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Αξηζκόο 235 

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 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηνπ άξζξνπ 12 

Ζ Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρνληαη απφ ην 
άξζξν 6 θαη ην άξζξν 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 2020κε ηελ παξνχζα 
Απφθαζε εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο θαλνληζκνχο: 

1. Ζ παξνχζα Απφθαζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ Απφθαζε (Αξ. 20) ηνπ 2020. 

2. ην πιαίζην ησλ πεξί ησλ Έθηαθησλ Μέηξσλ πνπ Λακβάλνληαη γηα ηελ Αληηκεηψπηζε  ηεο Παλδεκίαο  ηνπ ηνχ 
COVID 19 Νφκσλ ηνπ 2020 θαη κε ζηφρν ηε ζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ θξνληίδα 
παηδηψλ κέρξη 15 εηψλ ή θαη παηδηψλ κε αλαπεξίεο αλεμαξηήησο ειηθίαο, παξέρεηαη ην επίδνκα γηα «Δηδηθή Άδεηα 
Φξνληίδαο Παηδηψλ» ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Απφθαζε. 

3. Σν επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ ζα παξαρσξείηαη ζε εξγαδφκελνπο γνλείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νη 
νπνίνη έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ θξνληίδα παηδηψλ κέρξη 15 εηψλ ή θαη παηδηψλ κε αλαπεξίεο αλεμαξηήησο ειηθίαο 
θαη δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ είηε κε ηειεξγαζία ή κε εξγαζία απφ ην ζπίηη ή κε επέιηθην σξάξην θαη εθφζνλ δελ 
ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξφλνηα θχιαμεο / θξνληίδαο ησλ παηδηψλ.  

4. Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο θαη ηξφπνο ππνινγηζκνχ γηα ηελ παξνρή επηδφκαηνο Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ: 

(α)    Σν επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ θαηαβάιιεηαη κφλν εθφζνλ ππνβιεζεί ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή 
αίηεζε ζην Έληππν ΔΔΑ.1 πνπ επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα I ζηελ παξνχζα Απφθαζε θαη αλαξηάηαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ ( www.coronavirus.mlsi.gov.cy ) θαη εθφζνλ ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ζηελ αίηεζε 
αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνχ Γέλλεζεο ελφο ηνπιάρηζηνλ παηδηνχ θάησ ησλ 15 εηψλ θαη Πηζηνπνηεηηθφ 
Αλαπεξίαο ζε πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε αλαπεξία, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλα ή / θαη επηβεβαησκέλα 
γηα ηελ πξψηε πεξίνδν παξνρήο ηνπ Δηδηθνχ Δπηδφκαηνο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ. 

(β)   Σν επίδνκα γηα ηελ Δηδηθή Άδεηα γηα Φξνληίδα Παηδηψλ θαηαβάιιεηαη εθφζνλ ππνβιεζεί απφ ηελ αηηήηξηα ή ηνλ 
αηηεηή 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. 

(γ)    Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ κηζζσηφ, ν νπνίνο είλαη αζθαιηζκέλνο ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ είηε ηνλ 
Απξίιην, είηε ηνλ Μάξηην, είηε ηνλ Φεβξνπάξην, είηε ηνλ Ηαλνπάξην 2020 θαη ππάξρεη δεισκέλνο κηζζφο γηα ηνλ 
αληίζηνηρν κήλα θαη δελ ιακβάλεη ζεζκνζεηεκέλε ζχληαμε. 

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


(δ)   ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνπο κήλεο  Απξίιην, Μάξηην, Φεβξνπάξην, Ηαλνπάξην 2020 ή θαη πξνεγνπκέλσο, 
νπνηνζδήπνηε αηηεηήο βξηζθφηαλ είηε ζε άδεηα κεηξφηεηαο, είηε ζε άδεηα παηξφηεηαο, είηε ζε άδεηα αζζελείαο, 
είηε ιάκβαλε επίδνκα ζσκαηηθήο βιάβεο, ηφηε ιακβάλεηαη ππ’ φςε ν ηειεπηαίνο κε κεδεληθφο κηζζφο εληφο 
πεξηφδνπ ησλ πξνεγνχκελσλ 9 κελψλ, κέρξη θαη ηνλ Μάην 2019.  

(ε)    Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ κηζζσηφ, ν νπνίνο είλαη γνλέαο θαη αθνξά θξνληίδα παηδηψλ κέρξη 15 εηψλ ή θαη 
παηδηψλ κε αλαπεξίεο αλεμαξηήησο ειηθίαο. 

(ζη)  Σν επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ παξέρεηαη κφλν ζε κηζζσηνχο εξγαδφκελνπο γνλείο ηνπ 
ηδησηηθνχ ηνκέα, ρσξίο νπνηνδήπνηε εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην. 

