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ΟΡΙΣΜΟΙ 
Άξονας Προτεραιότητας 

Ο Άξονας Προτεραιότητας καθορίζεται στα πλαίσια του Γενικού Στόχου και των Στρατηγικών 
στόχων ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος και περιλαμβάνει ομάδες έργων, οι οποίες 
σχετίζονται μεταξύ τους και έχουν συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους. 

Διαρθρωτικά Ταμεία (ΔΤ) 

Τα Διαρθρωτικά Ταμεία (ΔΤ) είναι τα χρηματοδοτικά μέσα της EE για την άσκηση της 
Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ. Υπάρχουν δύο Διαρθρωτικά Ταμεία (ΔΤ), τα οποία είναι: το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ETΠA) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(EKT). 

Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) 

Η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) είναι η Υπηρεσία η οποία ορίζεται από το Κράτος-Μέλος και έχει 
την κύρια ευθύνη για την αποτελεσματικότητα και την κανονικότητα της διαχείρισης και της 
εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ως ΔΑ για τα δύο Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ανταγωνιστικότητα» και ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή») που 
θα συγχρηματοδοτηθούν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στην Κύπρο, έχει οριστεί το Γραφείο Προγραμματισμού με 
βάση Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 65.106 και ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου 
2007. Τα καθήκοντα της ΔΑ έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 60 του 
Κανονισμού 1083/2006 της ΕΕ, στο Κεφάλαιο 7: Διατάξεις Εφαρμογής του κάθε 
Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Δικαιούχος 

Δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και άτομα που εντάσσονται στο Σχέδιο και λαμβάνουν 
δημόσια ενίσχυση. 

Ειδικός Στόχος 

Οι Άξονες Προτεραιότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων δομούνται στη βάση Ειδικών 
Στόχων, οι οποίοι εξειδικεύουν το (τους) Γενικό(ούς) Στόχο(ους) των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων. Για την επίτευξη του Ειδικού Στόχου ορίζονται ενδεικτικά οι επιλέξιμες 
κατηγορίες έργων. 

Ενδιάμεσος Φορέας ΙΙ (ΕΦ(ΙΙ))/Φορέας Διαχείρισης 

Ο Φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί από τη ΔΑ να διαχειρίζεται και να υλοποιεί Σχέδια 
Χορηγιών (με ή χωρίς κρατικές ενισχύσεις), όπου οι Δικαιούχοι είναι κυρίως ιδιωτικοί/μη-
κρατικοί φορείς ή άλλοι οργανισμοί/φορείς/υπηρεσίες που υλοποιούν τα επί μέρους έργα των 
Σχεδίων και είναι αποδέκτες της σχετικής χορηγίας. 

Για το παρόν Σχέδιο, ΕΦΙΙ έχει ορισθεί το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου. 

Ενδιάμεσος Φορέας IV (ΕΦ(IV)) 

Είναι ο Φορέας στον οποίο έχουν ανατεθεί από τη Διαχειριστική Αρχή καθήκοντα σχετικά με 
τη συνολική εποπτεία και παρακολούθηση των ΕΦ (ΙΙ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
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«Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή». Σε ότι αφορά τα Σχέδια 
Χορηγιών, ελέγχει και εγκρίνει τα ολοκληρωμένα Σχέδια Χορηγιών που υποβάλλονται από 
τους ΕΦ (ΙΙ) και διενεργεί δειγματοληπτικές επαληθεύσεις έτσι ώστε να επιβεβαιώνει ότι οι ΕΦ 
(ΙΙ) διενεργούν τις επαληθεύσεις σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει καθοριστεί. 

Για το παρόν Σχέδιο, ΕΦIV έχει ορισθεί η Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) 

Προγραμματικό Έγγραφο το οποίο υποβάλλεται από το Κράτος - Μέλος και εγκρίνεται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο καθορίζει μια αναπτυξιακή στρατηγική με τη χρήση ενός 
συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί με τη συνδρομή των Διαρθρωτικών 
Ταμείων ή/και το Ταμείο Συνοχής. Για την Κύπρο εγκρίθηκαν δυο ΕΠ: Το ΕΠ «Αειφόρος 
Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και το ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και 
Κοινωνική Συνοχή». 

Εργοδότης 

Εργοδότης, για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
απασχολεί προσωπικό μέσω των καθοριζόμενων στο Σχέδιο διαδικασιών. 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) αποτελεί Διαρθρωτικό Ταμείο της ΕΕ και συμβάλλει 
στις προτεραιότητες της Κοινότητας για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής 
μέσω της βελτίωσης της απασχόλησης και των ευκαιριών εργασίας, ενθαρρύνοντας υψηλό 
επίπεδο απασχόλησης και της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. 
Προς το σκοπό αυτό υποστηρίζει τις πολιτικές των κρατών μελών που αποσκοπούν στην 
επίτευξη πλήρους απασχόλησης, βελτίωση της ποιότητας και παραγωγικότητας στο χώρο 
εργασίας και προώθηση της κοινωνικής ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης των 
μειονεκτούντων ατόμων στην απασχόληση και στη μείωση των εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών ανισοτήτων στην απασχόληση. 

Οδηγός Εφαρμογής 

Έγγραφο στο οποίο περιέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει ο κάθε δυνητικός 
Δικαιούχος να έχει υπόψη του για την άρτια ετοιμασία της αίτησής του για συμμετοχή στο 
Σχέδιο Χορηγιών, συμπεριλαμβανομένων και των κριτηρίων αξιολόγησης καθώς και τα 
απαραίτητα προς υποβολή στοιχεία. Στον Οδηγό περιλαμβάνονται επίσης όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες που πρέπει να έχει υπόψη του ο κάθε δυνητικός Δικαιούχος στην περίπτωση που 
θα τύχει έγκρισης για ένταξη στο Σχέδιο. 

