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Καταβολή εισφορών στα Ταμεία για τα οποία έχουν 
ευθύνη είσπραξης οι Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 
Στο πλαίσιο λήψης μέτρων περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, το Υπουργείο 
Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει προχωρήσει σε όλες τις 
απαραίτητες διευθετήσεις, ώστε η καταβολή τρεχουσών εισφορών για τους μισθούς 
Φεβρουαρίου που καταβάλλονται τέλος Μαρτίου να πραγματοποιείται από 
σήμερα  μόνο είτε μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής / ιστοσελίδας JCC Smart, είτε 
μέσω του διαδικτυακού συστήματος των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 
καταβολή εισφορών (για όσους είναι ήδη χρήστες του διαδικτυακού συστήματος των 
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 

Επισημαίνεται ότι επιπρόσθετα της πληρωμής μέσω JCC Smart, όλοι οι εργοδότες 
καλούνται όπως απαραίτητα εναποθέσουν τo έντυπο «Καταστάσεις Αποδοχών και 
Εισφορών (Έντυπο ΥΚΑ2-002)» στα ειδικά κιβώτια που βρίσκονται στα κατά τόπους 
Επαρχιακά Γραφεία και Υποκαταστήματα των Υπηρεσιών, ώστε να καταστεί δυνατή η 
καταχώριση των αποδοχών όλων των εργοδοτουμένων. 

Νοείται ότι οι εργοδότες που υποβάλλουν στοιχεία με μηχανογραφημένα μέσα (π.χ. 
usb, cd κ.ά.), θα πρέπει να τα εναποθέτουν μαζί με το έντυπο «Καταστάσεις 
Αποδοχών και Εισφορών (Έντυπο ΥΚΑ2-002)» στα ειδικά κιβώτια. 

Εναλλακτικά, τα πιο πάνω έντυπα ΥΚΑ2-002/ μηχανογραφημένα μέσα θα μπορούσαν 
να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία και 
Υποκαταστήματα στις ακόλουθες διευθύνσεις: 

-  Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας, 

 Λεωφόρος Αθαλάσσας 56, 1466 Στρόβολος, Λευκωσία. 



-  Υποκατάστημα Επαρχιακού Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αγίου Ανδρέα, 
Ναυαρίνου 11, 1100 Λευκωσία. 

- Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λεμεσού, 

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 80, 3012 Λεμεσός. 

- Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λάρνακας, 

Φίλιου Τσιγαρίδη 1, 6023 Λάρνακα. 

- Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πάφου, 

Φιλικής Εταιρείας 1, 8047 Πάφος. 

- Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αμμοχώστου, 

Τ.Θ. 36007, 5385 Δερύνεια. 
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Ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων αναφορικά με την 
αναστολή των εργασιών στα εργοτάξια 
Σε συνέχεια   της προηγούμενης ανακοίνωσης και του Διατάγματος του Υπουργού 
Υγείας, περί Λοιμοκαθάρσεως (καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της 
Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19, Διάταγμα (Αρ. 9) του 2020, το Υπουργείο 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει, ότι  όσον αφορά την αναστολή 
των εργασιών στα εργοτάξια στον ιδιωτικό τομέα  εκτός από εργοτάξια για έργα στον 
τομέα της υγείας  θα δίνονται επίσης εξαιρέσεις  σε αιτήματα που αφορούν 
επείγουσας φύσεως εργασίες σε θέματα ασφάλειας και επικινδυνότητας. 

Τα εργοτάξια τα οποία βάσει του Διατάγματος υποχρεούνται να αναστείλουν τις 
εργασίες τους έχουν διορία μέχρι τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 να προβούν σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να καταστούν ασφαλή και πλήρως περιφραγμένα. 

Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η μεταφορά και φορτοεκφόρτωση 
εμπορευματοκιβωτίων  καθόσον δεν περιορίζεται από το εν λόγω Διάταγμα.   

Οι εξαιρέσεις θα δίνονται  μόνο μετά από γραπτό αίτημα του ιδιοκτήτη στη 
ηλεκτρονική διεύθυνση minister@mcw.gov.cy και σχετικής έγκρισης από τον 
Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 
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