(δ)   Σν επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ κηζζφ Ηαλνπαξίνπ 2020 θαη γηα 
νπνηεζδήπνηε πξνζιήςεηο εξγαδνκέλσλ έιαβαλ ρψξα είηε ηνλ Φεβξνπάξην 2020, είηε ηνλ Μάξηην, είηε ηνλ 
Απξίιην 2020, κε βάζε ηνλ κηζζφ, ν νπνίνο ζα δεισζεί ζηελ αίηεζε ΔΔΑ.7 φπσο εκθαίλεηαη ζην Παξάξηεκα 
ΗΗθαη ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ εξγνδφηε, 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 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. 

(ε)   Σν επίδνκα  Δηδηθήο Άδεηαο  γηα Φξνληίδα Παηδηψλ 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. 

(ζ)    Ο ππνινγηζκφο ηνπ Δηδηθνχ Δπηδφκαηνο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο: 

i. Γηα ηα πξψηα €1.000 ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ, ν/ε δηθαηνχρνο ζα ιακβάλεη επίδνκα ζε πνζνζηφ 60% γηα 
ην κέξνο απηφ ηνπ κηζζνχ θαη γηα ην κέξνο ηνπ κηζζνχ απφ €1.000 κέρξη €2.000 ν / ε δηθαηνχρνο ζα 
ιακβάλεη επίδνκα ζε πνζνζηφ 40%. Σν κέγηζην χςνο επηδφκαηνο γηα πεξίνδν ελφο κήλα δελ κπνξεί 
λα ππεξβαίλεη ηα €1.000 θαη ην κηθξφηεξν χςνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ €360 γηα πεξίνδν 
ελφο κελφο. 

ii. Γηα κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο ηα αλσηέξσ πνζνζηά απμάλνληαη ζε 70% θαη 50% αληίζηνηρα θαη ην 
κέγηζην χςνο επηδφκαηνο γηα πεξίνδν ελφο κήλα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα €1.200 θαη ην κηθξφηεξν 
χςνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ €360 γηα πεξίνδν ελφο κελφο αλεμαξηήησο χςνπο κελαίνπ 
κηζζνχ. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, «κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα» ζεκαίλεη ηελ 
νηθνγέλεηα, ζηελ νπνία έλαο γνλέαο ρσξίο ζχδπγν/ζπµβίν, δεη µε έλα ηνπιάρηζην εμαξηψµελν ηέθλν, 
πνπ απνθηήζεθε είηε απφ γάµν είηε εθηφο γάµνπ θαη πνπ δηαβηεί µφλνο ιφγσ ηνπ φηη είλαη άγαµνο 
γνλέαο, ρήξνο, δηαδεπγµέλνο ή δηφηη έλαο απφ ηνπο δχν γνλείο έρεη θεξπρζεί ζε αθάλεηα απφ ην 
δηθαζηήξην ή ηελ νηθνγέλεηα ζηελ νπνία έλαο έγγαµνο γνλέαο δεη µφλνο ηνπ µε έλα ηνπιάρηζηνλ 
εμαξηψµελν ηέθλν, δηφηη ν άιινο γνλέαο εθηίεη πνηλή θπιάθηζεο έμη (6) µελψλ θαη άλσ. 

(η)     Ζ πεξίνδνο παξνρήο ηεο Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ έλα κήλα ζπλνιηθά 
θαη γηα ηνπο δχν γνλείο θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ πνπ εκθαίλεηαη ζηελ παξάγξαθν (ε) ζα ππνινγίδεηαη θαη’ 
αλαινγία ησλ εκεξψλ γηα ηηο νπνίεο θαζίζηαηαη ν αηηεηήο/ηξηα δηθαηνχρνο. 

(ηα) Αλ ν έλαο γνλέαο ιάβεη ηελ Δηδηθή Άδεηα γηα Φξνληίδα Παηδηψλ, ν άιινο δελ κπνξεί λα ηε ιάβεη γηα ηελ ίδηα 
πεξίνδν. 

(ηβ)   Ζ πεξίνδνο παξνρήο επηδφκαηνο Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ δχλαηαη λα αξρίδεη απφ ηηο 13/05/2020θαη 
λα έρεη ηζρχ κέρξη θαη ηηο 12/6/2020. 

(ηγ)   Ζ Δηδηθή Άδεηα γηα Φξνληίδα Παηδηψλ ζα παξαρσξείηαη κφλν αλν γνλέαο δελ κπνξεί λα εξγαζηεί κε ηειεξγαζία 
ή κε εξγαζία απφ ην ζπίηη ή κε επέιηθην σξάξην θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξφλνηα γηα θχιαμε / 
θξνληίδα ησλ παηδηψλ.  