Οδηγός Διαχείρισης 

Έγγραφο στο οποίο περιέχονται όλες οι εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης του Σχεδίου 
Χορηγιών που ακολουθούνται από τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΙΙ). Σ΄αυτόν περιλαμβάνονται επίσης 
και τα σχετικά Έντυπα/Κατάλογοι Ελέγχου, όπου υπάρχουν. 

Προγραμματική Περίοδος 

Η προγραμματική περίοδος είναι το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο, με βάση το νομικό 
πλαίσιο της ΕΕ, γίνεται ο πολυετής προγραμματισμός των πόρων που θα διατεθούν από τα 
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Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Η παρούσα προγραμματική περίοδος καλύπτει 
την επταετή περίοδο 2007-2013. 
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1. Σκοπός του Σχεδίου 
Σκοπός του Σχεδίου είναι η προσέλκυση στην απασχόληση οικονομικά αδρανών γυναικών, 
οικονομικά αδρανών ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, και οικονομικά αδρανών ατόμων που 
αναζητούν εργασία με ειδικό ωράριο λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, οι οποίοι έχουν δυσκολία 
να εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας χωρίς βοήθεια και επιθυμούν να εργασθούν 
βάσει κάποιας ευέλικτης μορφής απασχόλησης, καθώς και ανέργων που παραπέμπονται στο Φορέα 
Διαχείρισης από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης. 

Απώτερος στόχος είναι   

- η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης ομάδων ατόμων εκτός αγοράς εργασίας με τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με ευέλικτες ρυθμίσεις, και η διευκόλυνση των ατόμων 
αυτών  στο να έχουν μια ισοζυγισμένη εργασιακή και προσωπική ζωή, και 

- η στήριξη των επιχειρήσεων/οργανισμών για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με 
ευέλικτες ρυθμίσεις, επιτυγχάνοντας αποτελεσματικότερη οργάνωση και βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητάς τους. 

2. Αντικείμενο του Σχεδίου 
Αντικείμενο του Σχεδίου είναι: 

- Η επιχορήγηση επιχειρήσεων/οργανισμών για το εργατικό κόστος των ατόμων που 
προσλαμβάνονται σε θέσεις εργασίας με ευέλικτες ρυθμίσεις για σκοπούς ενθάρρυνσης των 
εργοδοτών να δημιουργήσουν τέτοιες θέσεις και να προσλάβουν ενδιαφερόμενα άτομα των 
ομάδων στόχου. 

- Η επιδότηση των ατόμων που εργοδοτούνται μέσω του Σχεδίου, για το κόστος μετάβασης 
προς και από τον τόπο εργασίας τους. Το επίδομα αυτό χορηγείται απευθείας στα 
απασχολούμενα άτομα. 

3. Προϋπολογισμός Χορηγιών 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις χορηγίες (εργατικό κόστος και οδοιπορικά), υπολογίζεται στα 
€3.000.000 για όλη την περίοδο λειτουργίας του Σχεδίου.  

4. Χρηματοδότηση του Σχεδίου 
Το Σχέδιο εντάσσεται στον «Ειδικό Στόχο (Α): Αύξηση του Εργατικού Δυναμικού και της 
Απασχόλησης των Γυναικών» του «Άξονα Προτεραιότητας 2: Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και 
Κοινωνική Συνοχή» του «Επιχειρησιακού Προγράμματος: Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και 
Κοινωνική Συνοχή» για την περίοδο 2007 – 2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία. 
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5. Καθεστώς Ενίσχυσης 
Οι χορηγίες προς τις επιχειρήσεις/οργανισμούς, με το παρόν Σχέδιο θεωρούνται ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1998/2006 της Επιτροπής της 
15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας. 

Με βάση το άρθρο 2 του πιο πάνω Κανονισμού, το ανώτατο όριο των ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια δεδομένη επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Στις περιπτώσεις που οι 
ενισχύσεις χορηγούνται προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών 
μεταφορών το ανώτατο όριο δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο 
τριών οικονομικών ετών. Σε κάθε περίπτωση ένταξης επιχειρήσεων στο Σχέδιο θα ακολουθείται η 
διαδικασία που προβλέπουν οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος 
Σημασίας) Κανονισμοί του 2009 (Κ.Δ.Π. 364/2009, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται). Πάραυτα θα ενημερώνεται σχετικά η κάθε ενδιαφερόμενη 
επιχείρηση/οργανισμός. 

6. Φορέας Διαχείρισης του Σχεδίου 
Φορέας Διαχείρισης του Σχεδίου είναι το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ). 

Ο Φορέας Διαχείρισης εκτελεί όλα τα καθήκοντα που ορίζει για τους Ενδιάμεσους Φορείς ΙΙ η 
Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και 
Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013. Επίσης ο Φορέας Διαχείρισης, ως Αρμόδια Αρχή που χορηγεί 
ενίσχυση ήσσονος σημασίας, εκτελεί όλα τα καθήκοντα που καθορίζονται στους περί Ελέγχου των 
Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμούς του 2009 (Κ.Δ.Π. 
364/2009).  

Όλες οι διαδικασίες που αφορούν τη διαχείριση και υλοποίηση του Σχεδίου περιλαμβάνονται στον 
Οδηγό Διαχείρισης1 και στον Οδηγό Εφαρμογής2 οι οποίοι διαμορφώθηκαν με βάση τις 
διαδικασίες που διέπουν τα συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έργα.  

7. Νομική Βάση 
Νομική βάση για υλοποίηση του Σχεδίου είναι η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
ημερομηνίας 22/4/2010. 

