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Αξηζκόο 238 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΩΝ EΚΣΑΚΣΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ 
ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΑΝΓΖΜΗΑ ΣΟΤ ΗΟΤ COVID 19 ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2020 

_____________________ 

Απφθαζε δπλάκεη ησλ άξζξσλ 7, 8, 9, 10 θαη 12 

    Ζ Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρνληαη απφ ηα 
άξζξα 7, 8, 9, 10 θαη 12 ησλ πεξί ησλ Έθηαθησλ Μέηξσλ πνπ Λακβάλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Παλδεκίαο ηνπ ηνχ COVID 19 Νφκσλ ηνπ 2020 κε ηελ παξνχζα 
Απφθαζε εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο θαλνληζκνχο: 

1. Ζ παξνχζα Απφθαζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Δηδηθνχ ρεδίνπ Πιήξνπο Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο 

Δπηρείξεζεο Απφθαζε (Αξ. 23) ηνπ 2020. 

2. ην πιαίζην ησλ πεξί ησλ Έθηαθησλ Μέηξσλ πνπ Λακβάλνληαη, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Παλδεκίαο ηνπ ηνχ COVID 19 Νφκσλ ηνπ 2020 θαη κε ζηφρν ηε ζηήξημε ηφζν 

ησλ κηζζσηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα φζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, απνθαζίδεηαη ην Δηδηθφ ρέδην Πιήξνπο Αλαζηνιήο 

ησλ Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη ε θαηαβνιή Δηδηθνχ Αλεξγηαθνχ Δπηδφκαηνο ζηνπο κηζζσηνχο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Απφθαζε. 

3. Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα έληαμε επηρεηξήζεσλ ζην Δηδηθφ ρέδην Πιήξνπο Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο 

Δπηρείξεζεο: 

(α)      (i) Ζ επηρείξεζε λα ηειεί ππφ ππνρξεσηηθή πιήξε αλαζηνιή,   ζχκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα Γηαηάγκαηα 

ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη ηηο ζρεηηθέο Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ πνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλα 

ζηελ ηζηνζειίδα www.pio.gov.cy/coronavirus  θαη  δελ έρεη δηαθνξνπνηεζεί ε θχζε ή θαη ν ηξφπνο 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο εθφζνλ δελ αζθεί θακία νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, εμαηξνπκέλσλ ησλ δηνηθεηηθψλ 

εξγαζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηελ επηρείξεζε.   

http://www.pio.gov.cy/coronavirus


(ii)  Δπηρεηξήζεηο άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε πιήξε 
αλαζηνιή εξγαζηψλ, εθφζνλ πθίζηαηαη κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο πέξαλ ηνπ 80%. Ζ 
κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο πέξαλ ηνπ 80% ππνινγίδεηαη γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 13

ε
 Μαΐνπ 

2020 κέρξη θαη ηε 12
ε
 Ηνπλίνπ 2020 ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη 

ε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πηνπο νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηήιζε ε 
επηρείξεζε ηνπο ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID 19. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ 
ιεηηνπξγνχζε θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, ηφηε ε ζχγθξηζε ζα γίλεη κε πεξίνδν πνπ πξνεγείηαη ηεο 13

εο
 

Μαΐνπ 2020. Ννείηαη φηη δελ ιακβάλνληαη ππ’ φςε νπνηεζδήπνηε πξάμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα πξηλ ηελ 13
ε
 

Μαΐνπ 2020 αλεμάξηεηα ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηηκνινγίσλ ή θαηαβνιήο ηεο πιεξσκήο, έζησ θαη 
κεηαγελέζηεξα ηεο 13

εο
 Μαΐνπ 2020. 

(β)    Βαζηθή πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζην ρέδην είλαη λα κελ έρεη απνιπζεί νπνηνζδήπνηε ππάιιεινο απφ ηελ 

1
ε
 Μαξηίνπ 2020 θαη ζε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο αίηεζεο, λα κελ απνιπζεί νπνηνζδήπνηε εξγαδφκελνο 

ηφζν γηα ηελ πεξίνδν ζπκκεηνρήο ηεο επηρείξεζεο ζην ρέδην φζν θαη γηα επηπξφζζεηε πεξίνδν ίζε κε ηελ 

πεξίνδν ζπκκεηνρήο ζην ρέδην ζπλ έλα επηπιένλ κήλα (εθηφο γηα ιφγνπο πνπ αηηηνινγείηαη απφιπζε άλεπ 

πξνεηδνπνηήζεσο). Ννείηαη φηη νη επηρεηξήζεηο δελ ζα κπνξνχλ λα απνιχνπλ εξγαδνκέλνπο γηα νηθνλνκηθνχο 

ιφγνπο θαηά ην αλσηέξσ δηάζηεκα. 

(γ)    Να ππνβιεζεί ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή αίηεζε ζην Έληππν ΔΔΑ.3 πνπ επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα I ζηελ 

παξνχζα Απφθαζε θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ (www.coronavirus.mlsi.gov.cy ) απφ πξφζσπν πνπ δεζκεχεη ηελ επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηνλ 

ζρεηηθφ Νφκν. 

(δ)   Ζ επηρείξεζε λα δειψζεη ηνπο εξγνδνηνχκελνπο γηα ηνπο νπνίνπο δεηείηαη ε θαηαβνιή Δηδηθνχ Αλεξγηαθνχ 

Δπηδφκαηνο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλαζηνιήο ησλ εξγαζηψλ ηεο, ζηνπο νπνίνπο ζα θαηαβιεζεί ην Δηδηθφ 

Αλεξγηαθφ Δπίδνκα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, πξνυπνζέζεηο θαη ηξφπν ππνινγηζκνχ πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηελ παξάγξαθν (4) ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. 

(ε)   Γηα επηρεηξήζεηο πνπ εξγνδνηνχλ πέξαλ ησλ 9 εξγνδνηνπκέλσλ ζα θαηαβιεζεί Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα 

ζην 90% ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο 

Απφθαζεο. ην ελαπνκείλαλ 10% πεξηιακβάλνληαη νη δηεπζπληέο κέηνρνη, ζπλέηαηξνη πνπ θαηέρνπλ πέξαλ 

ηνπ 20% ησλ κεηνρψλ, γεληθνί δηεπζπληέο θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εξγνδνηνπκέλσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην 90% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ, ην απνηέιεζκα ηεο 

καζεκαηηθήο πξάμεο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην αξηζκφ. 

(ζη)  Γηα επηρεηξήζεηο πνπ εξγνδνηνχλ πέξαλ ησλ 9 εξγνδνηνπκέλσλ, ην Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα δελ παξέρεηαη 

ζε δηεπζπληέο κεηφρνπο, ζπλεηαίξνπο πνπ θαηέρνπλ πέξαλ ηνπ 20% ησλ κεηνρψλ, γεληθνχο δηεπζπληέο θαη 

δηεπζπληηθά ζηειέρε πνπ εκπίπηνπλ ζην 10% ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηεο επηρείξεζεο.  

(δ)    ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πην πάλσ πξφζσπα ππεξβαίλνπλ ζε αξηζκφ ην 10% ησλ εξγνδνηνπκέλσλ 

ηεο επηρείξεζεο, ηφηε δχλαληαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη λα θαηαβιεζεί ην Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα εθφζνλ 

πιεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. 

(ε)  Γηα επηρεηξήζεηο πνπ εξγνδνηνχλ κέρξη 9 εξγνδνηνχκελνπο δχλαηαη λα θαηαβάιιεηαη Δηδηθφ Αλεξγηαθφ 

Δπίδνκα ζε φινπο ηνπο εξγνδνηνχκελνπο ηεο επηρείξεζεο αλεμαξηήησο ηεο ηδηφηεηαο ησλ πξνζψπσλ 

απηψλ. 

(ζ)   Δπηρεηξήζεηο πνπ εξγνδνηνχλ πέξαλ ησλ 9 πξνζψπσλ ρξεηάδεηαη λα ππνβάινπλ κε ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο θαηάινγν ηφζν ησλ εξγνδνηνπκέλσλ πνπ ζα παξακείλνπλ ζηελ εξγαζία επεηδή ρξεηάδνληαη νη 

ππεξεζίεο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη κηα επηρείξεζε πνπ βξίζθεηαη ζε αλαζηνιή γηα πξνζσξηλή πεξίνδν δελ 

παχεη λα πξνγξακκαηίδεη θαη λα πξνσζεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο, φζν 

θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απνδεζκεπηεί πξνζσξηλά. 

