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Λευκωσία, 3 Ιουνίου 2020 
 
 

ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
 
ΑΠΟ:  Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων 
 
ΘΕΜΑΤΑ: 1.  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή 

     στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας η 12η Ιουνίου 
     2020 

 
2.  Συμμετοχή ομίλων εταιριών σε Ειδικό Σχέδιο Αναστολής 
     Εργασιών 

 
 3. Συμπληρωματική Απόφαση για την τρίτη περίοδο 
     Εφαρμογής των Ειδικών Σχεδίων ανακοινώνει το Υπουργείο 
     Εργασίας 
 
 

Αγαπητά Μέλη, 
 
Σας επισυνάπτουμε αυτούσιες τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με τα πιο πάνω θέματα. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ, 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΕΞ 
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Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για 
συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου 
Εργασίας η 12η Ιουνίου 2020 
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι η καταληκτική 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια για την περίοδο 
από 13 Μαΐου μέχρι 12 Ιουνίου 2020, είναι η Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση που τους αφορά εγκαίρως, δεδομένου ότι 
οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα είναι διαθέσιμες για χρήση μετά από τις 12 Ιουνίου 2020 και δεν 
θα γίνονται αποδεκτά οποιαδήποτε αιτήματα για εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων. 

 



 
 
 
 
Συμμετοχή ομίλων εταιριών σε Ειδικό Σχέδιο 
Αναστολής Εργασιών 
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι οι όμιλοι 
εταιρειών οι οποίοι επιθυμούν οι εταιρείες του ομίλου που ασχολούνται με την ίδια οικονομική 
δραστηριότητα να θεωρηθούν ως μια ενιαία αίτηση για συμμετοχή του Ομίλου σε Ειδικό Σχέδιο 
Αναστολής Εργασιών για την τρίτη περίοδο εφαρμογής των Σχεδίων, θα πρέπει μέχρι τις 10 
Ιουνίου 2020 να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω του εντύπου που έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy, με σκοπό την παραχώρηση έγκρισης από το Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το έντυπο θα πρέπει να αποστέλλεται, 
δεόντως συμπληρωμένο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση elphotiou@papd.mof.gov.cy  

Επισημαίνεται ότι Όμιλοι Εταιρειών που υπέβαλαν σχετικό αίτημα για την πρώτη ή / και δεύτερη 
περίοδο εφαρμογής των Ειδικών Σχεδίων και έχει εγκριθεί, δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου 
αίτημα. 
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Συμπληρωματική Απόφαση για την τρίτη περίοδο 
εφαρμογής των Ειδικών Σχεδίων ανακοινώνει το 
Υπουργείο Εργασίας 
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί 
σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η περί Ειδικών Σχεδίων για την Αντιμετώπιση 
των Επιπτώσεων του Κορωνοϊού COVID-19 Συμπληρωματική Απόφαση (Αρ. 26) του 2020 
(Κ.Δ.Π. 243/2020), σύμφωνα με την οποία εκδίδονται κανονισμοί που αφορούν στην τρίτη 
περίοδο εφαρμογής των Ειδικών Σχεδίων, ήτοι από 13 Μαΐου 2020 μέχρι 12 Ιουνίου 2020 και 
προνοούν ότι: 

(α) σε περίπτωση κατά την οποία επιχειρήσεις εμπίπτουν στις πρόνοιες του Ειδικού Σχεδίου 
Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης, θα παραμείνουν στο Σχέδιο αυτό μέχρι τις 
12 Ιουνίου 2020, έστω και αν με βάση τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας θα μπορούν να 
επαναδραστηριοποιηθούν στις 9 Ιουνίου 2020 

(β) στο Σχέδιο Ειδικού Επιδόματος Στήριξης Ανέργων μπορεί να ενταχθεί και οποιοδήποτε 
πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως κανονικός άνεργος στο Μητρώο της Δημόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης και λάμβανε ανεργιακό επίδομα, για το οποίο έχει εξαντλήσει το 
δικαίωμα για πληρωμή τον Μάιο 2020. 

Η πιο πάνω Απόφαση βρίσκεται και στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy 
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