 
1 Ο Οδηγός Διαχείρισης του Σχεδίου περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που ακολουθούνται στο πλαίσιο 
της υλοποίησής του. 
2 Ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου περιέχει όλα τα στοιχεία που πρέπει να έχει υπόψη του ο κάθε Εργοδότης και ο/η 
κάθε Εργαζόμενος/η που θα ενταχθεί στο Σχέδιο. 
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8. Περίοδος Λειτουργίας του Σχεδίου 
Η περίοδος λειτουργίας του Σχεδίου αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής του από το Υπουργικό 
Συμβούλιο και λήγει στις 31 Αυγούστου 2015. Νοείται ότι σε περίπτωση απορρόφησης του 
κονδυλίου πριν την καταληκτική ημερομηνία δεν θα εγκρίνεται οποιαδήποτε περαιτέρω συμμετοχή 
στο Σχέδιο, εκτός αν εξασφαλιστούν συμπληρωματικές πιστώσεις. 

Συγκεκριμένα,  

- αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο γίνονται αποδεκτές από την ημερομηνία προκήρυξής 
του μέχρι τις 30 Απριλίου 2014,  

- τελευταίος μήνας για τον οποίο θα καταβληθούν χορηγίες καθορίζεται ο Ιούνιος  2015,  

- τελευταία ημερομηνία έναρξης απασχόλησης για τα άτομα που εντάσσονται στο Σχέδιο, 
καθορίζεται η 1η Ιουλίου 2014, 

- έγκριση ατόμων και επιχειρήσεων για ένταξη στο Σχέδιο θα γίνεται σε συνεχή βάση κατά 
την περίοδο λειτουργίας του Σχεδίου μέχρι το Μάιο 2014. 

9. Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σχέδιο 

9.1 Επιχειρήσεις 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν όλες οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που 

1. βρίσκονται εγκατεστημένες στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και 
ικανοποιούν τους όρους για κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας, και δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τομέα της οικονομίας εκτός από  

i. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.104/2000 του 
Συμβουλίου, 

ii. επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων 
όπως απαριθμούνται στο παράρτημα 1 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

2. δεν θεωρούνται προβληματικές, κατά την έννοια που αναφέρεται στην παράγραφο 2 των 
κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και 
την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων1, 

3. έχουν τακτοποιημένες όλες τις υποχρεώσεις τους προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, 

4. πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 
1 Επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. C 244/1.10.2004 
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i. Θα δημιουργήσουν νέα πρόσθετη θέση (ή θέσεις) με ευέλικτες ρυθμίσεις 
(παρατίθενται παραδείγματα στην παράγραφο 23), που θα αντιπροσωπεύει καθαρή 
αύξηση του αριθμού των εργαζομένων σε σχέση με το μέσο όρο των δώδεκα (12) 
τελευταίων μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας πρόσληψης ατόμου μέσω 
του Σχεδίου. Λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οι 12 μήνες που 
αναφέρονται πιο πάνω, μειώνονται στους 6 κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του 
Σχεδίου μόνο. 

Κατά το δωδεκάμηνο/εξάμηνο αναφοράς/υπολογισμού θα λαμβάνονται υπόψη και 
μισθωτοί που δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους λόγω δικαιολογημένης 
απουσίας, όπως ασθένεια, άδεια μητρότητας. 

Όταν η προτεινόμενη θέση δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των 
εργαζομένων, πρέπει να αφορά θέση εργασίας με ειδικότητα ή/και καθήκοντα που 
δεν υπήρχε προηγουμένως στην επιχείρηση/οργανισμό ή στο συγκεκριμένο τμήμα 
της επιχείρησης/οργανισμού που δημιουργείται η θέση.  

ii. Για πλήρωση της νέας θέσης εργασίας θα προσλάβουν άτομο που πληροί τα 
κριτήρια ένταξης στο Σχέδιο. 

iii. H ημερομηνία πρόσληψης και έναρξης εργασίας, δεν πρέπει να προηγείται της 
ημερομηνίας παραλαβής από το Φορέα Διαχείρισης των αιτήσεων συμμετοχής. 

9.2 Άτομα 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχει κάθε άτομο ηλικίας 15 ετών και άνω, που είναι πολίτης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης πολίτες τρίτων χωρών, εφόσον έχουν δικαίωμα διαμονής και 
δικαίωμα απασχόλησης/εργασίας σε περιοχή που ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία και 
βρίσκονται νόμιμα στην Κύπρο για τουλάχιστον 12 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησής τους για συμμετοχή στο Σχέδιο. 

Επιπρόσθετα, το άτομο θα πρέπει να είναι οικονομικά αδρανές1 και να πληροί τουλάχιστον ένα 
από τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Είναι γυναίκα, δεν εργάστηκε για 122 από τους τελευταίους 16 μήνες. 

2. Είναι άτομο τουλάχιστον 50 ετών, δεν εργάστηκε για 12 από τους τελευταίους 16 μήνες. 

 
1 Για σκοπούς ένταξης στο Σχέδιο, οικονομικά αδρανή θεωρούνται τα άτομα που δεν εργάζονται και δεν είναι 
εγγεγραμμένα ως άνεργα στο Τμήμα Εργασίας ή δεν έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους για περίοδο πέραν των 4 
εβδομάδων. 
2 Τα άτομα που εντάσσονται με βάση το κριτήριο αυτό θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα στην Κύπρο για την περίοδο 
για την οποία επικαλούνται ότι δεν εργάζονταν.  
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3. Είναι γονιός που έχει τη φροντίδα παιδιού/ών ηλικίας κάτω των 16 χρονών, και έχει 
δυσκολία να εισέλθει και να παραμείνει στην αγορά εργασίας χωρίς βοήθεια και επιθυμεί να 
εργασθεί βάσει κάποιας ευέλικτης μορφής απασχόλησης.  

