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ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

 
Λευκωσία, 29 Μαρτίου 2020 

 
 

ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
 
ΑΠΟ:  Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων  
 
 
Αγαπητά Μέλη, 

Συνέχεια της εγκυκλίου μας ημερομηνίας 28/3/20 https://ccci.org.cy/wp-
content/uploads/2020/03/Engiklios-280320.pdf στην οποία σας παραθέσαμε τις 
λεπτομέρειες όλων των Σχεδίων, σας κοινοποιούμε τους Όρους και Προϋποθέσεις 
εφαρμογής των Σχεδίων για: 

1. Την «Ειδική Άδεια» σε Γονείς για Φροντίδα Παιδιών μέχρι 15 ετών 
2. Την παροχή «Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας» 
 
1. «Ειδική Άδεια» σε Γονείς για Φροντίδα Παιδιών μέχρι 15 ετών 

Στο πλαίσιο του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου του 2020 και με στόχο τη στήριξη των 
εργαζομένων οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή και 
παιδιών με αναπηρίες ανεξαρτήτως ηλικίας, παρέχεται το επίδομα για «Ειδική Άδεια 
Φροντίδας Παιδιών» σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παρούσα Απόφαση. 
  
Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών θα παραχωρείται σε εργαζόμενους 
γονείς οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή και 
παιδιών με αναπηρίες ανεξαρτήτως ηλικίας και λόγω της φύσης της εργασίας τους δεν 
μπορούν να εργαστούν είτε με τηλεργασία ή με εργασία από το σπίτι ή με ευέλικτο 
ωράριο και εφόσον δεν υπάρχει κατ’ οίκον βοήθεια.  
 
ΟΡΟΙ / ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 
 
(α)  Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών καταβάλλεται μόνο εφόσον 

υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ.1 που είναι  
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.coronavirus.mlsi.gov.cy. 

 
 (β)  Το επίδομα για την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών καταβάλλεται μόνο εφόσον 

υποβληθεί από την αιτήτρια ή τον αιτητή διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.6 «ΔΗΛΩΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» που αφορά τη δήλωση για τα στοιχεία 
του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το 
επίδομα https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormEea006Servlet. 

  
(γ)  Η αίτηση υποβάλλεται από μισθωτό ο οποίος είναι ασφαλισμένος στο Ταμείο 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020. 
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(δ)  Η αίτηση υποβάλλεται από μισθωτό ο οποίος είναι γονέας και αφορά φροντίδα 

παιδιών μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρίες ανεξαρτήτως ηλικίας. 
  
(ε)  Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών παρέχεται μόνο σε 

μισθωτούς εργαζόμενους  γονείς που έχουν ακαθάριστο τελευταίο 
μηνιαίο μισθό μέχρι 2500 ευρώ.  

 
(στ) Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών υπολογίζεται ως ακολούθως με 

βάση το μισθό του Ιανουαρίου 2020 ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στοιχεία 
για τον τελευταίο μισθό 2020, με βάση τον τελευταίο μισθό για τον οποίο 
υπάρχουν στοιχεία εντός των τελευταίων 9 μηνών στο μητρώο των Υπηρεσιών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 

  
i. Για τα πρώτα €1.000 του μηνιαίου μισθού, ο/η δικαιούχος θα λαμβάνει 

επίδομα σε ποσοστό 60% για το μέρος αυτό του μισθού και για το μέρος του 
μισθού από €1.000 μέχρι €2.000 ο/η δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα σε 
ποσοστό 40%. Το μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα €1.000. 
  

ii. Για μονογονεϊκές οικογένειες τα ανωτέρω ποσοστά αυξάνονται σε 70% και 
50% αντίστοιχα και το μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός μήνα δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα €1.200.  

 
Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, «μονογονεϊκή 
οικογένεια» σημαίνει την οικογένεια, στην οποία ένας γονέας χωρίς 
σύζυγο/συµβίο, ζει µε ένα τουλάχιστον εξαρτώµενο τέκνο, που αποκτήθηκε είτε 
από γάµο είτε εκτός γάµου και που διαβιεί µόνος λόγω του ότι είναι άγαµος 
γονέας, χήρος, διαζευγµένος ή διότι ένας από τους δύο γονείς έχει κηρυχθεί σε 
αφάνεια από το δικαστήριο ή την οικογένεια στην οποία ένας έγγαµος γονέας ζει 
µόνος του µε ένα τουλάχιστον εξαρτώµενο τέκνο, διότι ο άλλος γονέας εκτίει 
ποινή φυλάκισης έξι (6) µηνών και άνω.  
 
iii. Περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών που ο τελευταίος μηνιαίος μισθός 

υπερβαίνει τις €2.500 θα εξεταστούν με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
κάθε περίπτωσης.  

