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Σημείο 1 

 
 

Αίτηση Καταβολής Χορηγίας 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ  ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 

Με την παρούσα, παρακαλώ όπως παραχωρηθεί χορηγία στον εργοδότη ........................................................................................ 

............................................................................................................. με αριθμό Φακέλου του Σχεδίου ………………………………… στo 

πλαίσιo του πιο πάνω Σχεδίου για τον εργοδοτούμενο.................................................................................. ........................................... 

.............................................. για τους μήνες εργοδότησης  …………………………………………………………..............................………………… 

. 

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

1. Αίτηση καταβολής χορηγίας συμπληρωμένη, με την υπογραφή και τη σφραγίδα του εργοδότη (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ). 

2. Εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας (pay slips) ανά μήνα, των ακαθάριστων απολαβών για τους πιο πάνω μήνες, 

υπογεγραμμένα από τον ίδιο τον εργοδοτούμενο.  

3. Εξουσιοδότηση της τράπεζας με την υπογραφή και την σφραγίδα του εργοδότη (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ)  

4. Καταστάσεις Αποδοχών και Εισφορών (Έντυπο αρ. Υ.Κ.Α. 2-002) για τους πιο πάνω μήνες (ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ)  

5. Αποδείξεις καταβολής των Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Έντυπο αρ. Υ.Κ.Α. 2-001, ροζ χρώμα) για κάθε Κατάσταση Αποδοχών 

και Εισφορών (ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ). 

6. Τα δικαιολογητικά των σημείων 2 , 4 και 5 για τον 13ο μισθό, όπου εφαρμόζεται (ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ). 

7. Υπεύθυνη Δήλωση για μη μείωση των μονάδων εργασίας.  

8. Αιτιολόγηση χαμηλότερων απολαβών  από το εγκεκριμένο μηνιαίο μισθολογικό κόστος με βάση τη Συμφωνία Δημόσιας 

Χρηματοδότησης (να δοθεί για κάθε μήνα ξεχωριστά, εφόσον εφαρμόζεται). 

9. Πιστοποιητικό από το Αρχείο Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών για τη νόμιμη διαμονή του 

εργοδοτούμενου (Όπου εφαρμόζεται). 

10. Υπεύθυνη Δήλωση για αποφυγή διπλής χρηματοδότησης (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ). 

 

 

 

Ημερομηνία:     /     / 20 

…………………………………….....................................   

Υπογραφή Εργοδότη  /Διευθυντή Επιχείρησης ή Διευθυντή Προσωπικού 

Σφραγίδα Επιχείρησης 

 

To Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ε.Ε 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ  ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΜΑΣ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. 

 

Παρακαλείστε όπως κατά την αποστολή παραστατικών αναγράφετε τον αριθμό του φακέλου σας, ο οποίος σας 
έχει γνωστοποιηθεί με την απόφαση έγκρισης. 

 

 
1. Συμπλήρωση της αίτησης καταβολής χορηγίας με υπογραφή του εργοδότη και σφραγίδα της επιχείρησης . 

2.Στα εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας (pay slips) θα αναγράφεται η φράση «έλαβα το πιο πάνω ποσό» 

χειρόγραφα από τον ίδιο τον εργοδοτούμενο ή εναλλακτικά στην περίπτωση που δεν γνωρίζει ελληνικά τη φράση 

στα αγγλικά “I have received the above mentioned amount”.  

3. Δεν θα γίνονται δεκτές εβδομαδιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας. 

3. Η εξουσιοδότηση της τράπεζας απαιτείται ΜΟΝΟ κατά την πρώτη πληρωμή μαζί με  αντίγραφο του λογαριασμού 

της τράπεζας με το ΙΒΑΝ της εταιρείας 

4. Τα ποσά στις Καταστάσεις Αποδοχών και Εισφορών (Έντυπο αρ. Υ.Κ.Α. 2-002), θα πρέπει να συμφωνούν με τις 

ροζ αποδείξεις πληρωμής των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα ποσά του ακαθάριστου μισθού που αναγράφονται 

στα pay slip. Σε αυτά πρέπει να αναγράφονται όλοι οι υπάλληλοι του εργοδότη ονομαστικά και οι συνολικές 

πληρωτέες εισφορές.  

