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ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
 
 

Λευκωσία, 2 Ιουνίου 2020 
 

ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΑΠΟ: Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΧΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟ 13 ΜΑΙΟΥ 2020 – 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 
 
 
Αγαπητά Μέλη, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ανακοινώνει ότι έχουν δημοσιευτεί σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας οι Αποφάσεις της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων σχετικά με την εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων του ιού COVID 19, για την περίοδο από 13 Μαΐου 2020 μέχρι 12 
Ιουνίου 2020. Οι εν λόγω Αποφάσεις βρίσκονται και στην ειδική 
ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy. 
 
Επιπρόσθετα, το Υπουργείο ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί στην ειδική 
ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy οι αιτήσεις που αφορούν στην περίοδο 
από 13 Μαΐου 2020 μέχρι 12 Ιουνίου 2020 για όλα τα Ειδικά Σχέδια. 
 
Επισημαίνεται ότι όλοι οι εργοδότες, εργοδοτούμενοι ή / και αυτοτελώς εργαζόμενοι 
που εμπίπτουν στους δικαιούχους των Σχεδίων, πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν 
νέα ηλεκτρονική αίτηση για τη νέα περίοδο που αναφέρεται ανωτέρω, ούτως ώστε να 
εξεταστούν και αν πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις να λάβουν το σχετικό 
επίδομα. 
 
Υπενθυμίζεται ότι τα Ειδικά Σχέδια για τα οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις για την 
περίοδο 13 Μαΐου 2020 μέχρι 12 Ιουνίου 2020 είναι τα ακόλουθα: 
 
Σας παραθέτουμε πιο κάτω συγκεντρωμένες τις αιτήσεις που αφορούν τα Σχέδια 
στήριξης των επιχειρήσεων (μαζί με τους Όρους & Προϋποθέσεις) που 
ανακοινώθηκαν σήμερα για ευκολία σας. Μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των 
Σχεδίων πατώντας στο σύνδεσμο που αφορά το κάθε ένα ξεχωριστά. 
 
1. ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση πατώντας ΕΔΩ. 
 
 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/
http://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/
http://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/D32A098ABA33394BC225857A004A157A/$file/5286%201%206%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormCovid001Servlet
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2. ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

 
Μπορείτε να βρείτε την αίτηση πατώντας ΕΔΩ. 
 

3. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 
Μπορείτε να βρείτε την αίτηση πατώντας ΕΔΩ. 
 

4. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
Μπορείτε να βρείτε την αίτηση πατώντας ΕΔΩ. 
 

5. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
Μπορείτε να βρείτε την αίτηση πατώντας ΕΔΩ. 
 

6. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 
 
Μπορείτε να βρείτε την αίτηση πατώντας ΕΔΩ. 
 

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 
 
Επίσης οι εργοδότες που επιθυμούν να δηλώσουν τους εργοδοτούμενους τους 
που έχουν προσληφθεί είτε τον Φεβρουάριο 2020, είτε τον Μάρτιο 2020 (για να 
είναι δικαιούχοι των ειδικών επιδομάτων) ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΩΤΑ να 
συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση «Υποβολή Στοιχείων Νέων 
Εργοδοτουμένων» (Έντυπο ΕΕΑ.7) και ΕΠΕΙΤΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ Η 
ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΙΤΗΣΗ (ΕΕΑ.1, ΕΕΑ.2, ΕΕΑ.3 ή ΕΕΑ.4). 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή του εντύπου είναι 

εγγραφή των εργοδοτούμενων στις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία, και να λάβουν 
Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε περίπτωση που δεν έχουν 
ήδη.  

 
Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες πατώντας ΕΔΩ. 

 
 
 
 
 
 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/1E4D100F384836F1C225857A004A4765/$file/5287%201%206%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormCovid003Servlet
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/580B606ADEAC7CE9C225857A004A8882/$file/5288%201%206%20%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormEea5FreelancerServlet
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/8E65D7193EF300B5C225857A004F2120/$file/5289%201%206%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/8E65D7193EF300B5C225857A004F2120/$file/5289%201%206%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormEeea3EmployerServlet
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/07DED54C9F4445FDC225857A0050B918/$file/5290%201%206%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/07DED54C9F4445FDC225857A0050B918/$file/5290%201%206%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormEa004EmployerServlet
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/5A685417AA0E8027C225857A0052EF5D/$file/5291%201%206%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormCovid008Servlet
https://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/new-employees
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8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
 

Την ηλεκτρονική αίτηση Υποβολής Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού για 
μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και αυτοτελώς εργαζόμενους, προκειμένου να 
καταστεί δυνατόν σε όσους καταστούν δικαιούχοι οποιωνδήποτε ειδικών 
επιδομάτων να τους καταβληθούν τα σχετικά επιδόματα, για αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού. 

  
Η σχετική δήλωση θα καταχωρηθεί στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο λογαριασμός έχει ήδη επιβεβαιωθεί δεν χρειάζεται να 

υποβληθεί ξανά. 
 
Βρείτε την αίτηση πατώντας ΕΔΩ. 

 
9. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 
Η ηλεκτρονική Δήλωση Απόσυρσης Αίτησης χρησιμοποιείται για την απόσυρση / 
ακύρωση οποιασδήποτε αίτησης για Ειδικό Επίδομα ή Δήλωσης Στοιχείων 
Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) υποβλήθηκε με ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία. 
 
Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική δήλωση μπορεί να αξιοποιηθεί και για αιτήσεις, 
τις οποίες ο αιτητής / το πρόσωπο που δεσμεύει την κάθε εταιρεία επιθυμεί να 
αποσύρει / ακυρώσει για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 
 
Νοείται πως η κάθε αίτηση για Ειδικό Επίδομα / Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού 
Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που αποσύρεται δύναται να αντικαθίσταται από νέα, 
ορθώς και πλήρως συμπληρωμένη αίτηση / δήλωση, αν δεν έχει ήδη υποβληθεί. 

 
Βρείτε την αίτηση πατώντας ΕΔΩ. 

 
Για σκοπούς πλήρους ενημέρωσης σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε συνεχώς την 
ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ https://ccci.org.cy/covid-19/. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ, 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. 
 
 
 
/ΕΞ 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/
https://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/iban
https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormRetractServlet
https://ccci.org.cy/covid-19/

