ΠΟΛΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2020
ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΑΠΟ:

Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

ΘΕΜΑ:

1. Λειτουργία ειδικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το Πρόγραμμα Στήριξης για
αντιμετώπιση του κορωνοϊού
2. Αυτόματες ανανεώσεις εγκρίσεων για απασχόληση αλλοδαπών

Κυρίες / Κύριοι,
1.

Σας επισυνάπτουμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση την οποία έχει δημιουργηθεί ειδική ιστοσελίδα
www.coronavirus.mlsi.gov.cy στην οποία θα βρείτε τα ειδικά έντυπα ασθενείας, ειδικής
άδειας και σχέδιο αναστολής εργασιών με όλα τα κριτήρια και τις λεπτομέρειες
υποβολής τους.

2.

Επίσης επισυνάπτεται η ανακοίνωση για τις αυτόματες ανανεώσεις εγκρίσεων για
απασχόληση αλλοδαπών σύμφωνα με την οποία ανανεώνονται αυτόματα οι άδειες
απασχόλησης αλλοδαπών για ένα χρόνο.

Σημειώνεται ότι όσες επιχειρήσεις θα προβούν σε οποιεσδήποτε απολύσεις δεν θα μπορούν
να συμμετάσχουν στο σχέδιο αναστολής εργασιών.
Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι μπορείτε να έχετε συνεχή ενημέρωση για όλες τις
ανακοινώσεις και άλλες λεπτομέρειες γύρω από το θέμα του κορωνοιού πατώντας στο πιο
κάτω σύνδεσμο https://ccci.org.cy/covid-19/ ο οποίος επικαιροποιείται συνεχώς με ότι
νεώτερο ανακοινώνεται.
Με εκτίμηση,

Αιμίλιος Μιχαήλ,
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.
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Λειτουργία ειδικής ιστοσελίδας του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
για το Πρόγραμμα Στήριξης για αντιμετώπιση του
κορωνοϊού
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) ανακοινώνει τη
λειτουργία ειδικής ιστοσελίδας, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες θα μπορούν να
ενημερώνονται σχετικά με το Πρόγραμμα Στήριξης που έχει εξαγγελθεί από το ΥΕΠΚΑ για
αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού.
Η ιστοσελίδα θα παρέχει τα πιο κάτω:
-Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το Πρόγραμμα Στήριξης του ΥΕΠΚΑ.
-Διασύνδεση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν για την ηλεκτρονική υποβολή
των αιτήσεων.
-Αξιοποίηση ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων.
-Παρουσίαση συχνών ερωτήσεων (FAQs), οι οποίες θα εμπλουτίζονται δυναμικά ανάλογα και με
τα ερωτήματα που προκύπτουν από τους/τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες.
Η ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy τίθεται σε λειτουργία την Τρίτη, 24/3/2020, και οι
ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες καλούνται να τη συμβουλεύονται προτού απευθυνθούν στο
1433, για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή τους καθώς και για την αποφυγή
άσκοπης/αχρείαστης υπερφόρτωσης του τηλεφωνικού κέντρου
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Αυτόματες ανανεώσεις εγκρίσεων για απασχόληση
αλλοδαπών
Το Τμήμα Εργασίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για περιορισμό
της εξάπλωσης του Κορωνοϊού, οι ανανεώσεις υφιστάμενων εγκρίσεων για απασχόληση
αλλοδαπών θα γίνουν αυτόματα με ισχύ ενός (1) έτους και οι σχετικές εγκρίσεις θα αποσταλούν
στους εργοδότες. Επομένως, δεν χρειάζεται να υποβληθούν οποιεσδήποτε αιτήσεις. Νοείται ότι
οι ανανεώσεις των εγκρίσεων θα αφορούν αλλοδαπούς που απασχολούνται ήδη στις
επιχειρήσεις σε ετήσια βάση.
Σημειώνεται ότι τα υφιστάμενα συμβόλαια απασχόλησης αλλοδαπών θα παραταθούν μέχρι την
λήξη της έγκρισης που θα σας αποσταλεί.
Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά σε μη ανανέωση έγκρισης
απασχόλησης αλλοδαπού προσωπικού, θα πρέπει να ενημερωθεί το Τμήμα Εργασίας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση director@dl.mlsi.gov.cy