4. Είναι άτομο που έχει τη φροντίδα εξαρτωμένων παιδιών/ατόμων με ειδικές ανάγκες ή 
αναπηρία ή χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας που απαιτούν συνεχή φροντίδα, και έχει 
δυσκολία να εισέλθει και να παραμείνει στην αγορά εργασίας χωρίς βοήθεια και επιθυμεί να 
εργασθεί βάσει κάποιας ευέλικτης μορφής απασχόλησης. 

Θα μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στο Σχέδιο άνεργα άτομα, τα οποία παραπέμπονται για το 
σκοπό αυτό από το Τμήμα Εργασίας, λόγω του ότι έχουν ανάγκη να εργασθούν βάσει κάποιας 
ευέλικτης μορφής απασχόλησης. 

9.3 Εξαιρέσεις 

Δεν μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο με τη σχέση εργοδότη-εργαζομένου, 

1. άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α΄ ή β΄ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας με τον εργοδότη. Δηλαδή, δεν μπορούν να συμμετάσχουν με τη σχέση εργοδότη-
εργαζομένου, άτομα που συνδέονται μεταξύ τους ως σύζυγοι, παιδιά, γονείς, αδέρφια, 

2. επιχείρηση και άτομο που είχαν συνάψει μεταξύ τους σχέση εργασίας στο πλαίσιο της 
πιλοτικής εφαρμογής του Σχεδίου1, ή που διέκοψαν τη μεταξύ τους σχέση εργασίας στο 
πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου, 

3. επιχείρηση και άτομο το οποίο είναι κύριος μέτοχος2 της επιχείρησης. 

10. Είδος, Ποσό και Διάρκεια Επιχορήγησης 

10.1 Επιχειρήσεις/Οργανισμοί 
Στις επιχειρήσεις/οργανισμούς που εντάσσονται στο Σχέδιο, παρέχεται χορηγία η οποία καλύπτει 
το 65% του εργατικού κόστους του ατόμου που προσλαμβάνεται για περίοδο 12 μηνών.  

Το εργατικό κόστος που επιχορηγείται περιλαμβάνει: 

i. ασφαλιστέες αποδοχές, όπως αυτές ορίζονται από τη σχετική Νομοθεσία των Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, και 

ii. υποχρεωτικές εισφορές του εργοδότη στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις3 

 
1 Το πιλοτικό «Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας με Ευέλικτες Ρυθμίσεις» 
της προγραμματικής περιόδου 2004-2006 που λειτούργησε κατά την περίοδο 2007-2008 
2 Ο μέτοχος, ο οποίος με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων που λαμβάνουν τα αρμόδια 
όργανα ή στελέχη της επιχείρησης σχετικά με τον τρόπο διοίκησης και γενικά τη λειτουργία της. 
3 Τις εισφορές που ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει με βάση τη Νομοθεσία για την οποία ευθύνη εφαρμογής 
έχουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
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Στο εργατικό κόστος δεν περιλαμβάνονται τυχόν φιλοδωρήματα. Περιλαμβάνονται όμως ο 13ος 
και 14ος μισθός, αμοιβή για υπερωριακή εργασία, επίδομα βάρδιας, προμήθειες που δίνονται ως 
αμοιβή και όχι ως φιλοδώρημα. 

Ο Φορέας Διαχείρισης επιφυλάσσεται να εξετάσει το ύψος της προσφερόμενης από την/τον 
επιχείρηση/οργανισμό αμοιβής για την προτεινόμενη θέση εργασίας σε σχέση με αντίστοιχες θέσεις 
εργασίας στην επιχείρηση/οργανισμό και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει τέτοια θέση, με τις 
αντίστοιχες αμοιβές στην αγορά εργασίας για θέσεις με παρόμοια καθήκοντα και προσόντα. 

Ανεξάρτητα από το επιχορηγούμενο εργατικό κόστος, το απασχολούμενο άτομο δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζεται δυσμενέστερα, κατ΄αναλογία, σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζομένους σε ότι 
αφορά τα ωφελήματα και γενικά τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης. 

10.2 Απασχολούμενα Άτομα 

Σε κάθε απασχολούμενο άτομο, ανεξάρτητα του μέσου που το ίδιο επιλέγει για να μεταβαίνει στον 
τόπο εργασίας του, χορηγείται επίδομα οδοιπορικών για κάθε μήνα εργασίας, το οποίο 
υπολογίζεται με βάση την απόσταση που διανύει για να μεταβεί προς και από την εργασία του. 

Η συνολική διάρκεια επιχορήγησης είναι 12 μήνες. Σημειώνεται όμως ότι σωρευτικά1, η μέγιστη 
διάρκεια ένταξης για κάθε πολίτη στο Σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες. 

Ο τρόπος υπολογισμού του επιδόματος οδοιπορικών, περιγράφεται με λεπτομέρεια στον Οδηγό 
Εφαρμογής του Σχεδίου. 

10.3 Σώρευση Ενισχύσεων 

Για όλες τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το παρόν Σχέδιο, απαγορεύεται χρηματοδότηση 
από οποιοδήποτε άλλο Κρατικό ή Κοινοτικό φορέα. 

11. Διαδικασία Ένταξης στο Σχέδιο 
Τόσο οι επιχειρήσεις/οργανισμοί όσο και τα άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο 
Σχέδιο, υποβάλλουν το έντυπο αίτησης προς το Φορέα Διαχείρισης του Σχεδίου.  

Η διαδικασία ελέγχου και εξέτασης της κάθε αίτησης για την ενταξιμότητα του αιτητή αρχίζει με 
την παραλαβή της αίτησης από το Φορέα Διαχείρισης και ολοκληρώνεται με την απόφαση για 
σύναψη εργασιακής σχέσης μεταξύ συγκεκριμένης επιχείρησης/οργανισμού και συγκεκριμένου 
ατόμου, οπότε και τελικά αποφασίζεται ή ένταξη ή όχι στο Σχέδιο. 