(η)  Δπηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δχλαληαη λα εληαρζνχλ ζην ρέδην Πιήξνπο Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο 

Δπηρείξεζεο βάζεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ νπνίνπ δχλαηαη λα παξέρεηαη Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα ζην 90% ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπο εάλ απαζρνινχλ άλσ ησλ 9 εξγνδνηνπκέλσλ ή θαη ζε φινπο 

ηνπο εξγνδνηνχκελνπο ηνπο εάλ απαζρνινχλ κέρξη 9 εξγνδνηνχκελνπο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλερίζνπλ λα απαζρνινχλ κέρξη θαη ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπο θαη λα 

ζπλερίζεη ε έληαμή ηνπο ζην πην πάλσ ρέδην κε ηελ αληίζηνηρε επηδφηεζε ηνπ 90% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπο, θαηαβάιινληαο ζην ελ ιφγσ 

πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη ην ππφινηπν ηνπ κηζζνχ ηνπο θαη ηηο αλάινγεο εηζθνξέο ζηα ηακεία γηα 

νπνία έρνπλ επζχλε είζπξαμεο νη Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ πνπ αλαινγνχλ ζην επηπξφζζεην 

πνζφ πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηνλ εξγνδφηε.  

(ηα)   Γηα ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία ζα θαηαβιεζεί ην Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα, ν εξγνδφηεο απαιιάζζεηαη απφ 

ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζνχ ζηνπο εξγνδνηνχκελνπο ηνπ πνπ έιαβαλ ην ελ ιφγσ 

επίδνκα. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη θαηαβιεζεί κηζζφο θαη γηα ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία ζα ιάβνπλ 

εξγνδνηνχκελνη ην Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα, ην κέξνο ηνπ κηζζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε απηή ηελ πεξίνδν 

δχλαηαη λα ζπκςεθηζηεί απφ ηνλ εξγνδφηε. 
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(ηβ)  Ζ πεξίνδνο θαηαβνιήο ηνπ Δηδηθνχ Αλεξγηαθνχ Δπηδφκαηνο ζα ζεσξείηαη πεξίνδνο εμνκνηνχκελεο 

αζθάιηζεο γηα ζθνπνχο εηζθνξψλ ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ζα πηζησζεί αλαιφγσο ν 

αζθαιηζηηθφο ινγαξηαζκφο ηνπ δηθαηνχρνπ. 

(ηγ)   Ζ επηρείξεζε ζα κπνξεί λα εληαρζεί ζην ρέδην Πιήξνπο Αλαζηνιήο Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο κφλν κεηά 

απφ ππεχζπλε δήισζε / εμνπζηνδφηεζε πξνζψπνπ πνπ δεζκεχεη ηελ επηρείξεζε ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ 

Νφκν, κε ηελ νπνία: 

i. Θα βεβαηψλεηαη ππεχζπλα φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί είλαη αιεζή θαη ζα γίλεηαη απνδνρή 

ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ λφκνπ γηα ςεπδή δήισζε, επί ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη €40.000 ή  θπιάθηζε κέρξη 2 

ρξφληα ή θαη ζηηο δχν πνηλέο καδί ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο γηα παξνρή ςεπδψλ ζηνηρείσλ. 

ii. Θα παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, λα 

επαιεζεχζεη ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο αξκφδηεο Αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ θαη κε 

Οξγαληζκνχο/Φνξείο/Δπηρεηξήζεηο φζα απφ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζή θξηζεί φηη είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο θαη ηελ παξνρή ηνπ επηδφκαηνο. 

iii. Θα παξέρεηαη ξεηή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα 

ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗΗ ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. 

4.  Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο θαη ηξφπνο ππνινγηζκνχ γηα ηελ παξνρή Δηδηθνχ Αλεξγηαθνχ Δπηδφκαηνο γηα ηνπο 

εξγνδνηνχκελνπο: 

(α)   Σν Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα θαηαβάιιεηαη ζε εξγνδνηνχκελνπο ηεο επηρείξεζεο πνπ εληάζζεηαη ζην ρέδην 

Πιήξνπο Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη πεξηιακβάλνληαη ζην 90% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. Γηα επηρεηξήζεηο πνπ εξγνδνηνχλ κέρξη 9 εξγνδνηνχκελνπο 

θαηαβάιιεηαη  ζε φινπο ηνπο εξγνδνηνχκελνπο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξνχζα Απφθαζε. 

(β)    ηνπο δηεπζπληέο κεηφρνπο, ζπλεηαίξνπο πνπ θαηέρνπλ πέξαλ ηνπ 20% ησλ κεηνρψλ, γεληθνχο δηεπζπληέο 

θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε, νη νπνίνη εξγνδνηνχληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ εξγνδνηνχλ πέξαλ ησλ 9 

εξγνδνηνπκέλσλ, δελ δχλαηαη λα θαηαβιεζεί Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα, εθφζνλ εκπίπηνπλ ζην 10% ησλ 

εξγνδνηνπκέλσλ ηεο επηρείξεζεο γηα ην νπνίν δελ θαηαβάιιεηαη ην Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα. 

(γ)   Σν Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζε δηθαηνχρνπο ππνινγίδεηαη φπσο παξνπζηάδεηαη ζην 

ζεκείν (i) θαη (ii) θαη θαηαβάιιεηαη σο Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα ην κεγαιχηεξν πνζφ: 

i. Γηα κηζζσηά πξφζσπα, γηα ηα νπνία πιεξνχληαη νη αζθαιηζηηθέο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηνλ 

πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκν, ζην 60% ηεο αμίαο ησλ αζθαιηζηηθψλ κνλάδσλ, ζχκθσλα 

κε ηνλ πην πάλσ Νφκν. 

ii. Γηα κηζζσηά πξφζσπα κε βάζε ηνλ κηζζφ Ηαλνπαξίνπ 2020 θαη γηα νπνηεζδήπνηε πξνζιήςεηο 

εξγαδνκέλσλ έιαβαλ ρψξα είηε ηνλ Φεβξνπάξην 2020, είηε ηνλ Μάξηην 2020, είηε ηνλ Απξίιην 

2020 κε βάζε ηνλ κηζζφ, ν νπνίνο ζα δεισζεί ζηελ αίηεζε ΔΔΑ.7 φπσο εκθαίλεηαη ζην 

Παξάξηεκα ΗΗ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν εξγνδφηεο ηνπ ελ ιφγσ 

εξγαδνκέλνπ ζα ηνλ δειψζεη ζηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ζα ιάβεη Αξηζκφ 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ θαηέρεη ήδε. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηνλ κηζζφ Ηαλνπαξίνπ 2020, ηφηε ιακβάλεηαη ππ’ φςε ν κηζζφο γηα ηνλ 

νπνίν ππάξρνπλ ζηνηρεία  εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 9 κελψλ ζην Μεηξψν ησλ Τπεξεζηψλ 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηνλ ίδην εξγνδφηε. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην, 

Μάξηην, Φεβξνπάξην, Ηαλνπάξην 2020 ή θαη πξνεγνπκέλσο, νπνηνζδήπνηε αηηεηήο βξηζθφηαλ ζε 

άδεηα κεηξφηεηαο, είηε ζε άδεηα παηξφηεηαο, είηε ζε άδεηα αζζελείαο, είηε ιάκβαλε επίδνκα 

ζσκαηηθήο βιάβεο, ηφηε, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Δηδηθνχ Δπηδφκαηνο ιακβάλεηαη ππ’ φςε ν 

ηειεπηαίνο κε κεδεληθφο κηζζφο εληφο πεξηφδνπ ησλ πξνεγνχκελσλ 9 κελψλ, κέρξη θαη ηνλ Μάην 

2019. 

ε πεξίπησζε πνπ έρεη ήδε θαηαρσξεζεί κηζζφο ζην Μεηξψν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, 
ιακβάλεηαη ππ’ φςε ν κηζζφο πνπ έρεη θαηαρσξεζεί θαη φρη ν κηζζφο πνπ δειψζεθε ζην έληππν 
ΔΔΑ.7. 

iii. Σν πνζφ πνπ δχλαηαη λα θαηαβιεζεί σο Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα γηα ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ 

Δηδηθνχ ρεδίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα €1.214 θαη λα είλαη κηθξφηεξν απφ €360. 

iv. Σν Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα πνπ ζα θαηαβιεζεί ζε πξφζσπα, ηα νπνία θαηά ηνλ Ηαλνπάξην 

2020 βξίζθνληαλ ζε ρέδηα πξνζσξηλήο αλαζηνιήο εξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο ζα ππνινγίδεηαη ζηε βάζε ηνπ κηζζνχ ηνπ Οθησβξίνπ 2019, φηαλ άξρηζε ε πεξίνδνο 

αλαζηνιήο, αληί ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2020 πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα Απφθαζε. 
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(δ)  Σν Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα θαηαβάιιεηαη ζε εξγνδνηνχκελν εθφζνλ ππνβιεζεί απφ θάζε δηθαηνχρν 

εξγνδνηνχκελν δηαδηθηπαθά ε δήισζε ΔΔΑ.6 «ΓΖΛΩΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ» πνπ 

αθνξά ηε δήισζε γηα ηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνχ ζηνλ νπνίν ζα θαηαηεζεί ην επίδνκα, εθφζνλ δελ έρεη 

ήδε θαηαρσξεζεί θαη επηβεβαησζεί. 

