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Λευκωσία, 26 Μαΐου 2020 
 

 
ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
 
ΑΠΟ:  Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων 
 
ΘΕΜΑ:  Σχέδιο επιχορήγησης αδειών εργοδοτουμένων για το 2020 
 
 
Αγαπητά Μέλη, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορούν το κοινό για τη 
λειτουργία του Σχεδίου Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων για το έτος 2020. 
  
Για τη λειτουργία του Σχεδίου θα χρησιμοποιηθούν ξενοδοχεία των ορεινών 
θερέτρων και του Πύργου Τηλλυρίας, τα οποία θα προσφέρουν διαμονή και πλήρη 
διατροφή στους δικαιούχους του Σχεδίου, οι οποίοι θα αξιοποιήσουν με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο την άδεια ανάπαυσής τους. Το Σχέδιο θα λειτουργήσει για την περίοδο 
από 5/7/2020 μέχρι 18/9/2020. 
 
Δικαιούχοι 
 
(α)  Επιχορήγηση θα παρέχεται σε εργοδοτούμενους που έχουν δικαίωμα σε 

απολαβές άδειας από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών για το έτος άδειας 2019, 
νοουμένου ότι το κατά κεφαλή εισόδημα της οικογένειάς τους δεν υπερβαίνει τα 
€300,00 την εβδομάδα ή τα €1.300 το μήνα. Για τον υπολογισμό του κατά 
κεφαλή εισοδήματος της οικογένειας θα λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστέες 
αποδοχές και των δύο συζύγων για το 2019. 

 
(β)  Δικαίωμα συμμετοχής σε ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων έχουν όλοι οι 

εργοδοτούμενοι, εκτός εκείνων που διαμένουν στις περιοχές των ορεινών 
θερέτρων. Δικαίωμα συμμετοχής για τα ξενοδοχεία της περιοχής Πύργου 
Τηλλυρίας έχουν όλοι οι εργοδοτούμενοι, εκτός εκείνων που διαμένουν σε 
παραθαλάσσιες περιοχές. 

 
(γ)  Προτεραιότητα θα δίνεται στους εργοδοτούμενους με το χαμηλότερο κατά 

κεφαλή εισόδημα. 
 
(δ)  Δικαίωμα σε επιχορήγηση κατά την περίοδο αιχμής του Σχεδίου, δηλαδή για την 

περίοδο από 2.8.2020 μέχρι 21.8.2020, θα έχουν εργοδοτούμενοι ή οι σύζυγοί 
τους που δεν συμμετείχαν στο Σχέδιο από το 2016 (περιλαμβανομένου) και 
μετά.  Για τις άλλες περιόδους λειτουργίας του Σχεδίου δικαίωμα σε 
επιχορήγηση θα έχουν εργοδοτούμενοι που δεν συμμετείχαν στο Σχέδιο οι ίδιοι 
ή οι σύζυγοί τους κατά τον τελευταίο ένα χρόνο, δηλαδή το 2019. 
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Το κοινό μπορεί να προμηθευτεί έντυπα αιτήσεων και άλλα σχετικά έντυπα και να 
λάβει οποιεσδήποτε πληροφορίες για τη λειτουργία του Σχεδίου από τα Επαρχιακά 
Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και 
στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων www.mlsi.gov.cy/sid. 
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 5/6/2020. 
 
Το ποσό που έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών για το 2020 είναι ύψους 
900.000 ευρώ. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ,  
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΕΞ 
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