
3η  Ενημέρωση  Μετόχων ΑΝΕΤΕΛ για χορηγίες / προγράμματα/ σχέδια 
Παρασκευή 13/10/2017 

 
Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία 

 

Στόχος Σχεδίου:  

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και 
αποβλέπει στην καταπολέμηση της απροθυμίας τους να προσλάβουν άτομα με αναπηρία, είτε 
λόγω της εντύπωσης ότι δεν θα είναι αποδοτικά ή/και λόγω του ότι το ύψος του μισθού 
λειτουργεί ως αντικίνητρο. 
Το Σχέδιο καλύπτει ΜΟΝΟ άνεργα άτομα με αναπηρία που ενδιαφέρονται για πλήρη ή και μερική 
απασχόληση 
Δεν μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο: 
α) Άτομα που είναι μέτοχοι της επιχείρησης/οργανισμού (εξαιρούνται οι Δημόσιες Εταιρείες). 
β) Αυτοεργοδοτούμενοι για επιχορήγηση των ιδίων. 
γ) Άτομα που συνδέονται με α’ ή β’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη. 
Δηλαδή, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο με τη σχέση εργοδότη-εργαζομένου, άτομα 
που συνδέονται μεταξύ τους ως σύζυγοι, παιδιά, γονείς, αδέλφια (εξαιρούνται οι Δημόσιες 
Εταιρείες) 

 

Δικαιούχοι: 

Εργοδότες  

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 

85% καλύπτεται από το ΕΚΤ και το υπόλοιπο 15% από την Κυπριακή Δημοκρατία 

Εθνικό Σημείο Επαφής: 

Τμήμα Εργασίας – Φορέας Διαχείρισης 
Μάριος Ευγενίου 
Λειτουργός Εργασίας Α’ 
Εmail: mevgeniou@dl.mlsi.gov.cy 
τηλ: 22400907 
φαξ: 22400879 

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: 

 http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/all/E251DC420E039BC2C225805300468FAF?opendocum
ent 
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Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Δικαιούχων Ε.Ε.Ε. σε 

συνδυασμό με την ολοκλήρωση τρίμηνης κατάρτισης 

 

 

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης: 

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. 

 

Δικαιούχοι: 

Εργοδότες  

 

Εθνικό Σημείο Επαφής: 

Τμήμα Εργασίας – Φορέας Διαχείρισης 
Μάριος Ευγενίου 
Λειτουργός Εργασίας Α’ 
email: mevgeniou@dl.mlsi.gov.cy 
τηλ: 22400907 
φαξ: 22400879 

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: 

 http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/all/E21049F1D4397D3DC225815200304EA5?opendocum
ent 
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 25 
ΜΕΧΡΙ 29 ΕΤΩΝ που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training - NEETs) 
 
 

Στόχος Σχεδίου:  

Ομάδα στόχου είναι νέοι ηλικίας από 25 – μέχρι 29 ετών (29 ετών και 364 ημερών) , κατά την 
ημερομηνία πρόσληψης, η οποία γίνεται μέσα στην περίοδο ισχύος της πρόσκλησης  για 
συμμετοχή στο Σχέδιο, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και 
είναι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ). 
Παρέχεται χορηγία στους εργοδότες, που εμπίπτουν στις πιο πάνω οικονομικές δραστηριότητες, 
ύψους 70% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο ποσό τις €8.400 στην 
περίπτωση που θα προσλάβουν άνεργα άτομα από την ομάδα στόχου. Η ημερομηνία πρόσληψης 
είναι και η ημερομηνία έναρξης απασχόλησης. 
Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με 
υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου για δύο (2) μήνες 
χωρίς επιχορήγηση. 
Δεν μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο: 
α) Άτομα που είναι μέτοχοι της επιχείρησης/οργανισμού (εξαιρούνται οι Δημόσιες Εταιρείες). 
β) Αυτοεργοδοτούμενοι για επιχορήγηση των ιδίων. 
γ) Άτομα που συνδέονται με α’ ή β’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη. 
Δηλαδή, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο με τη σχέση εργοδότη-εργαζομένου, άτομα 
που συνδέονται μεταξύ τους ως σύζυγοι, παιδιά, γονείς, αδέλφια (εξαιρούνται οι Δημόσιες 
Εταιρείες) 

 

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 

92% καλύπτεται από το ΠΑΝ & ΕΚΤ και το υπόλοιπο 8% από την Κυπριακή Δημοκρατία 

Θεματικές Κατηγορίες:  

Απασχόληση  

 

Δικαιούχοι: 

Εργοδότες  
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/07/2017 
 

Εθνικό Σημείο Επαφής: 

Τμήμα Εργασίας – Φορέας Διαχείρισης 
Μάριος Ευγενίου 
Λειτουργός Εργασίας Α’ 
email: mevgeniou@dl.mlsi.gov.cy 
τηλ: 22400907 
φαξ: 22400879 

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: 

 http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/all/38ADBDB965EC3B13C225810C003F3528?opendocum
ent 
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Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις 
 
Στόχος Σχεδίου:  