(ε)  Σν Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα δελ παξέρεηαη γηα θακία πεξίνδν γηα ηελ νπνία ν εξγνδνηνχκελνο ιακβάλεη 

αλεξγηαθφ επίδνκα, εηδηθφ επίδνκα αζζελείαο, επίδνκα αζζελείαο, επίδνκα εηδηθήο άδεηαο θξνληίδαο 

παηδηψλ,  εηδηθφ επίδνκα απηνηειψο εξγαδνκέλσλ, επίδνκα κεηξφηεηαο, επίδνκα παηξφηεηαο ή 

ζεζκνζεηεκέλε ζχληαμε. 

5. Σν Δηδηθφ ρέδην Αλαζηνιήο Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο ηζρχεη απφ ηηο 13/05/2020 κέρξη ηηο 12/06/2020. 

6. Απφ ην Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ θαη δηθαηνχρνη Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο νη 

νπνίνη εξγάδνληαη σο κηζζσηνί ζε επηρεηξήζεηο πνπ δχλαληαη λα εληαρζνχλ ζην Δηδηθφ ρέδην Αλαζηνιήο ησλ 

Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο. Σν Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα πνπ ζα θαηαβιεζεί ζε δηθαηνχρνπο Διάρηζηνπ 

Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο ζα ιεθζεί ππφςε γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα 

ζθνπνχο θαηαβνιήο ηνπ Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν θαηαβνιήο ηνπ. 

7. Δηδηθά νη εξγνδνηνχκελνη, νη νπνίνη πξηλ ηελ παξνχζα Απφθαζε είραλ εληαρζεί ζην ρέδην Αλαζηνιήο Δξγαζηψλ 

(φπσο μελνδνρεία θαη ππεξεζίεο εζηίαζεο) δχλαληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ ηεο αλαζηνιήο λα εληαρζνχλ 

ζην παξφλ ρέδην. 

8. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δηδηθνχ ρεδίνπ ηεο Πιήξνπο Αλαζηνιήο Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο, ε έλλνηα ηνπ φξνπ 

«επηρείξεζε» πεξηιακβάλεη θαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα νη νπνίνη είλαη εξγνδφηεο θαη κε βάζε ηνλ πεξί 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκν είλαη ππφρξενη γηα θαηαβνιή εηζθνξψλ ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηνπο 

εξγνδνηνπκέλνπο ηνπο. 

9. ε πεξίπησζε νκίινπ εηαηξεηψλ πνπ έρεη ηελ έλλνηα είηε ζρέζεο κεηξηθψλ θαη ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, είηε 

ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ δειαδή κε θνηλφ θχξην κέηνρν, ν νπνίνο θαηέρεη πέξαλ ηνπ ελφο Αξηζκνχ Μεηξψνπ 

Δξγνδφηε ζην Μεηξψν ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο φισλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ πνπ 

αλαθέξνληαη πην πάλσ αθνξνχλ ηελ ίδηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζα δχλαληαη λα ζεσξνχληαη σο κία 

ππνβιεζείζα αίηεζε ηνπ νκίινπ κφλν εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε θαη δνζεί ζρεηηθή έγθξηζε θαη, ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ πην πάλσ ρεδίσλ ζα εθαξκφδνληαη σο λα αθνξνχζαλ κία επηρείξεζε 

θαη έλα εξγνδφηε. 

10. Δπηρείξεζε ε νπνία θαηέρεη γηα έλα Ννκηθφ Πξφζσπν πέξαλ ηνπ ελφο Αξηζκνχ Μεηξψνπ Δξγνδφηε ζην κεηξψν ηνπ 

Σακείνπ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο αηηήζεηο πνπ ππνβάιιεη γηα δηαθνξεηηθνχο Αξηζκνχο 

Μεηξψνπ Δξγνδφηε, ζα ζεσξνχληαη φιεο νη αηηήζεηο σο κία ππνβιεζείζα αίηεζε ηεο επηρείξεζεο θαη νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο ησλ πην πάλσ ρεδίσλ ζα εθαξκφδνληαη σο λα είραλ έλα αξηζκφ κεηξψνπ Δξγνδφηε. 

11.  Κάζε επηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζην ρέδην Πιήξεο Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο, νθείιεη λα 

δηαηεξεί γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θάζε ζρεηηθφ αξρείν, παξαζηαηηθφ ή θαη 

απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα φινπο ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο πεξηέρνληαλ ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ 

έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

12. Πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ ή εξγνδνηψλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε γηα ην Δηδηθφ ρέδην Πιήξνπο Αλαζηνιήο ησλ 

Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη δηαπηζηψλεηαη φηη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο αλαθνξηθά κε ηελ πιήξε αλαζηνιή 

ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο αιιά ελδερνκέλσο λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα έληαμε ζην Δηδηθφ ρέδην 

Μεξηθήο Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο, δελ ζα εμεηάδνληαη κε βάζε ην Δηδηθφ ρέδην Πιήξνπο 

Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη ζα εμεηάδνληαη κε βάζε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ Δηδηθνχ 

ρεδίνπ Μεξηθήο Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη λννπκέλνπ φηη πιεξνχληαη φινη νη φξνη θαη 

πξνυπνζέζεηο γηα έληαμε ζην ελ ιφγσ ρέδην, ζα εγθξίλνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δηδηθνχ ρεδίνπ Μεξηθήο 

Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο. 

13. Οπνηνδήπνηε πνζφ έρεη θαηαβιεζεί ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν εθ ησλ πζηέξσλ πξνθχπηεη φηη είηε ην 

πξφζσπν απηφ δελ ήηαλ δηθαηνχρν είηε φηη δελ νθεηιφηαλ νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνχ νπνηνπδήπνηε επηδφκαηνο ή 

παξνρήο πνπ παξέρεηαη δπλάκεη ησλ πεξί ησλ Έθηαθησλ Μέηξσλ πνπ Λακβάλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, 

Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Παλδεκίαο ηνπ ηνχ COVID 19 Νφκσλ ηνπ 2020 θαη 

ησλ Απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηψλ, ζεσξείηαη σο ρξένο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ ζηε Γεκνθξαηία θαη 

δχλαηαη λα ζπκςεθηζηεί κε νπνηαδήπνηε κειινληηθή παξνρή πνπ παξέρεηαη είηε δπλάκεη ηνπ πεξί Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ Νφκνπ είηε κε νπνηνδήπνηε πνζφ είλαη θαηαβιεηέν πξνο ην πξφζσπν απηφ είηε λα δηεθδηθεζεί σο 

ρξένο νθεηιφκελν ζηε Γεκνθξαηία. Οη πην πάλσ δηαηάμεηο ηζρχνπλ θαη γηα θάζε πξφζσπν ην νπνίν έρεη επηηχρεη δηά 

ςεπδψλ παξαζηάζεσλ ηε ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε πιεξσκήο πνπ έρεη δηελεξγεζεί δπλάκεη ησλ πεξί ησλ 

Έθηαθησλ Μέηξσλ πνπ Λακβάλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηελ 

Αληηκεηψπηζε ηεο Παλδεκίαο ηνπ ηνχ COVID 19 Νφκσλ ηνπ 2020 θαη ησλ Απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη 

απηψλ. 
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14. εκεηψλεηαη φηη παξέρεηαη θάζε δπλαηή βνήζεηα ζηα πιαίζηα ηεο Υξεζηήο Γηνίθεζεο αιιά θαη ηνπ ζηφρνπ ηεο 

θαηαβνιήο ησλ επηδνκάησλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, γηα ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη εθ 

ιάζνπο δελ ππέβαιαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ησλ ρεδίσλ ηα νξζά ζηνηρεία θαη έγγξαθα είηε κε δηφξζσζε ησλ 

αηηήζεσλ, είηε κε ηελ ππνβνιή ησλ νξζψλ αηηήζεσλ, είηε κε ηελ θαηαβνιή ησλ επηδνκάησλ ζηνπο δηθαηνχρνπο κε 

Κπβεξλεηηθή Δπηηαγή. 