5. Αποδείξεις καταβολής των Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Έντυπο αρ. Υ.Κ.Α. 2-001, ροζ χρώμα) για κάθε Κατάσταση 

Αποδοχών και Εισφορών .(Να μην αναγράφει δίπλα από τον αριθμό  απόδειξης την λέξη αντίγραφο) 

6. Σε περίπτωση που καταβάλλεται 13ος μισθός, πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχα όλα τα δικαιολογητικά των 

σημείων 2 ,4 και 5. 

7. Συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης για μη μείωση των μονάδων εργασίας. Σε περίπτωση μείωσης παρακαλώ 

όπως επισυνάπτονται οι επιστολές απόλυσης/παραίτησης που αφορούν το ίδιο επάγγελμα, να φέρουν την 

υπογραφή του εργοδότη (αν πρόκειται για απόλυση), ή του εργοδοτούμενου (αν πρόκειται για παραίτηση). 

8. Σε περιπτώσεις που οι μηνιαίες απολαβές είναι χαμηλότερες από το εγκεκριμένο μηνιαίο μισθολογικό κόστος με 

βάση τη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης, παρακαλούμε όπως εξηγήσετε τον τρόπο υπολογισμού του π.χ. 

τρόπος υπολογισμού της ωριαίας αμοιβής για τυχόν απουσία από την εργασία για την αποκοπή της (να δοθεί για 

κάθε μήνα ξεχωριστά, εφόσον εφαρμόζεται). 

9. Κατά την πρώτη πληρωμή πρέπει να υποβληθεί αποδεικτικό της νόμιμης διαμονής του εργοδοτούμενου 

(πιστοποιητικό από Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης). 

10. Υπεύθυνη Δήλωση για αποφυγή διπλής χρηματοδότησης με υπογραφή και σφραγίδα του εργοδότη.  

 
 
 
 
 
 

To Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ε.Ε 

 



Σημείο 2 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ  ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Μηνιαία Αναλυτική Κατάσταση Μισθοδοσίας 
ΜΗΝΑΣ .......................... ΕΤΟΣ ........................ 

 
Αριθμός φακέλου: ……………………………………………… 

  

Εταιρεία:    

Όνομα Eργοδοτούμενου:     

Αριθμός Δελτίου Tαυτότητας:    

Aριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων:    

Ημερομηνία Πρόσληψης:    

Σε περίπτωση τερματισμού (Ημερομηνία Τερματισμού):    

Ωρομίσθιο:   

Ώρες εργασίας:   

  

Μηνιαίο Μισθολογικό Κόστος Εργοδότη 

Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός   

Μονάδες   

Σύνολο Μηνιαίου Ακαθάριστου Μισθού και Μονάδων  

Ταμείο Αδειών - ...%  

Σύνολο Μηνιαίου Ακαθάριστου Μισθού και Ταμείου Αδειών  

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Εργοδότη 6,8% * Σύνολο  

Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού – 1,2% * Σύνολο  

Ταμείο Ανθρώπινου Δυναμικού –  0,5% * Σύνολο  

Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής – 2% * Σύνολο  

 Σύνολο Μηνιαίου Μισθολογικού Κόστους Εργοδότη  

  

Μισθός εργοδοτούμενου 

Βασικός ακαθάριστος μισθός (Ακαθάριστος και μονάδες)  

Αφαίρεση Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων – εργοδοτούμενου   

Καθαρός μισθός   

  

Υπογραφή και σφραγίδα εργοδότη:  

  