(ηδ)  Γηα ηελ παξνρή επηδφκαηνο Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ ρξεηάδεηαη λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλαίλεζε ηνπ 
εξγνδφηε θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία δχλαηαη λα επαιεζεπηνχλ απεπζείαο κε ηνπο νηθείνπο εξγνδφηεο. 

(ηε)   Σν επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ δελ παξέρεηαη γηα πεξίνδν γηα ηελ νπνία ν αηηεηήο ιακβάλεη 
αλεξγηαθφ επίδνκα, εηδηθφ αλεξγηαθφ επίδνκα, επίδνκα αζζελείαο, εηδηθφ επίδνκα αζζελείαο, επίδνκα 
κεηξφηεηαο ή επίδνκα παηξφηεηαο. 

(ηζη) Σν επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ ζα παξαρσξείηαη κφλν κεηά απφ ππεχζπλε δήισζε / 
εμνπζηνδφηεζε ηνπ αηηεηή 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 
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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. 

5. ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα παξνρή Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ θαη απφ ηνπο δχν γνλείο γηα 
νπνηνδήπνηε ή νπνηαδήπνηε απφ ηα θνηλά ηνπο ηέθλα, ζα ιακβάλεηαη ππ’ φςε θαη ζα εμεηάδεηαη κφλν ε αίηεζε ηνπ 
πξνζψπνπ πνπ έρεη ππνβάιεη πξψηνο ηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή αίηεζε.  

6. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Δηδηθήο Άδεηαο Φξνληίδαο Παηδηψλ ε έλλνηα ηνπ φξνπ «Παηδηά κε αλαπεξίεο» 
ζεκαίλεη: 

(i) πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ καθξνρξφληεο ζσκαηηθέο, πλεπκαηηθέο, δηαλνεηηθέο ή αηζζεηεξηαθέο 
δηαηαξαρέο, νη νπνίεο, θαηά ηελ αιιεινεπίδξαζή ηνπο κε δηάθνξα εκπφδηα, δπλαηφ λα εκπνδίζνπλ ηελ 
πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία ζε ίζε βάζε κε άιινπο θαη ηα νπνία 
πηζηνπνηνχληαη σο πξφζσπα κε ζνβαξή ή νιηθή αλαπεξία απφ ην χζηεκα Αμηνιφγεζεο ηεο Αλαπεξίαο 
ή λα έρνπλ εγθξηζεί σο ιήπηεο δεκφζηνπ βνεζήκαηνο σο αλάπεξα άηνκα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί 
Γεκφζησλ Βνεζεκάησλ θαη Τπεξεζηψλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, 
κέρξη λα πηζηνπνηεζνχλ σο άηνκα κε ζνβαξή ή νιηθή καθξνρξφληα ζσκαηηθή ή/θαη πλεπκαηηθή ή/θαη 
δηαλνεηηθή ή/θαη αηζζεηεξηαθή αλαπεξία απφ ην χζηεκα Αμηνιφγεζεο ηεο Αλαπεξίαο, εθφζνλ θιεζνχλ 
γηα πηζηνπνίεζε ή πξφζσπα πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ ην χζηεκα Αμηνιφγεζεο ηεο Αλαπεξίαο σο 
πξφζσπα κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία, 

(ii) πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ ζεσξεζεί δηθαηνχρνη ησλ επηδνκάησλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ην Σκήκα 
Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ. 

7. Γηα ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία ζα θαηαβιεζεί ην επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ, ν εξγνδφηεο 
απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζνχ ζηνπο εξγνδνηνχκελνπο ηνπ πνπ έιαβαλ ην ελ 
ιφγσ επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ. 

8. Ζ πεξίνδνο ηεο Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ ζα ζεσξείηαη πεξίνδνο εμνκνηνχκελεο αζθάιηζεο γηα ζθνπνχο 
εηζθνξψλ ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ζα πηζησζεί αλαιφγσο ν αζθαιηζηηθφο ινγαξηαζκφο ηνπ 
δηθαηνχρνπ. 

9. Απφ ην επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ θαη δηθαηνχρνη Διάρηζηνπ 
Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο, νη νπνίνη εξγάδνληαη θαη είλαη γνλείο. Σν επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ, ην 
νπνίν ζα θαηαβιεζεί ζε δηθαηνχρνπο Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο ζα ιεθζεί ππ’ φςε γηα ζθνπνχο 
ππνινγηζκνχ ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη ππ’ φςε γηα ζθνπνχο θαηαβνιήο ηνπ Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ 
Δηζνδήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν θαηαβνιήο ηνπ. 

10. 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. 

11. 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. 