15. Ζ θαηαβνιή ησλ Δηδηθψλ Δπηδνκάησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, λννπκέλνπ φηη εγθξηζεί ν ζρεηηθφο Πξνυπνινγηζκφο.  

16. Ζ παξνχζα Απφθαζε αθνξά ζηελ πεξίνδν απφ 13 Μαΐνπ 2020 κέρξη 12 Ηνπλίνπ 2020. 

__________________ 

Έγηλε ηελ 1
ε
 Ηνπλίνπ 2020. 

ΓΔΩΡΓΗΑ ΑΗΜΗΛΗΑΝΗΓΟΤ, 
Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Πξφλνηαο 
θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 
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  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  (Έληππν ΔΔΑ.3) 

 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ 
ΑΦΑΛΗΔΩΝ 

 

 
 

ΑΗΣΖΖ ΔΡΓΟΓΟΣΖ (ΝΟΜΗΚΟΤ Ή ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ) ΓΗΑ 
ΠΛΖΡΖ ΑΝΑΣΟΛΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΗ ΓΖΛΩΖ 
ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΑΝΔΡΓΗΑΚΟΤ 
ΔΠΗΓΟΜΑΣΟ 

 

   

 
ΚΑΣΑΥΩΡΖΣΔ ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ΓΗΑ ΝΑ 
ΠΡΟΥΩΡΖΔΣΔ ΣΖ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΣΖ ΑΗΣΖΖ: …………….. 
 

Οηθνλνκηθή Γξαζηεξηφηεηα: ……………………………………………………. 

Γηεχζπλζε Δξγαζίαο:………………………………………………………… 

Οιηθφο αξηζκφο ππαιιήισλ:  ……………………………………………………………………. 

Αξ. Κηλεηνχ Σειεθψλνπ: …………………………………………………………………………… 

Αξ. ηαζεξνχ Σειεθψλνπ: ………………………………………………….. 

Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε (email): ……………………….........................  

Ζκεξνκελία Αλαζηνιήο Δξγαζηψλ:   Aπφ ………………..……  Μέρξη …………………………. 

 

Πξνζνρή: Γηα λα θαηαβιεζεί ην επίδνκα ζηνπο εξγνδνηνύκελνπο ρξεηάδεηαη νπωζδήπνηε ν θάζε 

εξγνδνηνύκελνο λα ζπκπιεξώζεη ηα ζηνηρεία ηνπ ΗΒΑΝ ηνπ ζην ΈΝΣΤΠΟ ΔΔΑ.6 «ΓΖΛΩΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ» πνπ αθνξά ηε δήιωζε γηα ηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνύ ζηνλ νπνίν ζα 

θαηαηεζεί ην επίδνκα ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Πξόλνηαο θαη Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ www.coronavirus.mlsi.gov.cyεθόζνλ δελ έρεη ήδε θαηαρωξεζεί 

θαη επηβεβαηωζεί. 

 
Α. Καηάινγνο εξγνδνηνπκέλωλ  γηα ηνπο νπνίνπο δεηείηαη ε θαηαβνιή ηνπ εηδηθνύ αλεξγηαθνύ 
επηδόκαηνοθαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλαζηνιήοηωλ εξγαζηώλ ηεο επηρείξεζεο. Γηα επηρεηξήζεηο πνπ 
εξγνδνηνύλ πέξαλ ηωλ 9 εξγαδνκέλωλ, λα κελ πεξηιεθζνύλ νη δηεπζπληέο κέηνρνη, ζπλέηαηξνη πνπ 
θαηέρνπλ πέξαλ ηνπ 20% ηωλ κεηνρώλ, γεληθνί δηεπζπληέο θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε πνπ εκπίπηνπλ ζην 
10% ηωλ εξγνδνηνπκέλωλ: 
Γηα επηρεηξήζεηο πνπ εξγνδνηνύλ κέρξη 9 εξγαδόκελνπο, λα πεξηιεθζνύλ ζηνλ Καηάινγν απηό όια ηα 
πξόζωπα. 

 

 Δπψλπκν Όλνκα 

 

 

Αξηζκφο 

Κηλεηνχ 

Σειεθψλνπ 
Ζκ/ληα 

Γέλλεζεο 

Αξ. 

Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ 

Αξ. Γειηίνπ 

Σαπηφηεηαο 

/ Δγγξαθήο 

Αιινδαπνχ 

/ Αξ. 

Γηαβαηεξίνπ 

/ Αξ. 

Δπξσπατθήο 

Σαπηφηεηαο 

Ζκεξνκελία 

έλαξμεο 

εξγνδφηεζεο 

Απφ Μέρξη 

1          

2          
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3          

…          

…          

 
Β. (ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ ΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΟΤ ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΝ ΜΔΥΡΗ 9 ΠΡΟΩΠΑ) Καηάινγνο 
εξγνδνηνπκέλωλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ ζα θαηαβιεζεί ην εηδηθό αλεξγηαθό επίδνκαεπεηδή είηε (α)είλαη 
δηεπζπληέο κέηνρνη, ζπλέηαηξνη πνπ θαηέρνπλ πέξαλ ηνπ 20% ηωλ κεηνρώλ, γεληθνί δηεπζπληέο θαη 
δηεπζπληηθά ζηειέρε, είηε (β) εκπίπηνπλ ζην 10% ηνπ πξνζωπηθνύ γηα ην νπνίν δελ ζα θαηαβιεζεί ην 
εηδηθό αλεξγηαθό επίδνκα. 
Να δειωζνύλ νη δηεπζπληέο κέηνρνη, ζπλέηαηξνη πνπ θαηέρνπλ πέξαλ ηνπ 20% ηωλ κεηνρώλ, γεληθνί 
δηεπζπληέο θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε πνπ εκπίπηνπλ ζην 10% ηωλ εξγνδνηνπκέλωλ: 

 

 Δπψλπκν Όλνκα 

 

 

Αξηζκφο 

Κηλεηνχ 

Σειεθψλνπ 

Ζκ/ληα 

Γέλλεζεο 

Αξ. 

Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ 

Αξ. Γειηίνπ 

Σαπηφηεηαο / 

Δγγξαθήο 

Αιινδαπνχ / 

Αξ.Γηαβαηεξίνπ 

/ Αξ. 

Δπξσπατθήο 

Σαπηφηεηαο 

Ηδηφηεηα 

Ζκεξνκελία 

έλαξμεο 

εξγνδφηεζεο 

Απφ Μέρξη 

1           

2           

…           

 

ΑΗΣΖΖ ΚΑΗ ΓΖΛΩΖ 

Γειψλσ ππεχζπλα φηη πιεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ εκθαίλνληαη πην θάησ θαη φιεο νη πιεξνθνξίεο 
πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην έληππν απηφ είλαη αιεζείο  
 

 
Α. Δκπίπηω ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεινύλ ππό πιήξε αλαζηνιή, ζύκθωλα κε ηε ζρεηηθή γηα ην Δηδηθό 
ρέδην Απόθαζε θαη  δελ έρεη δηαθνξνπνηεζεί ε θύζε ή θαη ν ηξόπνο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο:  
πκθωλώ ……. 
 
Β. Δκπίπηω ζηηο ζπλδεόκελεο επηρεηξήζεηο πνπ ηινύλ ππό πιήξε αλαζηνιή ζύκθωλα κε ηε ζρεηηθή γηα ην 
Δηδηθό ρέδην Απόθαζε θαη έρω κείωζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ πέξαλ ηνπ 80% 
πκθωλώ ……. 

 
 

1.    Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο γηα έληαμε επηρεηξήζεωλ ζην Δηδηθό ρέδην Πιήξνπο Αλαζηνιήο ηωλ Δξγαζηώλ 

ηεο Δπηρείξεζεο: 

2.  Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα έληαμε επηρεηξήζεσλ ζην Δηδηθφ ρέδην Πιήξνπο Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ 

ηεο Δπηρείξεζεο: 

(α)    (i) Ζ επηρείξεζε λα ηειεί ππφ ππνρξεσηηθή πιήξε αλαζηνιή,   ζχκθσλα κε ηα Γηαηάγκαηα ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο θαη ηηο ζρεηηθέο Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ πνπ βξίζθνληαη 

αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα www.pio.gov.cy/coronavirus  θαη  δελ έρεη δηαθνξνπνηεζεί ε θχζε 

ή θαη ν ηξφπνο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο εθφζνλ δελ αζθεί θακία νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηελ επηρείξεζε.   

