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ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΩΝ 

Νοέμβριος 2020  

 

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε το πιο πανω σχέδιο έναρξη του οποίου δηλώθηκε 

την 23/10/20. Οι οδηγίες εφαρμογής του σχεδίου υπάρχουν σε ένα κείμενο 70 σελίδων. 

Οδηγός.   

Στο σχέδιο μπορούν να απευθυνθούν οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

εγκατεστημένα στην Κύπρο για την επιχορήγηση του κόστους εργοδότισης ατόμων που 

έχουν αποφυλακισθεί από τις Κεντρικές Φυλακές.  

Οποιαδήποτε επιχείρηση μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέχρι και 200.000 την τριετία. Το 

πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό και θα δέχεται αιτήσεις μέχρι να εξαντληθεί το 

εγκεκριμένο ολικό ποσό του σχεδίου το οποίο είναι 4.000.000.  

Ανά περίοδο ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορεί να έχει εργοδοτιθεί βάσει του 

σχεδίου είναι 5 άτομα. Σημαντικό να σημειωθεί ότι ο εργοδότης θα πρέπει πρώτα να 

εργοδοτίση το άτομο και μετά να απευθυνθεί στο σχέδιο και το άτομο αυτό να μην έχει 

εργοδοτιθεί από τον ίδιο εργοδότη το τελευταίο οκτάμηνο.  

Δεν μπορούν να χορηγηθούν άτομα τα οποία είναι διευθυντές ή μέτοχοι της εταιρείας 

που τους εργοδότη, ή συγγενικά πρόσωπα του εργοδότη τους, ή αυτοτελώς εργαζόμενοι.  

Η θέση που θα καλυφθεί από τον εργοδοτούμενο θα πρέπει να έχει δηλωθεί στη Δημοσιά 

Υπηρεσία Απασχόλησης από τον εργοδότη από πριν και ο μισθός που θα δοθεί στο 

ατομο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος από αυτόν που προνοείται από σχετικό 

διάταγμα για τον κατώτατο μισθό.  

Το άτομο που θα εργοδοτηθεί θα πρέπει να έχει βεβαίωση ανεργίας κατά την περίοδο 

της πρόσκλησης και να υπάρχει παραπεμπτικό για το συγκεκριμένο Σχέδιο από 

Λειτουργό Απασχόλησης των Επαρχιακών / Τοπικών Γραφείων Εργασίας της Δημοσίας 

Υπηρεσίας Απασχόλησης.  

Ο εργοδότης για να ενταχθεί στο σχέδιο δεν μπορεί να έχει απολύσει αλλά άτομα που 

αφορούν την ιδιά θέση από την 1 Μάρτιου 2020 μέχρι και την 31 Δεκέμβριου 2020 

εκτός για λογούς που αιτιολογούν τέτοια απόλυση.  

Η χορηγία θα παραχωρείται για 24 μήνες απασχόλησης. Με βάση τη μονάδα κόστους 

η μέγιστη δυνατή επιχορήγηση για τους 24 μήνες ανέρχεται σε 20.640,00 και κάτ. 

επέκταση σε 860 τον μηνά. Πιο συγκεκριμένα η χορηγία που δίνεται καθορίστηκε 

στα €48 για κάθε εργάσιμη ημέρα. 

Αίτηση θα πρέπει να καταχωρηθεί εντός του πρώτου μηνά εργοδοτικής.  

Έντυπο Αίτησης – Αίτηση  

Αποστέλλεται ηλεκτρονικά και μέσο των πιο κάτω σημείων επικοινωνίας.  

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης:  

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/252C47CC41CC083DC22586090044BE68/$file/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%A3%CE%98%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/140370A67CE1EA8BC225860E0044C0CB/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%A3%CE%98%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D__.pdf?OpenElement
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Λευκωσία Email: sxedianic@dl.mlsi.gov.cy 22-403000,22-403013,22-403015,22-

403022,22-403023,22-403024,22-403026,22-403032, 22-403033,22-403038,22-

815854,22-815863,22-443708,22-443713  

Λάρνακα Email: sxedialar@dl.mlsi.gov.cy Τηλ.:24-805350,24-805349,24-

805321,24-813298,24-813298,24-813297,24-813208,24-813292,23- 812056.  

Λεμεσός Email: sxedialim@dl.mlsi.gov.cy Τηλ.: 25-827363, 25-827364,25-827331  

Πάφος Email: sxediapaph@dl.mlsi.gov.cy Τηλ.:26-821665,26-821651,26-

821648,26-821652,26-821650,26-821644,26-821643,26-821645 

Δικαιολογητικά και άλλα συνοδευτικά έγγραφα 

1. Υπεύθυνη Δήλωση με τη χρήση του καθορισμένου εντύπου που εκδίδεται δυνάμει 

του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος 

Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012.  

2. Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη για Δάνειο με ευνοϊκούς όρους μέσου του Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας Κύπρου CYPEF (Cyprus Entrepreneurship Fund).  

3. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας εργοδοτούμενου ή Διαβατήριο και Πιστοποιητικό από 

το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (όπου εφαρμόζεται π.χ. για 

Ευρωπαίους πολίτες).   

4. Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι αυτοεργοδοτούμενος να προσκομιστεί Αντίγραφο 

του Δελτίου Ταυτότητας του.  

5. Πίνακας υπολογισμού μισθολογικού κόστους του εργοδοτούμενου. Το σχετικό έντυπο 

επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο.  

6. Το Έντυπο Παραπομπής υποψηφίου για συνέντευξη και Απόφαση εργοδότη (έντυπο 

CPS R215), καθώς επίσης και τη Βεβαίωση Ανεργίας που να φαίνεται ότι είναι άνεργο 

κατά την περίοδο της πρόσκλησης (έντυπο του CPS R212) (Η περίοδος ανεργίας θα 

πρέπει να είναι σε ισχύ, μέχρι και μια ημέρα πριν την ημερομηνία πρόσληψης).  

7. Βεβαίωση από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ότι ο εργοδότης δεν έχει καταδικαστεί 

σχετικά με την παραβίαση του Διατάγματος για τον Κατώτατο Μισθό τα τελευταία τρία 

(3) χρόνια.  

8. Το παραπεμπτικό για το συγκεκριμένο Σχέδιο από Λειτουργό Απασχόλησης των 

Επαρχιακών/ Τοπικών Γραφείων Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης 

(έντυπο του CPS R237).  

9. Βεβαίωση απόλυσης από Κεντρικές Φυλακές 

Για να μπορεί να ζητηθεί και να δοθεί η εν χορηγία ο εργοδότης θα πρέπει να γνωρίζει 

ότι θα ζητηθεί από αυτών να παρουσιάσει τα εξής 

1. Αίτημα Καταβολής χορηγίας συμπληρωμένο, με την υπογραφή και τη σφραγίδα του 

εργοδότη (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, για αυτοτελώς εργαζόμενους δεν χρειάζεται σφραγίδα).  

2. Αναλυτική Κατάσταση των ημερών που εργάστηκε ο εργοδοτούμενος κατά τη διάρκεια 

των μηνών που καλύπτει το Αίτημα Καταβολής Χορηγίας. Πρέπει να αναφέρονται οι 

μέρες απουσίας από την εργασία όποιος και αν είναι ο λόγος (π.χ. ασθένεια, άδεια 
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ανάπαυσης, αδικαιολόγητη απουσία κ.τ.λ.). Οι Αναλυτικές Καταστάσεις θα πρέπει να 

είναι υπογεγραμμένες από τον ίδιο τον εργοδοτούμενο, αλλά και από τον δικαιούχο.  

3. Εξουσιοδότηση για πληρωμές από το FIMAS, με την υπογραφή και τη σφραγίδα του 

εργοδότη (σε περίπτωση νομικού προσώπου) (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ) μαζί με αντίγραφο 

λογαριασμού της τράπεζας όπου παρουσιάζεται ο κάτοχος του λογαριασμού και ο 

αριθμός IBAN (International Bank Account Number) (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ).  

4. Βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων που να επιβεβαιώνει πως ο 

δικαιούχος έχει καταβάλει τις εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι και 

τον τελευταίο μήνα που απαιτείται η καταβολή της χορηγίας (Έντυπο αρ. Υ.Κ.Α. Β-7 - 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ).  

5. Αναλυτική Κατάσταση Μισθοδοσίας του εργοδοτούμενου, από τις Υ.Κ.Α., που να 

δείχνει τους μισθούς που δηλώθηκαν από τον δικαιούχο για την περίοδο που αντιστοιχεί 

το ΑΚΧ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ).  

6. Υπεύθυνη δήλωση για μείωση ή μη μείωση των μονάδων εργασίας με την υπογραφή 

και τη σφραγίδα του εργοδότη (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ) και τις αντίστοιχες επιστολές παραίτησης 

ή απόλυσης (ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) 

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δικαιούχος θέλει να τερματίσει το σχέδιο θα πρέπει να 

αποστείλει σχετική ενημέρωση επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο δικαιούχος 

μπορεί να αποσύρει το αίτημα του για χορηγία και να τερματίσει τη Συμφωνία Δημόσιας 

Χρηματοδότησης οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς αποζημίωση, εφόσον δώσει γραπτή 

προειδοποίηση 30 ημερών, καθώς και τους λόγους του τερματισμού. Εάν δε δοθούν οι 

λόγοι του τερματισμού ή αν ο Φορέας Διαχείρισης δεν αποδεχτεί τους λόγους αυτούς, 

θα θεωρηθεί ότι ο δικαιούχος τερμάτισε τη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης 

αντικανονικά. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό Εφαρμογής του Σχεδίου, στον 

οποίο αναφέρονται όλες οι απαιτούμενες λεπτομέρειες, το Έντυπο της Αίτησης 

Υποβολής Πρότασης και κάθε άλλο απαιτούμενο έντυπο ή έγγραφο, από την ιστοσελίδα 

του Τμήματος Εργασίας (http://www.mlsi.gov.cy/dl ), την ιστοσελίδα της ΓΔ ΕΠΣΑ 

(http://www.structuralfunds.org.cy ). 

http://www.mlsi.gov.cy/dl
http://www.structuralfunds.org.cy/

