεί μέσω του Σχεδίου δεν θα είναι
χαμηλότερος από αυτόν που προνοείται από το ισχύον Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό
και την ανάλογη αναπροσαρμογή σε έξι (6) μήνες ακόμη και αν το συγκεκριμένο
επάγγελμα/θέση εργασίας στο οποίο προσλαμβάνεται το άτομο δεν περιλαμβάνεται σε αυτά
που καθορίζονται στο Διάταγμα.

12) Για να είναι δυνατή η ένταξη στο Σχέδιο οι εργοδότες που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Δεν μπορούν να επιχορηγούνται για το ίδιο άτομο, την ίδια χρονική περίοδο, το ίδιο είδος
δαπάνης (π.χ. μισθός) από διαφορετικούς φορείς/ταμεία.
2. Θα δεσμευτούν ότι δεν θα μειώσουν το προσωπικό της επιχείρησης τους στο ίδιο
επάγγελμα για το οποίο προσλαμβάνεται το άτομο που εντάσσεται στο Σχέδιο για την
περίοδο της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης. Η τυχόν μείωση του προσωπικού κατά
την περίοδο συμμετοχής στο σχέδιο δεν δικαιολογείται, εκτός και αν η θέση ή οι θέσεις
εργασίας έμειναν κενές ύστερα από εθελοντική αποχώρηση, συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας,
ή νόμιμη απόλυση για λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 5 του περί Τερματισμού
Απασχόλησης Νόμου του 1967 (Ν.24/1967) όπως έχει τροποποιηθεί.
3. Eνισχύσεις προς μεμονωμένους καταναλωτές (π.χ. νοικοκυριά) με βάση το άρθρο 107 (2)
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε συμβιβάζονται με την κοινή αγορά, δηλαδή
εξαιρούνται από το πεδίο ισχύος των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων.
4. Οι ενισχύσεις προς μεμονωμένους καταναλωτές (π.χ. νοικοκυριά) με βάση το άρθρο 107
(2) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε συμβιβάζονται με την κοινή αγορά, δηλαδή
εξαιρούνται από το πεδίο ισχύος των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων.
5. Ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι η εταιρεία του ασκεί
οικονομική δραστηριότητα. Σημειώνεται, ότι αν σε οποιοδήποτε στάδιο, είτε της έγκρισης
για ένταξη στο Σχέδιο, είτε κατά την περίοδο ισχύος της Σύμβασης Δημόσιας
Χρηματοδότησης (ΣΔΧ) που θα συναφθεί μεταξύ του εργοδότη και του Φορέα Διαχείρισης
(ΦΔ) του Σχεδίου, είτε ακόμη και μετά τη λήξη της ΣΔΧ, διαπιστωθεί ότι δεν πληροίται
οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κριτήρια/προϋποθέσεις, τότε ανάλογα με το στάδιο, είτε θα
τερματίζεται η διαδικασία ένταξης, ή η ΣΔΧ. Σημειώνεται επίσης, ότι σε περίπτωση
διαπίστωσης υποβολής ψευδών δηλώσεων, στοιχείων ή πληροφοριών, τότε η αίτηση για
συμμετοχή στο Σχέδιο απορρίπτεται. Επιπρόσθετα, ο Φορέας Διαχείρισης δύναται να
απορρίψει αιτήσεις συμμετοχής του ίδιου εργοδότη που βρίσκονται στην διαδικασία
έγκρισης ή και υπογραφής ΣΔΧ.