(ii)   Δπηρεηξήζεηο άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζε πιήξε αλαζηνιή εξγαζηψλ, εθφζνλ πθίζηαηαη κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο 

επηρείξεζεο πέξαλ ηνπ 80%. Ζ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο πέξαλ ηνπ 80% 

ππνινγίδεηαη γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 13
ε
 Μαΐνπ 2020 κέρξη θαη ηε 12

ε
 Ηνπλίνπ 2020 ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ε κείσζε ηνπ θχθινπ 
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εξγαζηψλ ηνπο νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηήιζε ε επηρείξεζε ηνπο 

ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID 19. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ 

ιεηηνπξγνχζε θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, ηφηε ε ζχγθξηζε ζα γίλεη κε πεξίνδν πνπ 

πξνεγείηαη ηεο 13
εο

 Μαΐνπ 2020. Ννείηαη φηη δελ ιακβάλνληαη ππ’ φςε νπνηεζδήπνηε 

πξάμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα πξηλ ηελ 13
ε
 Μαΐνπ 2020 αλεμάξηεηα ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο 

ηηκνινγίσλ ή θαηαβνιήο ηεο πιεξσκήο, έζησ θαη κεηαγελέζηεξα ηεο 13
εο

 Μαΐνπ 2020. 

(β) Βαζηθή πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζην ρέδην είλαη λα κελ έρεη απνιπζεί νπνηνζδήπνηε 

ππάιιεινο απφ ηελ 1
ε
 Μαξηίνπ 2020 θαη ζε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο αίηεζεο, λα κελ απνιπζεί 

νπνηνζδήπνηε εξγαδφκελνο ηφζν γηα ηελ πεξίνδν ζπκκεηνρήο ηεο επηρείξεζεο ζην ρέδην φζν 

θαη γηα επηπξφζζεηε πεξίνδν ίζε κε ηελ πεξίνδν ζπκκεηνρήο ζην ρέδην ζπλ έλα επηπιένλ 

κήλα (εθηφο γηα ιφγνπο πνπ αηηηνινγείηαη απφιπζε άλεπ πξνεηδνπνηήζεσο). Ννείηαη φηη νη 

επηρεηξήζεηο δελ ζα κπνξνχλ λα απνιχνπλ εξγαδνκέλνπο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαηά ην 

αλσηέξσ δηάζηεκα. 

(γ)  Να ππνβιεζεί ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή αίηεζε ζην Έληππν ΔΔΑ.3 πνπ επηζπλάπηεηαη σο 

Παξάξηεκα I ζηελ παξνχζα Απφθαζε θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ( 

www.coronavirus.mlsi.gov.cy ) απφ πξφζσπν πνπ δεζκεχεη ηελ επηρείξεζε ζχκθσλα κε ην 

ζρεηηθφ Νφκν. 

(δ)   Ζ επηρείξεζε λα δειψζεη ηνπο εξγνδνηνχκελνπο γηα ηνπο νπνίνπο δεηείηαη ε θαηαβνιή Δηδηθνχ 

Αλεξγηαθνχ Δπηδφκαηνο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλαζηνιήο ησλ εξγαζηψλ ηεο, ζηνπο νπνίνπο ζα 

θαηαβιεζεί ην Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, πξνυπνζέζεηο θαη ηξφπν 

ππνινγηζκνχ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξάγξαθν (4) ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο. 

(ε)   Γηα επηρεηξήζεηο πνπ εξγνδνηνχλ  πέξαλ  ησλ 9 εξγνδνηνπκέλσλ  ζα  θαηαβιεζεί  Δηδηθφ 

Αλεξγηαθφ Δπίδνκα ζην 90% ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη θαη 

πξνυπνζέζεηο ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο. ην ελαπνκείλαλ 10% πεξηιακβάλνληαη νη δηεπζπληέο 

κέηνρνη, ζπλέηαηξνη πνπ θαηέρνπλ πέξαλ ηνπ 20% ησλ κεηνρψλ, γεληθνί δηεπζπληέο θαη 

δηεπζπληηθά ζηειέρε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ πνπ εκπίπηνπλ 

ζην 90% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ, ην απνηέιεζκα ηεο καζεκαηηθήο πξάμεο 

ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην αξηζκφ. 

(ζη)  Γηα επηρεηξήζεηο πνπ εξγνδνηνχλ πέξαλ ησλ 9 εξγνδνηνπκέλσλ, ην Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα 

δελ παξέρεηαη ζε δηεπζπληέο κεηφρνπο, ζπλεηαίξνπο πνπ θαηέρνπλ πέξαλ ηνπ 20% ησλ 

κεηνρψλ, γεληθνχο δηεπζπληέο θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε πνπ εκπίπηνπλ ζην 10% ησλ 

εξγνδνηνπκέλσλ ηεο επηρείξεζεο.  

(δ)  ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πην πάλσ πξφζσπα ππεξβαίλνπλ ζε αξηζκφ ην 10% ησλ 

εξγνδνηνπκέλσλ ηεο επηρείξεζεο, ηφηε δχλαληαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη λα θαηαβιεζεί ην 

Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηεο ζρεηηθήο 

Απφθαζεο. 

(ε)  Γηα επηρεηξήζεηο πνπ εξγνδνηνχλ κέρξη 9 εξγνδνηνχκελνπο δχλαηαη λα θαηαβάιιεηαη Δηδηθφ 

Αλεξγηαθφ Δπίδνκα ζε φινπο ηνπο εξγνδνηνχκελνπο ηεο επηρείξεζεο αλεμαξηήησο ηεο 

ηδηφηεηαο ησλ πξνζψπσλ απηψλ. 

(ζ)  Δπηρεηξήζεηο πνπ εξγνδνηνχλ πέξαλ ησλ 9 πξνζψπσλ ρξεηάδεηαη λα ππνβάινπλ κε ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαηάινγν ηφζν ησλ εξγνδνηνπκέλσλ πνπ ζα παξακείλνπλ ζηελ εξγαζία 

επεηδή ρξεηάδνληαη νη ππεξεζίεο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη κηα επηρείξεζε πνπ βξίζθεηαη ζε 

αλαζηνιή γηα πξνζσξηλή πεξίνδν δελ παχεη λα πξνγξακκαηίδεη θαη λα πξνσζεί φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο, φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα 

απνδεζκεπηεί πξνζσξηλά. 

(η)   Δπηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δχλαληαη λα εληαρζνχλ ζην ρέδην Πιήξνπο Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ 

ηεο Δπηρείξεζεο βάζεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ νπνίνπ δχλαηαη λα παξέρεηαη Δηδηθφ Αλεξγηαθφ 

Δπίδνκα ζην 90% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπο εάλ απαζρνινχλ άλσ ησλ 

9 εξγνδνηνπκέλσλ ή θαη ζε φινπο ηνπο εξγνδνηνχκελνπο ηνπο εάλ απαζρνινχλ κέρξη 9 

εξγνδνηνχκελνπο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπλ λα απαζρνινχλ κέρξη θαη ην 30% ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπο θαη λα ζπλερίζεη ε έληαμή ηνπο ζην πην πάλσ 
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ρέδην κε ηελ αληίζηνηρε επηδφηεζε ηνπ 90% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπο 

ή ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπο, θαηαβάιινληαο ζην ελ ιφγσ πξνζσπηθφ πνπ ζα 

απαζρνιείηαη ην ππφινηπν ηνπ κηζζνχ ηνπο θαη ηηο αλάινγεο εηζθνξέο ζηα ηακεία γηα νπνία 

έρνπλ επζχλε είζπξαμεο νη Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ πνπ αλαινγνχλ ζην 

επηπξφζζεην πνζφ πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηνλ εξγνδφηε.  

(ηα)  Γηα ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία ζα  θαηαβιεζεί ην Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα, ν εξγνδφηεο 

απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζνχ ζηνπο εξγνδνηνχκελνπο 

ηνπ πνπ έιαβαλ ην ελ ιφγσ επίδνκα. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη θαηαβιεζεί κηζζφο θαη 

γηα ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία ζα ιάβνπλ εξγνδνηνχκελνη ην Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα, ην 

κέξνο ηνπ κηζζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε απηή ηελ πεξίνδν δχλαηαη λα ζπκςεθηζηεί απφ ηνλ 

εξγνδφηε. 

(ηβ) Ζ πεξίνδνο θαηαβνιήο ηνπ Δηδηθνχ Αλεξγηαθνχ Δπηδφκαηνο ζα ζεσξείηαη πεξίνδνο 

εμνκνηνχκελεο αζθάιηζεο γηα ζθνπνχο εηζθνξψλ ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ζα 

πηζησζεί αλαιφγσο ν αζθαιηζηηθφο ινγαξηαζκφο ηνπ δηθαηνχρνπ. 

