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Λευκωσία, 9 Ιουνίου 2017 
 
 

 
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΑΠΟ:  Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων 
 
ΘΕΜΑ: Διαδικτυακό σύστημα πληρωμής εισφορών στο Ταμείο 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 
 
Κυρίες / Κύριοι, 
 
Μέσα στα πλαίσια της εκστρατείας των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 
προώθηση του Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής, Εισφορών Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, σας επισυνάπτουμε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην οποία περιγράφεται ο τρόπος με τον 
οποίο μπορείτε να εγγραφείτε στο Σύστημα καθώς και οδηγίες χρήσεως του. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ, 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΕΞ 
 
 
  
 



 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

 

Περιμένετε ακόμη στην ουρά για να πληρώσετε τις εισφορές σας 
στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ); 

Σε περίπτωση που πληρώνετε εισφορές στις ΥΚΑ και δεν το κάνετε ηλεκτρονικά, σας 
παρακαλούμε όπως αφιερώσετε 2-3 λεπτά από το χρόνο σας για να μας ενημερώσετε 
για τους λόγους που συνεχίζετε να τις πληρώνετε στο Ταμείο, συμπληρώνοντας το 
σχετικό online ερωτηματολόγιο. 

Σας προτρέπουμε επίσης όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.kepa.gov.cy/yka 
για να δείτε πληροφορίες σε σχέση με το Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών 
στις ΥΚΑ (Διαδικασία Εγγραφής στο Σύστημα, Οδηγίες Χρήσης του Συστήματος, κτλ.) 
και να ξεκινήσετε και εσείς να πληρώνετε ηλεκτρονικά τις εισφορές σας στις ΥΚΑ, από 
όπου κι αν βρίσκεστε και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Γρήγορα, απλά, με 
ασφάλεια!  

 

http://www.kepa.gov.cy/em/Surveys/SurveyIFrame.aspx?SurveyId=104b277c-7632-4ba8-a61f-25bef4a07321&IFrameId=d05d65da3d3d45dfbe60763364d45e14
http://www.kepa.gov.cy/yka


 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας στην προσπάθειά μας για την προώθηση 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τόπο μας. 

Νίκος Φιλίππου 
Λειτουργός Παραγωγικότητας Α' 
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Τηλ.: 22 806 111 
nphilippou@kepa.mlsi.gov.cy 

 

Παρακαλούμε όπως προωθήσετε την ανακοίνωση αυτή και σε άλλα άτομα που 
μπορεί να τους ενδιαφέρει. 

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση για το Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών στις ΥΚΑ, 
παρακαλούμε επιλέξετε το σύνδεσμο Unsubscribe 
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