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

13. 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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  Παξάξηεκα I 
 

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  (Έληππν ΔΔΑ(1)) 

Αξ. Μεηξψνπ: ………. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ 
ΑΦΑΛΗΔΩΝ 

 

  

ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΠΗΓΟΜΑΣΟ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 
ΔΞΟΜΟΗΟΤΜΔΝΖ ΑΦΑΛΗΖ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ 
ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΔΥΡΗ 15 ΔΣΩΝ Ή ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΔ 
ΑΝΑΠΖΡΗΔ 

 

   
ΠΡΟΟΥΖ: Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ εξγνδνηνχκελν γνλέα θαη αθνξάθξνληίδα παηδηψλ κέρξη 15 εηώλ ή θαη 
παηδηώλ κε αλαπεξίεο αλεμαξηήηωο ειηθίαο ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ηέινο ηνπ εληχπνπ. 
 
εκεηψλεηαη φηη γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε πιεξσκή ηνπ επηδφκαηνο ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζε πεξίπησζε 
πνπ εγθξηζεί, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζείε ειεθηξνληθή αίηεζε EEA.6:«Τπνβνιή ηνηρείσλ Σξαπεδηθνχ 
Λνγαξηαζκνχ» πνπ βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηελ παξνχζα ηζηνζειίδα, εθφζνλ δελ έρεη ήδε θαηαρσξεζεί θαη 
επηβεβαησζεί.  
 
ΜΔΡΟ Η – ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΟΝΔΑ 
 

Όλνκα: ……………………………………………       Δπψλπκν:……………………………………..……….. 

Ζι. Γηεχζπλζε(email): …………………………………………………………………………………………….……… 

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

Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: …………………………   Αξ. Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ:………………………………….….. 

Τπεθνφηεηα: ………………………….         Αξ. Γειηίνπ Σαπηφηεηαο / Αξ. Γειηίνπ Δγγξαθήο Αιινδαπνχ (ARC): 
……………………….     Αξηζκφο Γηαβαηεξίνπ ή Αξ. Δπξσπατθήο Σαπηφηεηαο: …………………………………… 

 
Φχιν: Άξξελ               Θήιπ 
 
ηνηρεία Δξγνδφηεζεο (εκεηψζηε Υ αλάινγα): 
 

Ηδησηηθφο Σνκέαο 
 
Γειψζηε αλ είζηε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα:  
 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΜΟΝΖ 

Οδφο: …………………………………………………………Αξ.: ………………………………………….. 

Γήκνο/Κνηλφηεηα: …………………………..…..    Δπαξρία: …………..……………   Σαρ. Κσδ.: ………………….. 

 
 

Πεξίνδνο Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ:   απφ  …………………..………  κέρξη ……..……..………………  

 

εκεηψλεηαη φηη γηα θάζε μερσξηζηή πεξίνδν Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξψλεηαη 
μερσξηζηή αίηεζε. Ζ κέγηζηε ζπλνιηθή πεξίνδνο Δηδηθήο Άδεηαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ 
Δηδηθνχ ρεδίνπγηα ηα παηδηά ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο. 
 

 

ΜΔΡΟ ΗΗ – ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΣΩ ΣΩΝ 15 ΔΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΕΖΣΔΗΣΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΔΗΑ 
 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο ή ARC γηα ην παηδί: 
………………………..  

 

 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ, ΥΩΡΗ ΖΛΗΚΗΑΚΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ, ΓΗΑ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΕΖΣΔΗΣΑΗ ΔΗΓΗΚΖ 
ΑΓΔΗΑ 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο ή ARC γηα ην παηδί: 

………………………..  
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Δπηζχλαςε Πηζηνπνηεηηθνχ Γελλήζεσο πνπ 
αλαθέξεηαη πην πάλσ: 

 

 

Δπηζχλαςε Πηζηνπνηεηηθνχ Αλαπεξίαο πνπ 
αλαθέξεηαη πην πάλσ : 

 

 

 

 

 
 

ΜΔΡΟ ΗΗΗ – ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

 

Όλνκα επηρείξεζεο πνπ εξγνδνηείζηε: ………………………………………………………………… 

Αξηζκφο Μεηξψνπ Δξγνδφηε (Α.Μ.Δ.): ………………………………………………………………… 

 

 

ΜΔΡΟ ΗV – ΑΗΣΖΖ ΚΑΗ ΓΖΛΩΖ 
Αηηνχκαη επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαογηα Φξνληίδα Παηδηψλ θαη πεξίνδν εμνκνηνχκελεο αζθάιηζεο γηα ηελ πεξίνδν πνπ 
αλαθέξεηαη αλσηέξσ θαη δειψλσ ππεχζπλα φηη ηελ πεξίνδν απηή δελ εξγάδνκαη/εξγάζηεθα, ιφγσ θξνληίδαο ησλ 
παηδηψλ πνπ έρσ δειψζεηκε ζπλαίλεζε ηνπ εξγνδφηε κνπ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην 
έληππν απηφ είλαη αιεζείο θαη πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο πνπ εκθαίλνληαη πην θάησ. 
 