Η διαδικασία σύζευξης, δηλαδή η διαδικασία αντιστοίχισης των προτιμήσεων και δεξιοτήτων του 
κάθε αναζητούντα εργασία με τις απαιτήσεις των προσφερόμενων θέσεων εργασίας είναι συνεχής. 

Ο Φορέας Διαχείρισης καταβάλλει κάθε προσπάθεια για προώθηση των αιτήσεων με τη σειρά που 
αυτές υποβάλλονται. Η τοποθέτηση όμως ατόμων σε θέσεις εργασίας εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, 

 
1 Σε περίπτωση τερματισμού απασχόλησης και επανένταξης, μέσω του Σχεδίου 
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από την προσφορά, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από τις αιτήσεις που υποβάλλουν οι 
επιχειρήσεις/οργανισμοί και, κυρίως, την περιγραφή των προς πλήρωση θέσεων εργασίας. Με το 
ίδιο σκεπτικό, η πλήρωση κενών θέσεων εργασίας εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από τη ζήτηση 
όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για εργασία και, κυρίως, την 
περιγραφή του είδους εργασίας που αυτοί επιθυμούν. Για το λόγο αυτό, στην πράξη, προωθούνται 
οι περιπτώσεις ατόμων και επιχειρήσεων/οργανισμών όπου υπάρχουν άμεσα οι δυνατότητες 
σύζευξης. 

Η διαδικασία επιλογής και η απόφαση για πρόσληψη κάποιου ατόμου είναι δικαίωμα και ευθύνη 
της επιχείρησης/οργανισμού όπως επίσης η απόφαση για ανάληψη εργασίας είναι δικαίωμα και 
ευθύνη του ίδιου του ατόμου.  

Όταν αποφασίζεται η σύναψη εργασιακής σχέσης μεταξύ συγκεκριμένης επιχείρησης/οργανισμού 
και συγκεκριμένου ατόμου, η επιχείρηση/οργανισμός σε συνεργασία με το ενδιαφερόμενο άτομο, 
συζητεί και συμφωνεί τους όρους εργοδότησής του, και στη συνέχεια τους υποβάλλει στο Φορέα 
Διαχείρισης. Ο Φορέας Διαχείρισης εξετάζει τη συμβατότητα των προτεινόμενων όρων 
εργοδότησης τόσο σε σχέση με το εθνικό νομικό πλαίσιο που αφορά στις εργασιακές σχέσεις, όσο 
και σε σχέση με τις πρόνοιες του Σχεδίου. 

Οι όροι εργοδότησης που καθορίζονται δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι δυσμενέστεροι, 
από τους όρους εργοδότησης εργοδοτουμένων1 με παρόμοια καθήκοντα και προσόντα. 

Σημειώνεται ότι ο Φορέας Διαχείρισης δεν αποδέχεται σε καμία περίπτωση όρους 
εργοδότησης όπου ο μισθός είναι χαμηλότερος από αυτόν που προνοείται από τη Νομοθεσία 
για κατώτατους μισθούς ακόμα και αν το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν περιλαμβάνεται σε 
αυτά που ρυθμίζονται νομοθετικά ως προς την πτυχή της μισθοδοσίας. 

Νοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις, η ευθύνη για τήρηση της Νομοθεσίας ανήκει σε αυτόν 
που ορίζεται από τη Νομοθεσία και όχι στο Φορέα Διαχείρισης. 

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι διασφαλίζονται τα δικαιώματα και των δύο μερών και ότι 
τηρούνται οι πρόνοιες του Σχεδίου, οι αιτήσεις προωθούνται στην Επιτροπή Αξιολόγησης του 
Σχεδίου (παράγραφος 14) για τελική εξέταση και ετοιμασία εισήγησης προς το Διευθυντή του 
Φορέα Διαχείρισης για ένταξη ή μη στο Σχέδιο.  

Με την απόφαση του Διευθυντή του Φορέα Διαχείρισης για ένταξη στο Σχέδιο, ο Φορέας 
Διαχείρισης: 

− ενημερώνει γραπτώς τον Εργοδότη και το άτομο προς εργοδότηση για τη δυνατότητα 
έγκρισης ένταξης στο Σχέδιο, 

 
1 Με βάση τον περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμο του 
2002, έστω και αν η απασχόληση που προσφέρεται δεν είναι Μερική. 
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− ελέγχει ότι τηρούνται οι πρόνοιες των «περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων 
(ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) Κανονισμών» για το συγκεκριμένο εργοδότη1, 
εφαρμόζοντας τις εκάστοτε ισχύουσες πρόνοιες όπως αυτές τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται, και αν ναι 

− συνάπτει τη «Σύμβαση Ένταξης στο Σχέδιο» (περιλαμβάνεται στον Οδηγό Εφαρμογής του 
Σχεδίου) με τον Εργοδότη και τον/την Εργαζόμενο/η με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη 
αναλαμβάνουν την τήρηση των καθοριζομένων σε αυτή δεσμεύσεων. 

Η διαδικασία ένταξης στο Σχέδιο περιγράφεται με λεπτομέρεια στον Οδηγό Εφαρμογής του 
Σχεδίου. 

12. Τροποποίηση Σύμβασης Ένταξης 
Σε περίπτωση που επιφέρεται οποιαδήποτε αλλαγή η οποία επηρεάζει όρο της συναφθείσας 
Σύμβασης Ένταξης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης, του Εργοδότη και του/της Εργαζόμενου/ης, 
αυτή θα πρέπει να κοινοποιείται έγκαιρα και γραπτώς στο Φορέα Διαχείρισης και, ανάλογα με τη 
φύση της, να ζητείται από αυτόν η έγκρισή της ή απλά να γίνεται ενημέρωσή του. 