 
ζ)  Η περίοδος παροχής της Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις 4 βδομάδες συνολικά και για τους δύο γονείς και ο τρόπος 
υπολογισμού που εμφαίνεται στην παράγραφο 

  
(στ) θα υπολογίζεται κατ’ αναλογία των ημερών για τις οποίες καθίσταται ο 

αιτητής/τρια δικαιούχος. 
  
(η)  Αν ο ένας γονέας λάβει την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών, ο άλλος δεν 

μπορεί να τη λάβει για την ίδια περίοδο. 
 
(θ)  Η περίοδος παροχής επιδόματος Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών δύναται να 

αρχίζει από τις 16/03/2020. 
  
 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/


 
 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος 
T: +357 22889880 F: +357 22665685 E: freedom@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy 

 
 

(ι)  Αν ο ένας γονέας εργάζεται και ο άλλος όχι (είτε επειδή λαμβάνει επίδομα 
ανεργίας ή ειδικό ανεργιακό επίδομα ή επίδομα ασθενείας ή ειδικό επίδομα 
ασθενείας είτε επειδή είναι άνεργος είτε για άλλους παρόμοιους λόγους), ο 
εργαζόμενος γονέας δεν δικαιούται την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών 
για εκείνη την περίοδο, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται έχει νοσήσει ο 
ίδιος με τον ιό COVID 19 ή νοσηλεύεται ή είναι πρόσωπο με αναπηρία ή είναι 
πρόσωπο σε υποχρεωτικό περιορισμό 

 
(ια) Η Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών θα παραχωρείται μόνο αν η φύση της 

εργασίας του γονέα   δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το 
σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο και αν δεν υπάρχει κατ’ οίκον 
βοήθεια (οι γιαγιάδες και οι παππούδες δεν θεωρούνται κατ’ οίκον βοήθεια 
για σκοπούς της παρούσας Απόφασης). 

  
(ιβ) Για την παροχή επιδόματος Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών χρειάζεται 

να εξασφαλιστεί η συναίνεση του εργοδότη και τα σχετικά στοιχεία δύναται 
να  Άδεια για Φροντίδα Παιδιών χορηγείται εφόσον δεν παραχωρείται 
επίδομα φροντίδας για τα πρόσωπα αυτά από το Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

 
(ιγ) Για γονείς ατόμων με αναπηρία, η Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών 

χορηγείται εφόσον δεν παραχωρείται επίδομα φροντίδας για τα πρόσωπα 
αυτά από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 
(ιδ) Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών δεν παρέχεται για περίοδο 

για την οποία ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό ανεργιακό 
επίδομα, επίδομα ασθενείας, ειδικό επίδομα ασθενείας. (ιε) Το επίδομα 
Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών θα παραχωρείται μόνο μετά από 
υπεύθυνη δήλωση / εξουσιοδότηση του αιτητή με την οποία: 

  
i. Θα βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι 

αληθή και θα γίνεται αποδοχή των συνεπειών του νόμου για ψευδή 
δήλωση, επί χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια 
ή και στις δύο ποινές μαζί σε περίπτωση καταδίκης για παροχή ψευδών 
στοιχείων.  

 
ii. Θα παρέχεται εξουσιοδότηση στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες 
αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού και με 
Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα στοιχεία που περιέχονται 
στην αίτησή κριθεί ότι είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και 
την παροχή του επιδόματος.  

 
iii. Θα παρέχεται ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας 
Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. 
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Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα 
Παιδιών, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του 
μισθού στους εργοδοτουμένους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα Ειδικής Άδειας για 
Φροντίδα Παιδιών.  

 
Η περίοδος της Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών θα θεωρείται περίοδος 
εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.  

 
Από το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών μπορούν να επωφεληθούν και 
δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος οι οποίοι εργάζονται και είναι γονείς. Το 
επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών το οποίο θα καταβληθεί σε δικαιούχους 
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς υπολογισμού του 
εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του.  

 
Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη 16η Μαρτίου 2020.  
 

2. Παροχή «Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας» 
 

ΟΡΟΙ / ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 
 
(α)  Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί η σχετική 

ηλεκτρονική αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ.2 που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου www.coronavirus.mlsi.gov.cy.  

(β)  Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί από την 
αιτήτρια ή τον αιτητή διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.6 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» που αφορά τη δήλωση για τα στοιχεία του 
λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το 
επίδομα https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormEea006Servlet.  

