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To Yπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανακοινώνει την Πρόσκληση για 
υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη 
Δικαιούχων Ε.Ε.Ε. σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση τρίμηνης  κατάρτισης». Το Σχέδιο περιλαμβάνεται 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή και 
δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Το Σχέδιο στοχεύει στην ένταξη των Ληπτών ΕΕΕ (εγγεγραμμένων στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης 
(ΔΥΑ), που έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης (της ΑνΑΔ) για τρεις (3) 
μήνες στον ίδιο εργοδότη) στην αγορά εργασίας μέσω της παροχής κινήτρων. 

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος και μπορεί να 
καλύψει δαπάνες που αφορούν το μισθολογικό κόστος του εργοδοτούμενου με μέγιστο ύψος €6.000.  
Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του ανέργου για δώδεκα (12) μήνες και καταβολή στον εργοδότη 
χορηγίας για όλους τους μήνες απασχόλησης.  

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι €5.000.000 και 
αναμένεται  να παραληφθούν 850 αιτήσεις. 

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 ) καθώς και από τα κατά τόπους Επαρχιακά 
και Τοπικά Γραφεία Εργασίας  (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) 

Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 3 Ιουλίου 2017 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή 
ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου. Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται 
μόνο με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας  (Δημόσια 
Υπηρεσία Απασχόλησης), πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.  

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dl   
 
To Yπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να προβεί σε παράταση ή 
ανάκληση της ισχύος της παρούσας πρόσκλησης εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής της. 
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