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ΜΕΡΟ Ι 
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Αξηζκόο 240 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΩΝ ΔΚΣΑΚΣΩΝ 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 ηνπ ρεδίνπ Δηδηθνχ Δπηδφκαηνο ηήξημεο Αλέξγσλ Απφθαζε (Αξ. 
25) 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 ησλ 
εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ ζην Μεηξψν ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Απαζρφιεζεο, απνθαζίδεηαη ε παξνρή Δηδηθνχ 
Δπηδφκαηνο ηήξημεο Αλέξγσλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα 
Απφθαζε. 

3. Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα έληαμε αλέξγσλ ζην παξφλ ρέδην Δηδηθνχ Δπηδφκαηνο ηήξημεο Αλέξγσλ: 

(α)   Οπνηνδήπνηε πξφζσπν, ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλν σο θαλνληθφο άλεξγνο ζην Μεηξψν ηεο Γεκφζηαο 

Τπεξεζίαο Απαζρφιεζεο θαη ιάκβαλε αλεξγηαθφ επίδνκα, γηα ην νπνίν έρεη εμαληιήζεη ην δηθαίσκα γηα 
πιεξσκή είηε ηνλ Ηαλνπάξην, είηε ηνλ Φεβξνπάξην, είηε ηνλ Μάξηην, είηε ηνλ Απξίιην 2020, δχλαηαη λα 
εληαρζεί ζην ρέδην Δηδηθνχ Δπηδφκαηνο. 



(β)    Πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (α) πην πάλσ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά αίηεζε γηα ζπκκεηνρή 

ζην ρέδην ζην Έληππν ΔΔΑ.8 ε νπνία εκθαίλεηαη ζην Παξάξηεκα Ηθαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Τπνπξγείνπ (www.coronavirus.mlsi.gov.cy ). 

(γ)   Σν Δηδηθφ Δπίδνκα ηήξημεο Αλέξγσλ 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 θαη εθφζνλ δελ έρεη ήδε 
θαηαρσξεζεί θαη επηβεβαησζεί. 

(δ)      Σν Δηδηθφ Δπίδνκα ζα ηζνχηαη κε πνζφ €360 γηα πεξίνδν ελφο κελφο. 

(ε)    Σν Δηδηθφ Δπίδνκα ηήξημεο Αλέξγσλ δελ παξέρεηαη γηα νπνηαδήπνηε πεξίνδν, γηα ηελ νπνία ν άλεξγνο 

ιακβάλεη αλεξγηαθφ επίδνκα, επίδνκα αζζελείαο, εηδηθφ επίδνκα αζζελείαο, επίδνκα εηδηθήο άδεηαο 
θξνληίδαο παηδηψλ, εηδηθφ επίδνκα απηνηειψο εξγαδνκέλσλ, εηδηθφ αλεξγηαθφ επίδνκα, επίδνκα 
κεηξφηεηαο, επίδνκα παηξφηεηαο ή ζεζκνζεηεκέλε ζχληαμε. 

4. To Δηδηθφ Δπίδνκα ηήξημεο Αλέξγσλ ζα παξαρσξείηαη κφλν κεηά απφ ππεχζπλε δήισζε / εμνπζηνδφηεζε ηνπ 
αηηεηή κε ηελ νπνία: 

(α)    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. 

(β)  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. 

(γ)    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. 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. 

6. 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. 

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

8. 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.8) 

 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ 
ΑΦΑΛΗΔΩΝ 

 

  

ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΔΠΗΓΟΜΑΣΟ ΣΖΡΗΞΖ 
ΑΝΔΡΓΩΝ 

 

   
  

 
ΜΔΡΟ Η – ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΖΣΖ / ΑΗΣΖΣΡΗΑ 
 

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

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

Αξ. Κηλεηνχ Σειεθψλνπ: ………………………………… 

Αξ. ηαζεξνχ Σειεθψλνπ: ……………………………… 

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

Τπεθνφηεηα: ………………………….         Αξ. Γειηίνπ Σαπηφηεηαο / Αξ. Γειηίνπ Δγγξαθήο Αιινδαπνχ (ARC): 
………………………. 