1. Ζ Δηδηθή Άδεηα γηα Φξνληίδα Παηδηψλ παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο: 

(α) Σν επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ θαηαβάιιεηαη κφλν εθφζνλ ππνβιεζεί ε ζρεηηθή 
ειεθηξνληθή αίηεζε ζην Έληππν ΔΔΑ.1 πνπ επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα I ζηε ζρεηηθή Απφθαζε θαη 
αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ( www.coronavirus.mlsi.gov.cy ) θαη εθφζνλ ππνβιεζεί 
ειεθηξνληθά ζηελ αίηεζε αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνχ Γέλλεζεο ελφο ηνπιάρηζηνλ παηδηνχ θάησ ησλ 15 
εηψλ θαη Πηζηνπνηεηηθφ Αλαπεξίαο ζε πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε αλαπεξία, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ 
θαηαρσξεκέλα ή / θαη επηβεβαησκέλα γηα ηελ πξψηε πεξίνδν παξνρήο ηνπ Δηδηθνχ Δπηδφκαηνο γηα 
Φξνληίδα Παηδηψλ. 

(β)   Σν επίδνκα γηα ηελ Δηδηθή Άδεηα γηα Φξνληίδα Παηδηψλ θαηαβάιιεηαη εθφζνλ ππνβιεζεί απφ ηελ αηηήηξηα 
ή ηνλ αηηεηή 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. 

(γ)   Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ κηζζσηφ, ν νπνίνο είλαη αζθαιηζκέλνο ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 
είηε ηνλ Απξίιην, είηε ηνλ Μάξηην, είηε ηνλ Φεβξνπάξην, είηε ηνλ Ηαλνπάξην 2020 θαη ππάξρεη δεισκέλνο 
κηζζφο γηα ηνλ αληίζηνηρν κήλα θαη δελ ιακβάλεη ζεζκνζεηεκέλε ζχληαμε. 

(δ)   ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην, Μάξηην, Φεβξνπάξην, Ηαλνπάξην 2020 ή θαη πξνεγνπκέλσο, 
νπνηνζδήπνηε αηηεηήο βξηζθφηαλ είηε ζε άδεηα κεηξφηεηαο, είηε ζε άδεηα παηξφηεηαο, είηε ζε άδεηα 
αζζελείαο, είηε ιάκβαλε επίδνκα ζσκαηηθήο βιάβεο, ηφηε ιακβάλεηαη ππ’ φςε ν ηειεπηαίνο κε κεδεληθφο 
κηζζφο εληφο πεξηφδνπ ησλ πξνεγνχκελσλ 9 κελψλ, κέρξη θαη ηνλ Μάην 2019.  

(ε)   Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ κηζζσηφ, ν νπνίνο είλαη γνλέαο θαη αθνξά θξνληίδα παηδηψλ κέρξη 15 εηψλ ή 
θαη παηδηψλ κε αλαπεξίεο αλεμαξηήησο ειηθίαο. 

(ζη)  Σν επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ παξέρεηαη κφλν ζε κηζζσηνχο εξγαδφκελνπο γνλείο ηνπ 
ηδησηηθνχ ηνκέα, ρσξίο νπνηνδήπνηε εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην. 

(δ)   Σν επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ κηζζφ Ηαλνπαξίνπ 2020 θαη γηα 
νπνηεζδήπνηε πξνζιήςεηο εξγαδνκέλσλ έιαβαλ ρψξα είηε ηνλ Φεβξνπάξην 2020, είηε ηνλ Μάξηην, είηε 
ηνλ Απξίιην 2020, κε βάζε ηνλ κηζζφ, ν νπνίνο ζα δεισζεί ζηελ αίηεζε ΔΔΑ.7 φπσο εκθαίλεηαη ζην 
Παξάξηεκα ΗΗ θαη ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ εξγνδφηε, 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 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. 

(ε)  Σν επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ πνπ ζα θαηαβιεζεί ζε πξφζσπα, ηα νπνία θαηά ηνλ 
Ηαλνπάξην 2020 βξίζθνληαλ ζε ρέδηα πξνζσξηλήο αλαζηνιήο εξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο 
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βηνκεραλίαο ζα ππνινγίδεηαη ζηε βάζε ηνπ κηζζνχ ηνπ Οθησβξίνπ 2019, φηαλ άξρηζε ε πεξίνδνο 
αλαζηνιήο, αληί ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2020 πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή Απφθαζε. 