Χειρόγραφη δήλωση από τον ίδιο τον εργοδοτούμενο για την παραλαβή των χρημάτων: 

  

Υπογραφή εργοδοτούμενου: 
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Σημείο 3 



 Σημείο 3β-ΔΕΙΓΜΑ 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
Σημείο 4 

 

 

 
 



Επισυναπτόμενο 4 – ΔΕΙΓΜΑ 
 

 

 



Σημείο 5 – ΔΕΙΓΜΑ 
 
 

 



 

 

 
Σημείο 7 

                                    

 
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία: 
 
Αριθμός φακέλου: 

 
Υπεύθυνη Δήλωση 

 
Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Άνεργων στην Ξενοδοχειακή,  

Επισιτιστική και εν γένει Τουριστική Βιομηχανία 
 
Εγώ ο ..........................................................................., μέτοχος ή νομικός εκπρόσωπος της εταιρείας .................. 

............................................................................................................................................................................ 

με αριθμό δελτίου ταυτότητας ................................... δηλώνω υπεύθυνα ότι έχει / δεν έχει μειωθεί ο αριθμός των 

μονάδων εργασίας στην επιχείρηση σε σχέση με τον μέσο όρο του οκταμήνου που προηγήθηκε. Σε περίπτωση 

μείωσης των μονάδων εργασίας στο χρονικό πλαίσιο για το οποίο υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και 

του εργοδότη, βεβαιώνω πως πρόκειται για παραιτήσεις ή απολύσεις για πειθαρχικούς λόγους των εργοδοτουμένων και 

επισυνάπτω τη σχετική λίστα με τα ονόματα των εργοδοτουμένων που τερμάτισαν από τις .........................μέχρι και 

τις ......................... . 

 

Όνομα 

Εργοδοτουμένου 

Ταυτότητα Ημερομηνία 

Πρόσληψης 

Ημ. Τερματισμού Λόγος 

τερματισμού 

Eπάγγελμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Υπογραφή και σφραγίδα εργοδότη 

 

........................................................ 

 



 

Σημείο 9-ΔΕΙΓΜΑ 



 

 

Σημείο 10 
 
 

                                    

 
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία: 
 
Αριθμός φακέλου: 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ  
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 
Υπεύθυνη δήλωση για αποφυγή διπλής χρηματοδότησης 

 

Εγώ ο ....................................................., διευθυντής, μέτοχος ή νομικός εκπρόσωπος της εταιρείας ....................... 

............................................................................................................................................................................ 

με αριθμό δελτίου ταυτότητας ................................... δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω αιτηθεί, ούτε θα αναζητήσω 

άλλη χορηγία για την εργοδότηση των πιο κάτω εργοδοτουμένων: 

 

Όνομα Εργοδοτούμενου 1:  ................................................................................. 

Όνομα Εργοδοτούμενου 2:  ................................................................................. 

Όνομα Εργοδοτούμενου 3:  ................................................................................. 

Όνομα Εργοδοτούμενου 4:  ................................................................................. 

Όνομα Εργοδοτούμενου 5:  .................................................................................  

Όνομα Εργοδοτούμενου 6:  ................................................................................. 

Όνομα Εργοδοτούμενου 7:  ................................................................................. 

Όνομα Εργοδοτούμενου 8:  ................................................................................. 

Όνομα Εργοδοτούμενου 9:  ................................................................................. 

Όνομα Εργοδοτούμενου 10:  ................................................................................. 

Όνομα Εργοδοτούμενου 11:  ................................................................................. 

Όνομα Εργοδοτούμενου 12:  ................................................................................. 

Όνομα Εργοδοτούμενου 13:  ................................................................................. 

Όνομα Εργοδοτούμενου 14:  ................................................................................. 

Όνομα Εργοδοτούμενου 15:  ................................................................................. 

 

Υπογραφή και σφραγίδα εργοδότη 

 

 

........................................................ 