Ο Φορέας Διαχείρισης έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη συναφθείσα Σύμβαση Ένταξης στο 
Σχέδιο και να ζητήσει επιστροφή του ποσού (ή μέρος) της χορηγίας που έχει ήδη καταβάλει στον 
εργοδότη ή/και στον/στην εργαζόμενο/η, σε περίπτωση που δεν ενημερωθεί έγκαιρα για τυχόν 
αλλαγές στους όρους εργοδότησης. 

13. Ενστάσεις 
Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ένταξης στο Σχέδιο ή της υλοποίησης της Σύμβασης 
Ένταξης στο Σχέδιο, άτομα και επιχειρήσεις/οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν γραπτή ένσταση 
εντός 20 ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης συγκεκριμένης απόφασης του Φορέα 
Διαχείρισης με την οποία δεν συμφωνούν, και να ζητούν επανεξέταση της υπόθεσής τους, 
παραθέτοντας τους λόγους και σχετικά παραστατικά (βεβαιώσεις/πιστοποιητικά) που συνηγορούν 
στην επανεξέταση. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων του Σχεδίου, της οποίας 
τα μέλη είναι λειτουργοί του Φορέα Διαχείρισης που δεν εμπλέκονται στην αρχική απόφαση.  

Η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων περιγράφεται με περισσότερη λεπτομέρεια 
στον Οδηγό Εφαρμογής.  

14. Επιτροπή Αξιολόγησης Σχεδίου (ΕΑ) 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Σχεδίου, η οποία είναι τριμελής, ορίζεται από το Διευθυντή του 
Φορέα Διαχείρισης, σε συνεννόηση με τα τμήματα από τα οποία προέρχονται τα μέλη, και 

 
1Tο ανώτατο όριο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια επιχείρηση είναι €200.000 σε 
οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών 
μεταφορών το ανώτατο όριο είναι €100.000. 
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απαρτίζεται από εκπρόσωπο/ους του Κέντρου Παραγωγικότητας, του Τμήματος Εργασιακών 
Σχέσεων, και του Τμήματος Εργασίας.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει την ενταξιμότητα των ατόμων και επιχειρήσεων/οργανισμών 
που έχουν αποφασίσει να συνάψουν σχέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των μεταξύ τους 
συμφωνηθέντων όρων εργοδότησης, και ετοιμάζει εισήγηση προς το Διευθυντή του Φορέα 
Διαχείρισης για έγκριση ή απόρριψη της ένταξής τους στο Σχέδιο ή εισηγείται την προώθηση 
περαιτέρω ενεργειών ώστε αυτοί να καταστούν εντάξιμοι. Η τελική απόφαση για ένταξη ή μη στο 
Σχέδιο των εμπλεκομένων μερών λαμβάνεται από το Διευθυντή του Φορέα Διαχείρισης ή από 
εκπρόσωπό του. 

15. Δημοσιοποίηση των Ενταγμένων στο Σχέδιο Επιχειρήσεων/Οργανισμών και 
Εργαζομένων 

Τα ονόματα όλων των ενταγμένων στο Σχέδιο επιχειρήσεων/οργανισμών και εργαζόμενων με τα 
προϋπολογιζόμενα και πραγματικά ποσά χορηγιών, ανακοινώνονται σε ειδική ενότητα της 
ιστοσελίδας της Διαχειριστικής Αρχής των Διαρθρωτικών Ταμείων (Γραφείο Προγραμματισμού). 

16. Παρακολούθηση Εργαζομένων και Επιχειρήσεων/Οργανισμών 

Ο Φορέας Διαχείρισης τηρεί μηχανισμό παρακολούθησης και ελέγχου των περιπτώσεων που 
εντάσσονται στο Σχέδιο, για σκοπούς: 

- Διασφάλισης και επιβεβαίωσης της τήρησης των προνοιών της Σύμβασης Ένταξης στο 
Σχέδιο και κατ΄ επέκταση των προνοιών του Σχεδίου, των Όρων Εργοδότησης, της 
Εργατικής Νομοθεσίας και της Νομοθεσίας Κοινωνικής Ασφάλισης. 

- Επαλήθευσης των στοιχείων που αφορούν την καταβολή της επιχορήγησης. 

- Έγκαιρης επίλυσης τυχόν προβλημάτων που παρουσιάζονται. 

- Αξιολόγησης της συγκεκριμένης Σύμβασης. 

Επιπρόσθετα, όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις/οργανισμοί και τα άτομα που εργοδοτούνται στο 
πλαίσιο του Σχεδίου υπόκεινται σε έλεγχο και είναι υπόχρεοι να διευκολύνουν τον έλεγχο από τις 
αρχές και φορείς του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

17. Καταβολή Επιχορήγησης στις Επιχειρήσεις/Οργανισμούς και Οδοιπορικών 
στους εργαζόμενους 

Οι αιτήσεις των ενταγμένων στο Σχέδιο επιχειρήσεων/οργανισμών για καταβολή της σχετικής 
επιχορήγησης μαζί με τις αιτήσεις για την καταβολή των οδοιπορικών προς τους εργαζομένους, 
πρέπει να υποβάλλονται μηνιαία στο Φορέα Διαχείρισης, το αργότερο δύο μήνες μετά τη λήξη του 
μήνα για τον οποίο γίνεται η αίτηση, πλήρως συμπληρωμένες, δεόντως υπογραμμένες και 
τεκμηριωμένες. 
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Την ευθύνη για την υποβολή των αιτήσεων καταβολής της επιχορήγησης προς την 
επιχείρηση/οργανισμό και του επιδόματος των οδοιπορικών προς τον/την εργαζόμενο/η τη φέρει ο 
εργοδότης.  

