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Κατάλογος checklist [Για επίσημη χρήση από Λειτουργό Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) 
που παραλαμβάνει την αίτηση] 
 

1. Υπεύθυνη Δήλωση με τη χρήση του καθορισμένου εντύπου (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) 
που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων 
(Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012.  

 
                            Εάν υποβλήθηκε να σημειωθεί   √        

2. Υπεύθυνη Δήλωση Αιτητή για Δάνειο με ευνοϊκούς όρους μέσω του Ταμείου 
Επιχειρηματικότητας Κύπρου (CYPEF) (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση). 

 
                                 Εάν υποβλήθηκε να σημειωθεί   √        
 

3. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου εργοδοτούμενου και σχετικό αποδεικτικό έγγραφο 
που να επιβεβαιώνει την μόνιμη διαμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία από το Τμήμα Αρχείου 
Πληθυσμού και Μετανάστευσης (όπου εφαρμόζεται).  

                                 Εάν υποβλήθηκε να σημειωθεί  √                                                                                                                                 
 

4. Σε περίπτωση  αυτοεργοδοτούμενου να προσκομιστεί αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας του. 
                     Εάν υποβλήθηκε να σημειωθεί     √          
 

5. Πίνακας υπολογισμού μισθολογικού κόστους του εργοδοτούμενου 
υποψήφιου για επιχορήγηση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση).  

 
                                 Εάν υποβλήθηκε να σημειωθεί √          

 

6. Το Έντυπο Παραπομπής υποψηφίου για συνέντευξη και Απόφαση Εργοδότη (έντυπο CPSR215) 
καθώς επίσης και την Βεβαίωση Ανεργίας που να φαίνεται ότι είναι άνεργο πριν την περίοδο 
της πρόσκλησης (έντυπο του CPS R212) . 

                                 Εάν υποβλήθηκε να σημειωθεί     √          
 

7. Βεβαίωση από Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ότι ο εργοδότης δεν έχει καταδικαστεί σχετικά με 
την παραβίαση του Διατάγματος για τον Κατώτατο Μισθό τα τελευταία τρία (3) χρόνια.  

 
                                 Εάν υποβλήθηκε να σημειωθεί        √                                     
8.Το παραπεμπτικό για το συγκεκριμένο Σχέδιο από Λειτουργό Απασχόλησης των Επαρχιακών/ 

Τοπικών Γραφείων  Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης  (έντυπο του CPS R237).                        
 

Εάν υποβλήθηκε να σημειωθεί √ 
                      

9. (α) Βεβαίωση από το σύνδεσμο στον οποίο είναι μέλη και (β) Ιατρική βεβαίωση από γιατρό που 
να καταγράφει  την ασθένεια του αιτητή. Τα υφιστάμενα μέλη της ομοσπονδίας παρουσιάζονται 
στον Πίνακα Ι τόσο στο Σχέδιο όσο και στον οδηγό Εφαρμογής. 
 

Εάν υποβλήθηκε να σημειωθεί √ 
                        

10. Υπεύθυνη Δήλωση Ενιαίας Επιχείρησης .                        

  

                            Εάν υποβλήθηκε να σημειωθεί √ 

 
 
 