(γ)  Η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας υποβάλλεται από μισθωτούς του 
ιδιωτικού τομέα ή αυτοτελώς εργαζομένους που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες κατηγορίες: 

i. Πρόσωπα που εμπίπτουν στον κατάλογο των ευπαθών ομάδων, όπως έχουν 
καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας στο δελτίο τύπου, ημερομηνίας 
16/3/2020 ή και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του και κατέχουν 
πιστοποιητικό από τον προσωπικό τους ιατρό, 
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ii. πρόσωπα που βρίσκονται σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα) 
και καθεστώς αυτοπεριορισμού βάσει οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και 
κατέχουν Ιατρικό Πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας, 
ή ανάλογα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας από τον προσωπικό γιατρό, 

iii. πρόσωπα οι οποίοι έχουν προσβληθεί από τον ιό COVID 19 και κατέχουν  
πιστοποιητικό από το Υπουργείο Υγείας, 

iv. πρόσωπα ηλικίας μεταξύ 63-65 ετών οι οποίοι δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη 
σύνταξη, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις κατηγορίες (i), (ii) και (iii) ανωτέρω 
και κατέχουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.  

(δ)  Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας παραχωρείται μόνο σε πρόσωπα που εργάζονται 
κατά την περίοδο για την οποία αιτούνται το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας και είναι 
ασφαλισμένα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είναι ηλικίας μέχρι 65 ετών και 
δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη.  

(ε)  Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας παραχωρείται μόνο σε πρόσωπα που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (3)(γ) και εφόσον υποβληθεί το 
σχετικό πιστοποιητικό.  

(στ)  Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας που καταβάλλεται σε δικαιούχους υπολογίζεται ως 
ακολούθως:  

i. Για μισθωτά πρόσωπα και αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα για τα οποία 
πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Νόμο στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων σύμφωνα 
με τον πιο πάνω Νόμο. 

  
ii. Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές 

προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο και είναι 
ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020, θα 
λαμβάνεται υπόψη ο μισθός (ασφαλιστέες αποδοχές) του Ιανουαρίου 2020 ή ο 
τελευταίος μισθός για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία στο μητρώο των 
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα καταβάλλεται Ειδικό Επίδομα 
Ασθενείας υπό προϋποθέσεις, και το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με 
μεταγενέστερη Απόφαση. 

 
iii. Για αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο για το οποίο δεν πληρούνται οι 

ασφαλιστικές προϋποθέσεις θα ανέρχεται στο 60% του ποσού του 
εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών του με βάση το εισόδημα 
για το οποίο το τέταρτο τρίμηνο του 2019 είχε υποχρέωση καταβολής 
εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  
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iv. Το ανώτατο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως ειδικό επίδομα ασθενείας για 
μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και για αυτοτελώς εργαζόμενους για περίοδο 
ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214.  

(ζ)  Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας δεν παρέχεται για περίοδο για την οποία ο αιτητής 
λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, 
επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών. Η περίοδος για την οποία παρέχεται 
το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό και την 
παροχή του επιδόματος ασθενείας που προνοείται από τις διατάξεις των περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων.  

(η) Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας για τους δικαιούχους των κατηγοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο (γ)(i) ανωτέρω και για πρόσωπα που βρίσκονται 
σε αυτοπεριορισμό θα παραχωρείται μόνο αν η φύση της εργασίας δεν επιτρέπει 
την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο.  

(θ)  Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας θα παραχωρείται μόνο μετά από υπεύθυνη δήλωση 
/ εξουσιοδότηση του αιτητή με την οποία:  

i. Θα βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι αληθή 
και θα γίνεται αποδοχή των συνεπειών του νόμου για ψευδή δήλωση, επί 
χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή και στις δύο 
ποινές μαζί σε περίπτωση καταδίκης για παροχή ψευδών στοιχείων.  

ii. Θα παρέχεται εξουσιοδότηση στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες 
Αρχές της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού και με 
Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα στοιχεία που περιέχονται στην 
αίτηση κριθεί ότι είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και την παροχή 
του επιδόματος.  

iii. Θα παρέχεται ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας 
Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών. 

Η περίοδος κάλυψης Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας λήγει στις 12 Απριλίου 2020. 

 Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας, ο 
εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους 
εργοδοτουμένους του που έλαβαν το εν λόγω Ειδικό Επίδομα Ασθενείας. 
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Η περίοδος του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης 
ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί 
αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.  

Από το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος οι οποίοι εργάζονται και είναι γονείς. Το επίδομα Ειδικής 
Άδειας για Φροντίδα Παιδιών το οποίο θα καταβληθεί σε δικαιούχους Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος 
που λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του.  

Η Απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη 16η Μαρτίου 2020. 
 
Για σκοπούς πλήρους ενημέρωσης σας προτρέπουμε να επισκέφτεστε συνεχώς την 
ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ https://ccci.org.cy/covid-19/. 
 
Με εκτίμηση, 

 
 

Αιμίλιος Μιχαήλ, 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΕΞ 
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