(ζ)   Ο ππνινγηζκφο ηνπ Δηδηθνχ Δπηδφκαηνο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο: 

i.      Γηα ηα πξψηα €1.000 ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ, ν/ε  δηθαηνχρνο  ζα ιακβάλεη  επίδνκα ζε πνζνζηφ 60% 
γηα ην κέξνο απηφ ηνπ κηζζνχ θαη γηα ην κέξνο ηνπ κηζζνχ απφ €1.000 κέρξη €2.000 ν / ε δηθαηνχρνο 
ζα ιακβάλεη επίδνκα ζε πνζνζηφ 40%. Σν κέγηζην χςνο επηδφκαηνο γηα πεξίνδν ελφο κήλα δελ 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα €1.000 θαη ην κηθξφηεξν χςνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ €360 γηα 
πεξίνδν ελφο κελφο. 

ii.    Γηα κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο ηα αλσηέξσ πνζνζηά απμάλνληαη ζε 70% θαη 50% αληίζηνηρα θαη ην 
κέγηζην χςνο επηδφκαηνο γηα πεξίνδν ελφο κήλα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα €1.200 θαη ην 
κηθξφηεξν χςνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ €360 γηα πεξίνδν ελφο κελφο αλεμαξηήησο 
χςνπο κελαίνπ κηζζνχ. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο, «κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα» ζεκαίλεη ηελ 
νηθνγέλεηα, ζηελ νπνία έλαο γνλέαο ρσξίο ζχδπγν/ζπµβίν, δεη µε έλα ηνπιάρηζην εμαξηψµελν ηέθλν, 
πνπ απνθηήζεθε είηε απφ γάµν είηε εθηφο γάµνπ θαη πνπ δηαβηεί µφλνο ιφγσ ηνπ φηη είλαη άγαµνο 
γνλέαο, ρήξνο, δηαδεπγµέλνο ή δηφηη έλαο απφ ηνπο δχν γνλείο έρεη θεξπρζεί ζε αθάλεηα απφ ην 
δηθαζηήξην ή ηελ νηθνγέλεηα ζηελ νπνία έλαο έγγαµνο γνλέαο δεη µφλνο ηνπ µε έλα ηνπιάρηζηνλ 
εμαξηψµελν ηέθλν, δηφηη ν άιινο γνλέαο εθηίεη πνηλή θπιάθηζεο έμη (6) µελψλ θαη άλσ. 

  (η)  Ζ πεξίνδνο παξνρήο ηεο Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ έλα κήλα 
ζπλνιηθά θαη γηα ηνπο δχν γνλείο θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ πνπ εκθαίλεηαη ζηελ παξάγξαθν (ε) ζα 
ππνινγίδεηαη θαη’ αλαινγία ησλ εκεξψλ γηα ηηο νπνίεο θαζίζηαηαη ν αηηεηήο/ηξηα δηθαηνχρνο. 

(ηα) Αλ ν έλαο γνλέαο ιάβεη ηελ Δηδηθή Άδεηα γηα Φξνληίδα Παηδηψλ, ν άιινο δελ κπνξεί λα ηε ιάβεη γηα ηελ 
ίδηα πεξίνδν. 

  (ηβ)  Ζ πεξίνδνο παξνρήο επηδφκαηνο Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ δχλαηαη λα αξρίδεη απφ ηηο 
13/05/2020 θαη λα έρεη ηζρχ κέρξη θαη ηηο 12/6/2020. 

  (ηγ)  Ζ Δηδηθή Άδεηα γηα Φξνληίδα Παηδηψλ ζα παξαρσξείηαη κφλν αλ ν γνλέαο δελ κπνξεί λα εξγαζηεί κε 
ηειεξγαζία ή κε εξγαζία απφ ην ζπίηη ή κε επέιηθην σξάξην θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε 
πξφλνηα γηα θχιαμε / θξνληίδα ησλ παηδηψλ.  

  (ηδ)  Γηα ηελ παξνρή επηδφκαηνο Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ ρξεηάδεηαη λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλαίλεζε 
ηνπ εξγνδφηε θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία δχλαηαη λα επαιεζεπηνχλ απεπζείαο κε ηνπο νηθείνπο εξγνδφηεο. 

  (ηε)  Σν επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ δελ παξέρεηαη γηα πεξίνδν γηα ηελ νπνία ν αηηεηήο 
ιακβάλεη αλεξγηαθφ επίδνκα, εηδηθφ αλεξγηαθφ  επίδνκα, επίδνκα αζζελείαο, εηδηθφ επίδνκα αζζελείαο, 
επίδνκα κεηξφηεηαο ή επίδνκα παηξφηεηαο. 

(ηζη)   Σν επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ ζα παξαρσξείηαη κφλν κεηά απφ ππεχζπλε δήισζε / 
εμνπζηνδφηεζε ηνπ αηηεηή 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. 

2. ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα παξνρή Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ θαη απφ ηνπο δχν 
γνλείο γηα νπνηνδήπνηε ή νπνηαδήπνηε απφ ηα θνηλά ηνπο ηέθλα, ζα ιακβάλεηαη ππ’ φςε θαη ζα εμεηάδεηαη 
κφλν ε αίηεζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη ππνβάιεη πξψηνο ηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή αίηεζε.  

3. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Δηδηθήο Άδεηαο Φξνληίδαο Παηδηψλ ε έλλνηα ηνπ φξνπ «Παηδηά κε 
αλαπεξίεο» ζεκαίλεη:  

(i)   πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ καθξνρξφληεο ζσκαηηθέο, πλεπκαηηθέο, δηαλνεηηθέο ή αηζζεηεξηαθέο 
δηαηαξαρέο, νη νπνίεο, θαηά ηελ αιιεινεπίδξαζή ηνπο κε δηάθνξα εκπφδηα, δπλαηφ λα 
εκπνδίζνπλ ηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία ζε ίζε βάζε κε 
άιινπο θαη ηα νπνία πηζηνπνηνχληαη σο πξφζσπα κε ζνβαξή ή νιηθή αλαπεξία απφ ην χζηεκα 
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Αμηνιφγεζεο ηεο Αλαπεξίαο ή λα έρνπλ εγθξηζεί σο ιήπηεο δεκφζηνπ βνεζήκαηνο σο αλάπεξα 
άηνκα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γεκφζησλ Βνεζεκάησλ θαη Τπεξεζηψλ Νφκνπ, φπσο 
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, κέρξη λα πηζηνπνηεζνχλ σο άηνκα κε ζνβαξή ή 
νιηθή καθξνρξφληα ζσκαηηθή ή/θαη πλεπκαηηθή ή/θαη δηαλνεηηθή ή/θαη αηζζεηεξηαθή αλαπεξία 
απφ ην χζηεκα Αμηνιφγεζεο ηεο Αλαπεξίαο, εθφζνλ θιεζνχλ γηα πηζηνπνίεζε ή πξφζσπα 
πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ ην χζηεκα Αμηνιφγεζεο ηεο Αλαπεξίαο σο πξφζσπα κε κέηξηα 
λνεηηθή αλαπεξία, 

(ii)   πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ ζεσξεζεί δηθαηνχρνη ησλ επηδνκάησλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ην Σκήκα 
Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ. 

4. Γηα ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία ζα θαηαβιεζεί ην επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ, ν 
εξγνδφηεο απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζνχ ζηνπο εξγνδνηνχκελνπο 
ηνπ πνπ έιαβαλ ην ελ ιφγσ επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ. 

5. Ζ πεξίνδνο ηεο Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ ζα ζεσξείηαη πεξίνδνο εμνκνηνχκελεο αζθάιηζεο γηα 
ζθνπνχο εηζθνξψλ ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ζα πηζησζεί αλαιφγσο ν αζθαιηζηηθφο 
ινγαξηαζκφο ηνπ δηθαηνχρνπ. 

6. Απφ ην επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ θαη δηθαηνχρνη Διάρηζηνπ 
Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο, νη νπνίνη εξγάδνληαη θαη είλαη γνλείο. Σν επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα 
Παηδηψλ, ην νπνίν ζα θαηαβιεζεί ζε δηθαηνχρνπο Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο ζα ιεθζεί ππ’ φςε 
γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη ππ’ φςε γηα ζθνπνχο θαηαβνιήο ηνπ 
Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν θαηαβνιήο ηνπ. 

 
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. Γλσξίδσ, επίζεο, φηη ζε πεξίπησζε πνπ κνπ θαηαβιεζεί επίδνκα 
αληηθαλνληθά ρσξίο λα ην δηθαηνχκαη νθείισ λα ην επηζηξέςσ. 
 
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 αίηεζήο κνπ γηα Υνξήγεζε Δπηδφκαηνο θαη Πεξηφδνπ 
Δμνκνηνχκελεο Αζθάιηζεο Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ κέρξη 15 εηψλ ή παηδηψλ κε αλαπεξίεο. 

2. Απνδέρνκαη φηη αλ ν έλαο γνλέαο ιάβεη ηελ Δηδηθή Άδεηα γηα Φξνληίδα Παηδηψλ, ν άιινο δελ κπνξεί λα ηε ιάβεη 
γηα ηελ ίδηα πεξίνδν θαη βεβαηψλσ φηη πιεξνίηαη ε πξνυπφζεζε απηή θαζψο θαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο 
παξνρήο ηεο Δηδηθήο Άδεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα αίηεζε. 

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. 