(ηγ)  Ζ επηρείξεζε ζα κπνξεί λα εληαρζεί ζην ρέδην Πιήξνπο Αλαζηνιήο Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο 

κφλν κεηά απφ ππεχζπλε δήισζε / εμνπζηνδφηεζε πξνζψπνπ πνπ δεζκεχεη ηελ επηρείξεζε 

ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ Νφκν, κε ηελ νπνία: 

i. Θα βεβαηψλεηαη ππεχζπλα φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί είλαη αιεζή θαη ζα 

γίλεηαη απνδνρή ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ λφκνπ γηα ςεπδή δήισζε, επί ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη 

€40.000 ή  θπιάθηζε κέρξη 2 ρξφληα ή θαη ζηηο δχν πνηλέο καδί ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο 

γηα παξνρή ςεπδψλ ζηνηρείσλ. 

ii. Θα παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ, λα επαιεζεχζεη ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο αξκφδηεο Αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο ή 

ηνπ εμσηεξηθνχ θαη κε Οξγαληζκνχο/Φνξείο/Δπηρεηξήζεηο φζα απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζή θξηζεί φηη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο θαη ηελ 

παξνρή ηνπ επηδφκαηνο. 

iii. Θα παξέρεηαη ξεηή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα γηα ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗΗ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 
έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε 
θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. 

3.  Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο θαη ηξφπνο ππνινγηζκνχ γηα ηελ παξνρή Δηδηθνχ Αλεξγηαθνχ Δπηδφκαηνο γηα 

ηνπο εξγνδνηνχκελνπο: 

(α) Σν Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα θαηαβάιιεηαη ζε εξγνδνηνχκελνπο ηεο επηρείξεζεο πνπ 

εληάζζεηαη ζην ρέδην Πιήξνπο Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζην 90% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. Γηα 

επηρεηξήζεηο πνπ εξγνδνηνχλ κέρξη 9 εξγνδνηνχκελνπο θαηαβάιιεηαη  ζε φινπο ηνπο 

εξγνδνηνχκελνπο εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα 

Απφθαζε. 

(β)   ηνπο δηεπζπληέο κεηφρνπο, ζπλεηαίξνπο πνπ θαηέρνπλ πέξαλ ηνπ 20% ησλ κεηνρψλ, γεληθνχο 

δηεπζπληέο θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε, νη νπνίνη εξγνδνηνχληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ εξγνδνηνχλ 

πέξαλ ησλ 9 εξγνδνηνπκέλσλ, δελ δχλαηαη λα θαηαβιεζεί Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα, εθφζνλ 

εκπίπηνπλ ζην 10% ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηεο επηρείξεζεο γηα ην νπνίν δελ θαηαβάιιεηαη ην 

Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα. 

(γ) Σν Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζε δηθαηνχρνπο ππνινγίδεηαη φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζην ζεκείν (i) θαη (ii) θαη θαηαβάιιεηαη σο Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα ην 

κεγαιχηεξν πνζφ: 

i.     Γηα κηζζσηά πξφζσπα, γηα  ηα νπνία  πιεξνχληαη  νη αζθαιηζηηθέο πξνυπνζέζεηο κε 

βάζε ηνλ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκν, ζην 60% ηεο αμίαο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

κνλάδσλ, ζχκθσλα κε ηνλ πην πάλσ Νφκν. 
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ii.   Γηα κηζζσηά πξφζσπα κε βάζε ηνλ κηζζφ Ηαλνπαξίνπ 2020 θαη γηα νπνηεζδήπνηε 
πξνζιήςεηο εξγαδνκέλσλ έιαβαλ ρψξα είηε ηνλ Φεβξνπάξην 2020, είηε ηνλ Μάξηην 
2020, είηε ηνλ Απξίιην 2020 κε βάζε ηνλ κηζζφ, ν νπνίνο ζα δεισζεί ζηελ αίηεζε 
ΔΔΑ.7 φπσο εκθαίλεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ν εξγνδφηεο ηνπ ελ ιφγσ εξγαδνκέλνπ ζα ηνλ δειψζεη ζηηο 
Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ζα ιάβεη Αξηζκφ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, 
ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ θαηέρεη ήδε. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ππάξρνπλ 
ζηνηρεία γηα ηνλ κηζζφ Ηαλνπαξίνπ 2020, ηφηε ιακβάλεηαη ππ’ φςε ν κηζζφο γηα ηνλ 
νπνίν ππάξρνπλ ζηνηρεία  εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 9 κελψλ ζην Μεηξψν ησλ Τπεξεζηψλ 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηνλ ίδην εξγνδφηε. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνπο κήλεο 
Απξίιην, Μάξηην, Φεβξνπάξην, Ηαλνπάξην 2020 ή θαη πξνεγνπκέλσο, νπνηνζδήπνηε 
αηηεηήο βξηζθφηαλ ζε άδεηα κεηξφηεηαο, είηε ζε άδεηα παηξφηεηαο, είηε ζε άδεηα 
αζζελείαο, είηε ιάκβαλε επίδνκα ζσκαηηθήο βιάβεο, ηφηε, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
Δηδηθνχ Δπηδφκαηνο ιακβάλεηαη ππ’ φςε ν ηειεπηαίνο κε κεδεληθφο κηζζφο εληφο 
πεξηφδνπ ησλ πξνεγνχκελσλ 9 κελψλ, κέρξη θαη ηνλ Μάην 2019. 

       ε πεξίπησζε πνπ έρεη ήδε θαηαρσξεζεί κηζζφο ζην Μεηξψν Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ, ιακβάλεηαη ππ’ φςε ν κηζζφο πνπ έρεη θαηαρσξεζεί θαη φρη ν κηζζφο πνπ 

δειψζεθε ζην έληππν ΔΔΑ.7. 

iii.   Σν αλψηαην πνζφ πνπ δχλαηαη λα θαηαβιεζεί σο Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα γηα ηελ 

πεξίνδν ηζρχνο ηνπ Δηδηθνχ ρεδίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα €1.214 θαη λα είλαη 

κηθξφηεξν απφ €360. 

iv.  Σν Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα πνπ ζα θαηαβιεζεί ζε πξφζσπα, ηα νπνία θαηά ηνλ 

Ηαλνπάξην 2020 βξίζθνληαλ ζε ρέδηα πξνζσξηλήο αλαζηνιήο εξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ 

ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ζα ππνινγίδεηαη ζηε βάζε ηνπ κηζζνχ ηνπ Οθησβξίνπ 

2019, φηαλ άξρηζε ε πεξίνδνο αλαζηνιήο, αληί ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2020 πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηελ παξνχζα Απφθαζε. 

(δ)  Σν Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα θαηαβάιιεηαη ζε εξγνδνηνχκελν κφλν εθφζνλ ππνβιεζεί απφ 

θάζε δηθαηνχρν εξγνδνηνχκελν δηαδηθηπαθά ε δήισζε ΔΔΑ.6 «ΓΖΛΩΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ» πνπ αθνξά ηε δήισζε γηα ηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνχ ζηνλ 

νπνίν ζα θαηαηεζεί ην επίδνκα, εθφζνλ δελ έρεη ήδε θαηαρσξεζεί θαη επηβεβαησζεί. 

(ε)   Σν Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα δελ παξέρεηαη γηα θακία πεξίνδν γηα ηελ νπνία ν εξγνδνηνχκελνο 

ιακβάλεη αλεξγηαθφ επίδνκα, εηδηθφ επίδνκα αζζελείαο, επίδνκα αζζελείαο, επίδνκα εηδηθήο 

άδεηαο θξνληίδαο παηδηψλ, εηδηθφ επίδνκα απηνηειψο εξγαδνκέλσλ, επίδνκα κεηξφηεηαο, 

επίδνκα παηξφηεηαο ή ζεζκνζεηεκέλε ζχληαμε. 

4. Σν Δηδηθφ ρέδην Αλαζηνιήο Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο ηζρχεη απφ ηηο 13/05/2020 κέρξη ηηο 

12/06/2020. 

5.  Απφ ην Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ θαη δηθαηνχρνη Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ 

Δηζνδήκαηνο νη νπνίνη εξγάδνληαη σο κηζζσηνί ζε επηρεηξήζεηο πνπ δχλαληαη λα εληαρζνχλ ζην Δηδηθφ 

ρέδην Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο. Σν Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα ην νπνίν ζα 

θαηαβιεζεί ζε δηθαηνχρνπο Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο ζα ιεθζεί ππφςε γηα ζθνπνχο 

ππνινγηζκνχ ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ζθνπνχο θαηαβνιήο ηνπ Διάρηζηνπ 

Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν θαηαβνιήο ηνπ. 

6.  Δηδηθά νη εξγνδνηνχκελνη, νη νπνίνη πξηλ ηελ παξνχζα Απφθαζε είραλ εληαρζεί ζην ρέδην Αλαζηνιήο 

Δξγαζηψλ (φπσο μελνδνρεία θαη ππεξεζίεο εζηίαζεο) δχλαληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ ηεο 

αλαζηνιήο λα εληαρζνχλ ζην παξφλ ρέδην. 

