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Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2016 

 
 
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΑΠΟ:  Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων  
 
ΘΕΜΑ: 1. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με 

Αναπηρία 
  2. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με 

Χρόνιες Παθήσεις 
 
 
Κυρίες / Κύριοι, 
 
Σας πληροφορούμε ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ανακοινώνει τις προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο των 
Σχεδίων Χορηγιών «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με 
Αναπηρία» και «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες 
Παθήσεις». 
 
1. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία 
 

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για 
διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχο, όπως 
αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργα άτομα με Αναπηρία εγγεγραμμένα στη 
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία πρόσληψης.  
 
Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 75% του εγκριμένου επενδυτικού 
προγράμματος και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν το μισθολογικό 
κόστος του εργοδοτούμενου με μέγιστο ύψος €20.000. Το Σχέδιο προνοεί 
απασχόληση του ανέργου για 24 μήνες απασχόλησης και καταβολή στον 
εργοδότη χορηγίας για όλους τους μήνες απασχόλησης. 

  
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας 
πρόσκλησης είναι €2.000.000 και αναμένεται να παραληφθούν 100 
αιτήσεις.  

 
2. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις 
 

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για 
διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχο, όπως 
αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργα άτομα με χρόνιες παθήσεις (τα οποία 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) εγγεγραμμένα  
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στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.  

 
Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 75% του εγκριμένου επενδυτικού 
προγράμματος και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν το μισθολογικό 
κόστος του εργοδοτούμενου με μέγιστο ύψος €10.000. Το Σχέδιο προνοεί 
απασχόληση του ανέργου για 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 €1.000.000 και αναμένεται να παραληφθούν 100 
αιτήσεις. 

 
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 24 Οκτωβρίου 2016 μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 
2016. 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.  
 
Λεπτομέρειες των Σχεδίων  και όλα τα έντυπα συμμετοχής ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εργασίας στα 
τηλ. 22400868, 22400966, 22400861, 22400828, 22400881, 22400805, 22400876, 
22400907. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Παναγιώτης Παναγής. 
Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΕΞ 
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