Λευκωσία, 11 Φεβρουαρίου 2021
ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΑΠΟ:

Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

ΘΕΜΑ:

Πρόσθετη ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά
Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας

Αγαπητά Μέλη,
Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της περί Ειδικών Σχεδίων για την Αντιμετώπιση των
Επιπτώσεων του Κορωνοϊού COVID-19 Συμπληρωματικής Απόφασης (Αρ. 87) του 2021 (Κ.Δ.Π.
62/2021), η οποία προνοεί για τη συμμετοχή επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων που
δραστηριοποιούνται
στον
τομέα
του
πλυσίματος
και
(στεγνού)
καθαρίσματος κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων (Ατμοκαθαριστήρια) στο
Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (ΕΕΑ.4) και το Ειδικό Σχέδιο
Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων (ΕΕΑ.5) αντίστοιχα για την περίοδο από την
1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για συμμετοχή σε
οποιοδήποτε από τα δύο πιο πάνω αναφερόμενα Ειδικά Σχέδια θα μπορούν να υποβληθούν τη
Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021.
Επισημαίνεται ότι κατά την πιο πάνω ημερομηνία θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικές
αιτήσεις για συμμετοχή στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης
(ΕΕΑ.4) ή στο Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων (ΕΕΑ.5) για την
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021 και από ενδιαφερομένους
που δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς που δύνανται να συμμετάσχουν στα υπό αναφορά
Ειδικά Σχέδια και για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν σχετική αίτηση κατά την περίοδο
υποβολής αιτήσεων για τον μήνα Ιανουάριο 2021. Πληροφόρηση για τους δικαιούχους κάθε
Σχεδίου βρίσκεται στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy.
Τονίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση που τους αφορά τη
Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021, δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα είναι
διαθέσιμες για χρήση μόνο κατά την πιο πάνω ημερομηνία και δεν θα γίνονται αποδεκτά
οποιαδήποτε αιτήματα για εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων.
Με εκτίμηση,
Αιμίλιος Μιχαήλ,
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.
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