7.  Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δηδηθνχ ρεδίνπ ηεο Πιήξνπο Αλαζηνιήο Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο, ε έλλνηα 

ηνπ φξνπ «επηρείξεζε» πεξηιακβάλεη θαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα νη νπνίνη είλαη εξγνδφηεο θαη κε 

βάζε ηνλ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκν είλαη ππφρξενη γηα θαηαβνιή εηζθνξψλ ζην Σακείν 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηνπο εξγνδνηνπκέλνχο ηνπο. 

8. ε πεξίπησζε νκίινπ εηαηξεηψλ πνπ έρεη ηελ έλλνηα είηε ζρέζεο κεηξηθψλ θαη ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, 

είηε ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ δειαδή κε θνηλφ θχξην κέηνρν, ν νπνίνο θαηέρεη πέξαλ ηνπ ελφο Αξηζκνχ 

Μεηξψνπ Δξγνδφηε ζην Μεηξψν ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο 
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φισλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ αθνξνχλ ηελ ίδηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζα 

δχλαληαη λα ζεσξνχληαη σο κία ππνβιεζείζα αίηεζε ηνπ νκίινπ κφλν εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή 

αίηεζε θαη δνζεί ζρεηηθή έγθξηζε θαη, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ πην 

πάλσ ρεδίσλ ζα εθαξκφδνληαη σο λα αθνξνχζαλ κία επηρείξεζε θαη έλα εξγνδφηε. 

9. Δπηρείξεζε ε νπνία θαηέρεη γηα έλα Ννκηθφ Πξφζσπν πέξαλ ηνπ ελφο Αξηζκνχ Μεηξψνπ Δξγνδφηε 

ζην κεηξψν ηνπ Σακείνπ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο αηηήζεηο πνπ ππνβάιιεη γηα 

δηαθνξεηηθνχο Αξηζκνχο Μεηξψνπ Δξγνδφηε, ζα ζεσξνχληαη φιεο νη αηηήζεηο σο κία ππνβιεζείζα 

αίηεζε ηεο επηρείξεζεο θαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ πην πάλσ ρεδίσλ ζα εθαξκφδνληαη σο 

λα είραλ έλα αξηζκφ κεηξψνπ Δξγνδφηε. 

10. Κάζε επηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζην ρέδην Πιήξεο Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο, 

νθείιεη λα δηαηεξεί γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θάζε ζρεηηθφ 

αξρείν, παξαζηαηηθφ ή θαη απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα φινπο ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο 

πεξηέρνληαλ ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Γεκνθξαηίαο. 

11. Πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ ή εξγνδνηψλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε γηα ην Δηδηθφ ρέδην Πιήξνπο 

Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη δηαπηζηψλεηαη φηη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ πιήξε αλαζηνιή ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο αιιά ελδερνκέλσο λα πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα έληαμε ζην Δηδηθφ ρέδην Μεξηθήο Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο, δελ 

ζα εμεηάδνληαη κε βάζε ην Δηδηθφ ρέδην Πιήξνπο Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη ζα 

εμεηάδνληαη κε βάζε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ Δηδηθνχ ρεδίνπ Μεξηθήο Αλαζηνιήο ησλ 

Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη λννπκέλνπ φηη πιεξνχληαη φινη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα έληαμε 

ζην ελ ιφγσ ρέδην, ζα εγθξίλνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δηδηθνχ ρεδίνπ Μεξηθήο Αλαζηνιήο ησλ 

Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο. 

12. Οπνηνδήπνηε πνζφ έρεη θαηαβιεζεί ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν εθ ησλ πζηέξσλ πξνθχπηεη 

φηη είηε ην πξφζσπν απηφ δελ ήηαλ δηθαηνχρν είηε φηη δελ νθεηιφηαλ νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνχ 

νπνηνπδήπνηε επηδφκαηνο ή παξνρήο πνπ παξέρεηαη δπλάκεη ησλ πεξί ησλ Έθηαθησλ Μέηξσλ πνπ 

Λακβάλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηελ 

Αληηκεηψπηζε ηεο Παλδεκίαο ηνπ ηνχ COVID 19 Νφκσλ ηνπ 2020 θαη ησλ Απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη 

δπλάκεη απηψλ, ζεσξείηαη σο ρξένο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ ζηε Γεκνθξαηία θαη δχλαηαη λα 

ζπκςεθηζηεί κε νπνηαδήπνηε κειινληηθή παξνρή πνπ παξέρεηαη είηε δπλάκεη ηνπ πεξί Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ Νφκνπ είηε κε νπνηνδήπνηε πνζφ είλαη θαηαβιεηέν πξνο ην πξφζσπν απηφ είηε λα 

δηεθδηθεζεί σο ρξένο νθεηιφκελν ζηε Γεκνθξαηία. Οη πην πάλσ δηαηάμεηο ηζρχνπλ θαη γηα θάζε 

πξφζσπν ην νπνίν έρεη επηηχρεη δηά ςεπδψλ παξαζηάζεσλ ηε ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε πιεξσκήο 

πνπ έρεη δηελεξγεζεί δπλάκεη ησλ πεξί ησλ Έθηαθησλ Μέηξσλ πνπ Λακβάλνληαη απφ ην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Παλδεκίαο ηνπ ηνχ COVID 

19 Νφκσλ θαη ησλ Απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηψλ. 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ / ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ 

Γειψλσ ππεχζπλα φηη ηα πην πάλσ ζηνηρεία είλαη αιεζή. ε πεξίπησζε ςεπδνχο δήισζήο κνπ, γλσξίδσ φηη είκαη 
έλνρνο αδηθήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο κνπ ππφθεηκαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη €40.000 ή ζε θπιάθηζε 
κέρξη 2 ρξφληα ή θαη ζηηο δχν πνηλέο καδί. 
 
Δμνπζηνδνηψ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, λα επαιεζεχζεη ζε ζπλεξγαζία κε 
άιιεο αξκφδηεο Αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ θαη κε Οξγαληζκνχο/Φνξείο/Δπηρεηξήζεηο φζα απφ ηα 
ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζή κνπ θξηζεί φηη είλαη απαξαίηεηα θαη ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηεο ζπιινγήο ηνπο. 

Δγψ ν/ε πην θάησ, ππνβάιινληαο ηελ παξνχζα αίηεζε ξεηά δειψλσ φηη: 

1. Γίδσ ηελ παξνχζα εμνπζηνδφηεζε ζηα πιαίζηα ηεο αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή ζην ρέδην Αλαζηνιήο Δξγαζηψλ. 

2. Βεβαηψλσ φηη πιεξνχληαη φινη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ζπκκεηνρή ζην ρέδην Αλαζηνιήο Δξγαζηψλ θαη 
φηη είκαη ν θαηά λφκν ππεχζπλνο γηα ηελ ππνβνιή ησλ πην πάλσ ζηνηρείσλ. 

3. Αληηιακβάλνκαη φηη, νη πην πάλσ πιεξνθνξίεο πνπ κε αθνξνχλ θαη ε πην πάλσ ελεκέξσζε πξνο ην 
Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ είλαη απνιχησο απαξαίηεηε, νχησο ψζηε λα 
θαηαζηεί δπλαηή ε εμέηαζε ηεο αίηεζήο κνπ. 

4. ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο εμνπζηνδφηεζεο απηήο, ππνρξεψλνκαη λα ελεκεξψζσ ακέζσο ηνλ Γεληθφ 
Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 
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ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

 

Δλεκέξσζε πνπ γίλεηαη κε βάζε ην Κεθάιαην ΗΗΗ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο 27
εο

 
Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ 
ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ). 
Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ κε αθνξνχλ θαη δειψλνληαη απφ εκέλα ηελ ηδία/ηνλ ίδην, ζα ηεξνχληαη ζε αξρείν θαη ζα ηπγράλνπλ 
αληηθείκελν λφκηκεο επεμεξγαζίαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο 27

εο
 

Απξηιίνπ 2016 φπσο ηζρχεη, απφ ηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο πνπ είλαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ/Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ζθνπνχο εμέηαζεο ηεο παξνχζαο αίηεζήο κνπ.  Απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ ζα είλαη ην 
αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ/Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. Σα πξνζσπηθά 
δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα αξρεία πνπ ηεξεί ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ/Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ κπνξνχλ λα αλαθνηλψλνληαη ή λα κεηαδίδνληαη κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ δηαρείξηζε θαη 
επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ κνπ δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη κε αζθάιεηα θαη ερεκχζεηα θαη ζα ππφθεηηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 
(ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. Δπίζεο, πιεξνθνξνχκαη φηη, κεηαμχ άιισλ, έρσ ηα δηθαηψκαηα 
ελεκέξσζεο, πξφζβαζεο, δηφξζσζεο θαη δηαγξαθήο ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ κε αθνξνχλ, φπσο απηά αλαθέξνληαη ηα 
άξζξα 13, 14, 15, 16, 17, 18 θαη 19 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27

εο
 Απξηιίνπ 2016, 

γηα ηα νπνία κπνξψ λα απεπζπλζψ ζηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο (ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ/Τπεξεζίεο 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ). 