5. Αλ δνζεί νπνηνδήπνηε πνζφ, ην νπνίν ζα απνδεηρζεί φηη δελ ήηαλ νθεηιφκελν, νθείισ λα ην επηζηξέςσ ή θαη 
απνδέρνκαη λα ζπκςεθηζηεί κε άιιεο παξνρέο πνπ δηθαηνχκαη. 

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 
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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. Σαπηφηεηαο / Αξ. Δγγξαθήο Αιινδαπνχ (ARC): ……………… 
Αξηζκφο Δπξσπατθήο Δγγξαθήο: ………………………………………………………………………. 
 
πκθσλψ κε ηα πην πάλσ: 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ  
(Έληππν ΔΔΑ.7) 

Αξ. Μεηξψνπ: ……….  
 

Ζ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΔΝΣΤΠΟΤ ΓΔΝ Α ΚΑΘΗΣΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ ΣΩΝ ΥΔΓΗΩΝ.  
ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΩΘΔΗ ΚΑΗ Ζ ΥΔΣΗΚΖ ΑΗΣΖΖ ΔΔΑ.1, ΔΔΑ.2, ΔΔΑ.3, ΔΔΑ.4 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖΝ 
ΠΔΡΗΠΣΩΖ. 
 
ΠΡΟΟΥΖ: Ζ παξνχζα δήισζε ζπκπιεξψλεηαη απφ εξγνδφηεο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα δειψζνπλ ηνπο 
εξγνδνηνπκέλνπο ηνπο νη νπνίνη έρνπλ πξνζιεθζεί ηνλ Φεβξνπάξην,  ηνλ Μάξηην ή ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 γηα 
λα είλαη δηθαηνχρνη ησλ επηδνκάησλ ησλ Δηδηθψλ ρεδίσλ.  
  
Σν παξόλ έληππν πξέπεη λα ζπκπιεξωζεί πξηλ από ηε ζπκπιήξωζε νπνηαζδήπνηε αίηεζεο γηα ηα 
Δηδηθά ρέδηα, εθόζνλ δελ έρεη ήδε θαηαρωξεζεί θαη επηβεβαηωζεί γηα ηνλ θάζε εξγνδνηνύκελν. 
 
εκεηώλεηαη όηη νη εξγνδνηνύκελνη πνπ δειώλνληαη ζηελ παξνύζα αίηεζε ρξεηάδεηαη λα δειωζνύλ 
θαη ζε νπνηαδήπνηε αίηεζε, ηελ νπνία νθείινπλ λα ππνβάινπλ γηα παξνρή νπνηνπδήπνηε Δηδηθνύ 
Δπηδόκαηνο. 
 
 
ΜΔΡΟ Η 
 
Καηαρωξήζηε Αξηζκό Μεηξώνπ Δξγνδόηε: ………………………….. 
Οηθνλνκηθή Γξαζηεξηόηεηα: ………………………….. 
Γηεύζπλζε Δξγαζίαο: ………………………….. 
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: ………………………….. 
Αξ. Κηλεηνύ Σειεθώλνπ: ………………………….. 
 
ΜΔΡΟ ΗΗ 

 
ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ 

 
Ζ παξνύζα δήιωζε ζπκπιεξώλεηαη γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε θαηαβνιή ηωλ Δηδηθώλ Δπηδνκάηωλ 
ηωλ εξγνδνηνπκέλωλ πνπ έρεηε δειώζεη ζην ΜΔΡΟ ΗΗ γηα ηνπο νπνίνπο δειώλεηε όηη έρνπλ 
εξγνδνηεζεί από εζάο είηε ηνλ Φεβξνπάξην, είηε ηνλ Μάξηην, είηε ηνλ Απξίιην 2020.  
 
Πξνηνύ ζπκπιεξωζεί ην παξόλ έληππν, ππνρξενύζηε λα πξνβείηε ζε εγγξαθή ηωλ 
εξγνδνηνπκέλωλ ζαο ζηηο Τπεξεζίεο Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ ζύκθωλα κε ηε ζπλήζε δηαδηθαζία 
θαη λα ιάβνπλ Αξηζκό Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ, ζε πεξίπηωζε θαηά ηελ νπνία δελ θαηέρνπλ. 
  

 

Δπψλπκν Όλνκα Ζκεξνκελία 

Γελλήζεσο 

Αξ. Κηλεηνχ 

Σειεθψλνπ 

Αξ. Σαπηφηεηαο / 

ARC / Αξ. 

Γηαβαηεξίνπ /Αξ. 

Δπξσπατθήο 

Σαπηφηεηαο 

Αξ. Κνηλ. 

Αζθαιίζεσλ 

Ζκεξνκ. 

Έλαξμεο 

Δξγνδφηεζεο 

Μεληαίνο 

Μηζζφο 

Πξφζιεςεο  

1             

…         
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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. 

 
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: ………………………… 
    
 
πκθσλψ κε ηα πην πάλσ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

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