Το Σχέδιο καλύπτει ΜΟΝΟ άνεργα άτομα με Χρόνιες Παθήσεις που ενδιαφέρονται για πλήρη ή 
και μερική απασχόληση. Επιπλέον, το άτομο που καλύπτεται (υποψήφιος προς 
εργοδότηση/πρόσληψη) θα πρέπει να ήταν εγγεγραμμένο ως άνεργο, σε Επαρχιακό ή Τοπικό 
Γραφείο Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία πρόσληψης του. 
Είναι μέλη συνδέσμου ο οποίος είναι εγγεγραμμένο μέλος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας 
Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων ή και οργάνωσης ασθενών η οποία βάση κριτηρίων της 
ομοσπονδίας μπορεί να γίνει μέλος. Θα πρέπει να προσκομιστεί  (α) Βεβαίωση από το σύνδεσμο 
στον οποίο είναι μέλη (β)  Ιατρική βεβαίωση από γιατρό  που να καταγράφει  την ασθένεια του 
αιτητή. 
Η χορηγία θα είναι ύψους 75%  του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο 
τις €10.000. 
Η χορηγία θα παραχωρείται για δώδεκα (12) μήνες απασχόλησης. Επιλέξιμη δαπάνη θεωρείται 
το μισθολογικό κόστος που καταβάλλεται από τους εργοδότες για την  περίοδο απασχόλησης, το 
ύψος της οποίας θα καθορίζεται στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης (ΣΔΧ). Η υποβολή της 
αίτησης συμμετοχής στο Σχέδιο πρέπει να  γίνει εντός της περιόδου πρόσκλησης δηλαδή από τις 
6 Ιουλίου 2017 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου. Η 
πρόσληψη και έναρξη απασχόλησης πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή της αίτησης 
συμμετοχής στο Σχέδιο. 
Δεν μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο: 
α) Άτομα που είναι μέτοχοι της επιχείρησης/οργανισμού (εξαιρούνται οι Δημόσιες Εταιρείες). 
β) Αυτοεργοδοτούμενοι για επιχορήγηση των ιδίων. 
γ) Άτομα που συνδέονται με α’ ή β’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη. 
Δηλαδή, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο με τη σχέση εργοδότη-εργαζομένου, άτομα 
που συνδέονται μεταξύ τους ως σύζυγοι, παιδιά, γονείς, αδέλφια (εξαιρούνται οι Δημόσιες 
Εταιρείες) 

 

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 

85% καλύπτεται από το ΕΚΤ και το υπόλοιπο 15% από την Κυπριακή Δημοκρατία 
 

Δικαιούχοι: 

Εργοδότες  

Εθνικό Σημείο Επαφής: 

Τμήμα Εργασίας – Φορέας Διαχείρισης 
Μάριος Ευγενίου 
Λειτουργός Εργασίας Α’ 
email: 
Μάριος Ευγενίου 
Λειτουργός Εργασίας Α’ 
email: mevgeniou@dl.mlsi.gov.cy 
τηλ: 22400907 
φαξ: 22400879 

Ιστοσελίδα πρόσκλησης:  

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/all/872764A5C8C7A0A1C225805300458143?opendocume
nt 
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Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 25 
ετών (3η Πρόσκληση ) 

  

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης: 

Το Σχέδιο στοχεύει στην ενθάρρυνση εργοδοτών για πρόσληψη ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 25 
ετών . 
  
  
Το Σχέδιο καλύπτει ΜΟΝΟ άνεργους νέους μέχρι 25 ετών κατά την ημερομηνία πρόσληψης 
στην περίοδο της πρόσκλησης που ενδιαφέρονται για πλήρη απασχόληση. Επιπλέον, το άτομο 
που καλύπτεται (υποψήφιος προς εργοδότηση/πρόσληψη) θα πρέπει να ήταν εγγεγραμμένο ως 
άνεργο, σε Επαρχιακό ή Τοπικό Γραφείο Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΑ) πριν 
την ημερομηνία πρόσληψης του. 
  
Η χορηγία θα είναι : 

• Ύψους 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτούμενου με ανώτατο όριο €5.000 ή 
• Ύψους 60% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτούμενου με ανώτατο όριο €6.000, για 

πράσινα και γαλάζια επαγγέλματα. 

  
Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με 
υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της  εργοδότησης του απασχολουμένου  για δύο (2) 
πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση. Επιλέξιμη δαπάνη θεωρείται το μισθολογικό κόστος που 
καταβάλλεται από τους εργοδότες για την  περίοδο απασχόλησης, το ύψος της οποίας θα 
καθορίζεται στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης (ΣΔΧ). Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής 
στο Σχέδιο πρέπει να  γίνει εντός της περιόδου πρόσκλησης δηλαδή από τις 7 Αυγούστου 2017 
μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου. Η πρόσληψη και έναρξη 
απασχόλησης πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Σχέδιο. 

Δικαιούχοι: 

Εργοδότες  
 

Εθνικό Σημείο Επαφής: 

Τμήμα Εργασίας – Φορέας Διαχείρισης 
Μάριος Ευγενίου 
Λειτουργός Εργασίας Α’ 
email: mevgeniou@dl.mlsi.gov.cy 
τηλ: 22400907 
φαξ: 22400879 

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: 

 http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/all/C630E96868321DECC2258061003AD69A?opendocum
ent 
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