 

 
Ζκεξνκελία: ………………………………Ολνκαηεπψλπκν: ……………………………………………………... 
Αξ. Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: …………………………   Ηδηφηεηα ……………………………………………. 
 
πκθσλψ κε ηα πην πάλσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ  
(Έληππν ΕΕΑ.7) 

Αξ. Μεηξώνπ: ……….  
 

Η ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΔΝΣΤΠΟΤ ΓΔΝ Α ΚΑΘΙΣΑ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΣΩΝ 
ΥΔΓΙΩΝ.  
ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΔΙ ΚΑΙ Η ΥΔΣΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΔΔΑ.1, ΔΔΑ.2, ΔΔΑ.3, ΔΔΑ.4 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΗΝ ΠΔΡΙΠΣΩΗ. 
 
ΠΡΟΟΥΗ: Η παξνύζα δήισζε ζπκπιεξώλεηαη από εξγνδόηεο νη νπνίνη επηζπκνύλ λα 
δειώζνπλ ηνπο εξγνδνηνπκέλνπο ηνπο νη νπνίνη έρνπλ πξνζιεθζεί ηνλ Φεβξνπάξην,  ηνλ 
Μάξηην ή ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 γηα λα είλαη δηθαηνύρνη ησλ επηδνκάησλ ησλ Εηδηθώλ ρεδίσλ.  
Σο παρόλ έλησπο πρέπεη λα ζσκπιερωζεί πρηλ από ηε ζσκπιήρωζε οποηαζδήποηε 
αίηεζες γηα ηα Δηδηθά τέδηα, εθόζολ δελ έτεη ήδε θαηατωρεζεί θαη επηβεβαηωζεί ήδε 
γηα ηολ θάζε εργοδοηούκελο. 
 
εκεηώλεηαη όηη οη εργοδοηούκελοη ποσ δειώλοληαη ζηελ παρούζα αίηεζε τρεηάδεηαη 
λα δειωζούλ θαη ζε οποηαδήποηε αίηεζε, ηελ οποία οθείιοσλ λα σποβάιοσλ γηα 
παροτή οποηοσδήποηε Δηδηθού Δπηδόκαηος. 
 
 
ΜΔΡΟ Ι 
 
Καηατωρήζηε Αρηζκό Μεηρώοσ Δργοδόηε: ………………………….. 
Οηθολοκηθή Γραζηερηόηεηα: ………………………….. 
Γηεύζσλζε Δργαζίας: ………………………….. 
Ηιεθηροληθή Γηεύζσλζε: ………………………….. 
Αρ. Κηλεηού Σειεθώλοσ: ………………………….. 
 
ΜΔΡΟ ΙΙ 

 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ 

 
Η παρούζα δήιωζε ζσκπιερώλεηαη γηα λα θαηαζηεί δσλαηή ε θαηαβοιή ηωλ Δηδηθώλ 
Δπηδοκάηωλ ηωλ εργοδοηοσκέλωλ ποσ έτεηε δειώζεη ζηο ΜΔΡΟ ΙΙ γηα ηοσς οποίοσς 
δειώλεηε όηη έτοσλ εργοδοηεζεί από εζάς είηε ηολ Φεβροσάρηο, είηε ηολ Μάρηηο, είηε 
ηολ Απρίιηο 2020.  
 
Προηού ζσκπιερωζεί ηο παρόλ έλησπο, σποτρεούζηε λα προβείηε ζε εγγραθή ηωλ 
εργοδοηοσκέλωλ ζας ζηης Τπερεζίες Κοηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ ζύκθωλα κε ηε ζσλήζε 
δηαδηθαζία θαη λα ιάβοσλ Αρηζκό Κοηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ, ζε περίπηωζε θαηά ηελ 
οποία δελ θαηέτοσλ. 

 

Επώλπκν Όλνκα Ηκεξνκελία 

Γελλήζεσο 

Αξ. Κηλεηνύ 

Σειεθώλνπ 

Αξ. Σαπηόηεηαο / 

ARC / Αξ. 

Δηαβαηεξίνπ /Αξ. 

Επξσπατθήο 

Σαπηόηεηαο 

Αξ. Κνηλ. 

Αζθαιίζεσλ 

Ηκεξνκ. 

Έλαξμεο 

Εξγνδόηεζεο 

Μεληαίνο 

Μηζζόο 

Πξόζιεςεο  

1             

…         
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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ / ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ 
Δειώλσ ππεύζπλα όηη ηα πην πάλσ ζηνηρεία είλαη αιεζή. ε πεξίπησζε ςεπδνύο δήισζήο 
κνπ, γλσξίδσ όηη είκαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο κνπ ππόθεηκαη ζε 
ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη €40.000 ή ζε θπιάθηζε κέρξη 2 ρξόληα ή θαη ζηηο δύν πνηλέο καδί. 
 
Εμνπζηνδνηώ ην Τπνπξγείν Εξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, λα επαιεζεύζεη 
ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο αξκόδηεο Αξρέο ηεο Δεκνθξαηίαο ή ηνπ εμσηεξηθνύ θαη κε 
Οξγαληζκνύο/Φνξείο/Επηρεηξήζεηο όζα από ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζή κνπ 
θξηζεί όηη είλαη απαξαίηεηα θαη ζρεηηθά κε ην ζθνπό ηεο ζπιινγήο ηνπο. 
 

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 
 

Ελεκέξσζε πνπ γίλεηαη κε βάζε ην Κεθάιαην ΙΙΙ ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 2016/679 ηνπ 
Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη γηα 
ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηώλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΕΚ 
(Γεληθόο Καλνληζκόο γηα ηελ Πξνζηαζία Δεδνκέλσλ). 
Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ κε αθνξνύλ θαη δειώλνληαη από εκέλα ηελ ηδία/ηνλ 
ίδην, ζα ηεξνύληαη ζε αξρείν θαη ζα ηπγράλνπλ αληηθείκελν λόκηκεο επεμεξγαζίαο θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 2016/679 ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο 27εο 
Απξηιίνπ 2016 όπσο ηζρύεη, από ηνλ Τπεύζπλν Επεμεξγαζίαο πνπ είλαη ην Τπνπξγείν 
Εξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ/Τπεξεζίεο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ γηα 
ζθνπνύο εμέηαζεο ηεο παξνύζαο αίηεζήο κνπ.  Απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ ζα είλαη ην αξκόδην 
πξνζσπηθό ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ/Τπεξεζίεο 
Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ. Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα αξρεία πνπ 
ηεξεί ην Τπνπξγείν Εξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ/Τπεξεζίεο Κνηλσληθώλ 
Αζθαιίζεσλ κπνξνύλ λα αλαθνηλώλνληαη ή λα κεηαδίδνληαη κεηαμύ ησλ εκπιεθόκελσλ 
θπβεξλεηηθώλ ππεξεζηώλ. Η δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ κνπ δεδνκέλσλ ζα 
γίλεηαη κε αζθάιεηα θαη ερεκύζεηα θαη ζα ππόθεηηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 
2016/679 ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. Επίζεο, πιεξνθνξνύκαη όηη, 
κεηαμύ άιισλ, έρσ ηα δηθαηώκαηα ελεκέξσζεο, πξόζβαζεο, δηόξζσζεο θαη δηαγξαθήο ζε 
δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ κε αθνξνύλ, όπσο απηά αλαθέξνληαη ηα άξζξα 13, 14, 
15, 16, 17, 18 θαη 19 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 2016/679 ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηα νπνία κπνξώ λα απεπζπλζώ ζηνλ Τπεύζπλν 
Επεμεξγαζίαο (ην Τπνπξγείν Εξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ/Τπεξεζίεο 
Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ). 

 

 
Ηκεξνκελία:……………………………… 
Ολνκαηεπώλπκν: ……………………………………………………... 
Αξ. Δειηίνπ Σαπηόηεηαο: ………………………… 
    
 
πκθσλώ κε ηα πην πάλσ 
 
 
 
 

           _________________________________________________________________________________________________ 
Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο 

1445 Λεπθσζία, Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Επίζεκεο Εθεκεξίδαο πσινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα. 
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