Ο Φορέας Διαχείρισης ολοκληρώνει την εκ μέρους του διαδικασία για καταβολή της σχετικής 
χορηγίας το αργότερο σε ένα μήνα μετά την παραλαβή της αίτησης, νοουμένου ότι δεν απαιτούνται 
οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις, διορθώσεις, παραστατικά. 

Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία καταβολής των χορηγιών, περιγράφονται στον 
Οδηγό Εφαρμογής και στον Οδηγό Διαχείρισης. 

18. Τήρηση Εγγράφων από τον Εργοδότη 
Κάθε επιχείρηση/οργανισμός που εντάσσεται στο Σχέδιο υποχρεούται να τηρεί ξεχωριστό φάκελο 
για κάθε εργαζόμενο που απασχολεί μέσω του Σχεδίου, στον οποίο καταχωρεί όλα τα έγγραφα που 
σχετίζονται με το Σχέδιο και τον/την εργαζόμενο/η για διασφάλιση «επαρκούς διαδρομής 
ελέγχου». Παράλληλα τηρεί διακριτή λογιστική μερίδα στην οποία καταχωρούνται όλες οι 
λεπτομέρειες των χορηγιών που αφορούν τη συμμετοχή της στο Σχέδιο. 

Ο φάκελος θα πρέπει να φυλάσσεται μέχρι και τρία τουλάχιστον χρόνια μετά το τελικό ή τυχόν 
μερικό κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος1

19. Άλλες Υποχρεώσεις Εργαζομένων και Επιχειρήσεων/Οργανισμών 
Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί οφείλουν να συμμορφώνονται με τις Εθνικές και Κοινοτικές 
νομοθεσίες και πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος, τις κρατικές ενισχύσεις, τον 
ανταγωνισμό, την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση. 

Πρόσθετα, οι επιχειρήσεις/οργανισμοί οφείλουν να συμμετέχουν σε ερευνητικές και άλλες 
δραστηριότητες του Φορέα Διαχείρισης καθώς και σε δράσεις δημοσιότητας, καθ΄όλη της διάρκεια 
της προγραμματικής περιόδου. 

20. Λήξη Περιόδου Επιχορήγησης 
Η περίοδος επιχορήγησης τόσο των επιχειρήσεων/οργανισμών όσο και των εργαζομένων λήγει με 
τη λήξη ή τη διακοπή της Σύμβασης Ένταξης στο Σχέδιο. 

21.  Τερματισμός Σύμβασης 
Η Σύμβαση Ένταξης στο Σχέδιο διακόπτεται στις πιο κάτω περιπτώσεις: 

1. Νόμιμης απόλυσης, όπου συντρέχουν λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 5 του περί 
Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967 (Ν.24/1967) όπως έχει τροποποιηθεί. Στην 
περίπτωση αυτή καταβάλλεται στην επιχείρηση το ποσό επιχορήγησης που αναλογεί στο χρόνο 
που απασχολήθηκε ο/η εργαζόμενος/η. 

 
1 Κανονισμός 1083/2006, Άρθρο 90 
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2. Διακοπής της απασχόλησης από το ίδιο το εργαζόμενο άτομο. Στην περίπτωση αυτή 
καταβάλλεται το ποσό επιχορήγησης που αναλογεί στο χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε 
ο/η εργαζόμενος/η.  

3. Διαπίστωσης υποβολής ψευδών δηλώσεων, στοιχείων ή πληροφοριών, παράβασης όρων ή/και 
μη τήρησης των διαδικασιών εκ μέρους του εργοδότη ή/και του/της εργαζόμενου/ης. Στην 
περίπτωση αυτή, ο εργοδότης ή/και ο/η εργαζόμενος/η υποχρεούνται να επιστρέψουν το ποσό 
της επιχορήγησης ή μέρος αυτής κατ΄αναλογία του διαστήματος μη τήρησης των όρων ή/και 
διαδικασιών, εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης. Επιπρόσθετα, ο εργοδότης 
ή/και ο/η εργαζόμενος/η δεν έχουν το δικαίωμα υποβολής νέου αιτήματος για συμμετοχή στο 
Σχέδιο.  

Όταν υπάρχει διακοπή απασχόλησης που εμπίπτει στις περιπτώσεις (1) και (2) πιο πάνω, το άτομο 
ή/και η επιχείρηση/οργανισμός έχουν το δικαίωμα υποβολής νέου αιτήματος για συμμετοχή στο 
Σχέδιο. Για σκοπούς επανένταξης στο Σχέδιο, η κενωθείσα θέση εργασίας δεν λαμβάνεται υπόψη 
ως μείωση του αριθμού των θέσεων εργασίας της επιχείρησης/οργανισμού.  

Όταν η διακοπή της Σύμβασης προκύπτει σε διάστημα μικρότερο ή ίσο με δύο μήνες από την 
ημερομηνία ισχύος της, τότε θεωρείται ως ανεπιτυχής ζεύξη και τα δύο μέρη επανέρχονται στην 
προ της έναρξης της Σύμβασης κατάσταση. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα έχει την ευχέρεια να λαμβάνει υπόψη τους λόγους διακοπής τυχόν 
προηγούμενων Συμβάσεων του κάθε αιτητή σε σχέση με ενδεχόμενη επανένταξή του στο Σχέδιο 
(με διαφορετικό εργοδότη στην περίπτωση ατόμων και με διαφορετικό εργαζόμενο στην 
περίπτωση επιχειρήσεων/οργανισμών). 