Αξ. Γηαβαηεξίνπ / Αξ. Δπξσπατθήο Σαπηφηεηαο: …………………………………… 

 

 
ΖΜΔΗΩΖ: Ζ πιεξσκή ζα θαηαβιεζεί ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζαο.  
 
Πξνζνρή: Γηα λα ζαο θαηαβιεζεί ην επίδνκα ρξεηάδεηαη νπωζδήπνηε λα ζπκπιεξώζεηε ηα 
ζηνηρεία ηνπ ΗΒΑΝ ζαο 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.cy εθόζνλ δελ 
είλαη ήδε θαηαρωξεκέλν θαη επηβεβαηωκέλν. 

 

ΑΗΣΖΖ ΚΑΗ ΓΖΛΩΖ 

Γειψλσ ππεχζπλα φηη πιεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ εκθαίλνληαη ζηελ παξνχζα αίηεζε θαη φιεο νη 
πιεξνθνξίεο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην έληππν απηφ είλαη αιεζείο  
 

 
Σν Δηδηθό Δπίδνκα ηήξημεο Αλέξγωλ παξέρεηαη ζύκθωλα κε ηνπο αθόινπζνπο όξνπο θαη 
πξνϋπνζέζεηο: 

(α)    Οπνηνδήπνηε πξφζσπν, ην νπνίν είλαη  εγγεγξακκέλν σο  θαλνληθφο άλεξγνο  ζην  Μεηξψν  ηεο 
Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Απαζρφιεζεο θαη ιάκβαλε αλεξγηαθφ επίδνκα, γηα ην νπνίν έρεη εμαληιήζεη ην 
δηθαίσκα γηα πιεξσκή είηε ηνλ Ηαλνπάξην, είηε ηνλ Φεβξνπάξην, είηε ηνλ Μάξηην, είηε ηνλ Απξίιην 2020 
δχλαηαη λα εληαρζεί ζην ρέδην Δηδηθνχ Δπηδφκαηνο. 

(β)   Σν πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (α) ππνβάιιεη ειεθηξνληθά αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζην 
ρέδην, ε νπνία εκθαίλεηαη ζην Παξάξηεκα Η θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ 
(www.coronavirus.mlsi.gov.cy ). 

(γ)     Σν Δηδηθφ Δπίδνκα ζα ηζνχηαη κε πνζφ €360 γηα πεξίνδν ελφο κελφο. 

(δ)     Σν Δηδηθφ  Δπίδνκα  ηήξημεο  Αλέξγσλ δελ παξέρεηαη  γηα  νπνηαδήπνηε πεξίνδν, γηα ηελ νπνία ν 
άλεξγνο ιακβάλεη αλεξγηαθφ επίδνκα, επίδνκα αζζελείαο, εηδηθφ επίδνκα αζζελείαο, επίδνκα εηδηθήο 
άδεηαο θξνληίδαο παηδηψλ, εηδηθφ επίδνκα απηνηειψο εξγαδνκέλσλ, εηδηθφ αλεξγηαθφ επίδνκα, 
επίδνκα κεηξφηεηαο, επίδνκα παηξφηεηαο ή ζεζκνζεηεκέλε ζχληαμε. 

(ε)      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 Νφκσληνπ 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 
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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. 

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 αίηεζεο κνπ γηα ζπκκεηνρή ζην ρέδην ηήξημεο 
Αλέξγσλ. 

2. Βεβαηψλσ φηη πιεξνχληαη φινη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ζπκκεηνρή ζην ρέδην ηήξημεο Αλέξγσλ 
Δξγαδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ. 

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 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 / ARC: ………………………… …………………… 
Αξηζκφο Δπξσπατθήο Δγγξαθήο: ……………………………………………..  
 
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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