22. Αξιολόγηση του Σχεδίου και Αναθεώρηση των Προνοιών του 
Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από εισήγηση του Φορέα Διαχείρισης, 
ερμηνεύει, συμπληρώνει και τροποποιεί τους όρους και πρόνοιες του Σχεδίου, και εισάγει θεσμούς 
που διευκολύνουν την εφαρμογή του, αφού εξασφαλιστεί, όπου απαιτείται, η εκ των προτέρων 
σύμφωνη γνώμη του Ενδιάμεσου Φορέα IV (Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου - 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 

23. Παραδείγματα Ευέλικτων Μορφών Απασχόλησης  
Παραδείγματα μορφών ευέλικτης απασχόλησης, που μπορούν να τύχουν αξιοποίησης στο πλαίσιο 
του Σχεδίου παρατίθενται πιο κάτω: 

Μορφή Ευέλικτης 
Απασχόλησης Περιεχόμενο 

Ευέλικτα/Ελαστικά 
ωράρια εργασίας 

Ο εργαζόμενος αποφασίζει ο ίδιος την ώρα προσέλευσης και αποχώρησής του 
κάθε ημέρα μέσα σε ορισμένα πλαίσια που καθορίζει ο εργοδότης καλύπτοντας 
όμως ένα βασικό πυρήνα ωρών εργασίας. 
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Μορφή Ευέλικτης 
Απασχόλησης Περιεχόμενο 

Για σκοπούς ένταξης στο Σχέδιο, το πλαίσιο ευελιξίας δεν πρέπει να  είναι 
μικρότερο της 1 ώρας. 

Ατομικοί λογαριασμοί 
χρόνου εργασίας 

Ο χρόνος εργασίας του κάθε εργαζόμενου τηρείται συνολικά σε κάποια χρονική 
βάση (ετήσια, εξαμηνιαία, τετραμηνιαία, κ.λπ.) και υπάρχει δυνατότητα 
κατανομής – «κατανάλωσης» του, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης ή / 
και τις επιθυμίες του εργαζόμενου, έτσι ώστε περίοδοι εντατικής απασχόλησης 
να εναλλάσσονται με περιόδους αδείας ή / και μειωμένου ωραρίου, για τις οποίες 
δεν προβλέπεται αυξομείωση των αποδοχών. 

Για σκοπούς ένταξης στο Σχέδιο, η χρονική βάση τήρησης του χρόνου δεν 
πρέπει να είναι μικρότερη της εβδομάδας. 

Συμπιεσμένη εργάσιμη 
εβδομάδα 

Ο εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί τις συνολικές εβδομαδιαίες του ώρες σε 
διάστημα λιγότερων ημερών 

Τηλεργασία 

Εκπλήρωση των εργασιακών καθηκόντων από τον εργαζόμενο, αποκλειστικά 
από το σπίτι του, ή από το φυσικό χώρο που επιλέγει, χρησιμοποιώντας τις 
δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορικής και 
των επικοινωνιών. 

Εναλλασσόμενη/μεικτή 
Τηλεργασία 

Συνδυασμός τηλεργασίας όπως ορίζεται πιο πάνω, με τακτική εργασία μέσα στο 
χώρο της επιχείρησης. 

Διαθεσιμότητα 
Εργασίας (on call 

work) 

Ο εργαζόμενος δεν χρειάζεται να παρουσιάζεται  στο χώρο εργασίας, αλλά να 
είναι διαθέσιμος όταν κληθεί, νοουμένου ότι του δίνεται  προειδοποίηση για το 
ενδεχόμενο να εργαστεί, ή απασχολείται κανονικά μόνο σε περιόδους 
αυξημένων αναγκών. Για σκοπούς ένταξης στο Σχέδιο, πρέπει να υπάρχει ένας 
ελάχιστος αριθμός ωρών εργασίας ανά εβδομάδα. 

Διαμοιρασμός θέσης 
εργασίας (Job Sharing) 

Δύο άτομα μοιράζονται (ύστερα από αίτημά τους) τα καθήκοντα, τα δικαιώματα, 
τις ώρες εργασίας και την αμοιβή που απορρέουν από μια θέση εργασίας 

Εργασία από το σπίτι Ο εργαζόμενος εργάζεται σε δικούς του χώρους, και παράγει τα προϊόντα της 
εργοδότριας επιχείρησης με μέσα του εργοδότη ή/και του ίδιου του εργαζομένου 

Μερική απασχόληση 
Απασχόληση με ωράριο μειωμένο σε σχέση με το ωράριο που ισχύει για τους 
πλήρως απασχολουμένους, οι οποίοι εργάζονται επίσης ως μισθωτοί στο ίδιο ή 
παρεμφερές αντικείμενο ή επάγγελμα. 

Πρωινό συνεχόμενο 
ωράριο Πρωινή συνεχόμενη απασχόληση  

Εννοείται ότι υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού των πιο πάνω μορφών ευέλικτης απασχόλησης. 
Μερικά παραδείγματα είναι: 
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- Μερική απασχόληση, ως καθημερινή εργασία περιορισμένων ωρών (3-6 ωρών ημερησίως), 
σε συνδυασμό με το ελαστικό ωράριο εργασίας  

- Μερική απασχόληση, ως εργασία με πλήρες ωράριο, για δύο ή τρεις ημέρες την βδομάδα. 

- Εναλλασσόμενες περίοδοι πλήρους απασχόλησης ή απασχόλησης με περισσότερες ώρες 
εργασίας από το υπόλοιπο προσωπικό με περιόδους απασχόλησης με λιγότερες ώρες 
εργασίας, π.χ. κατά το διάστημα που τα σχολεία είναι κλειστά. 

Η μορφή ευελιξίας που θα προταθεί από την επιχείρηση/οργανισμό θα πρέπει να εγκριθεί από το 
Φορέα Διαχείρισης του Σχεδίου. 
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