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Αξηζκόο 418   

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 Kαλνληζκνχο: 

1. Ζ παξνχζα Απφθαζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Δηδηθνχ ρεδίνπ Ξελνδνρεηαθψλ Μνλάδσλ θαη Σνπξηζηηθψλ 

Καηαιπκάησλ Απφθαζε (Αξ. 46) ηνπ 2020. 

 

2. ην πιαίζην 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 κε ζηφρν ηε 
ζηήξημε ηφζν ησλ κηζζσηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, φζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, απνθαζίδεηαη ην Δηδηθφ ρέδην 
Ξελνδνρεηαθψλ Μνλάδσλ θαη Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ θαη ε θαηαβνιή Δηδηθνχ Αλεξγηαθνχ Δπηδφκαηνο ζηελ 
επηρείξεζε γηα κηζζσηνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα,ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 
παξνχζα Απφθαζε. 

 

3. Σν παξφλ ρέδην δελ εθαξκφδεηαη γηα νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νξγαληζκνχο 

δεκφζηνπ δηθαίνπ θαη άιινπο παξφκνηαο θχζεο νξγαληζκνχο θαη δελ εκπίπηεη νπνηαδήπνηε έλσζε πξνζψπσλ, ηεο 

νπνίαο νη ζθνπνί είλαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα.  

 

4. Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα έληαμε επηρεηξήζεσλ ζην παξφλ Δηδηθφ ρέδην: 

(α)     Οπνηαδήπνηε μελνδνρεηαθή κνλάδα ή ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα πνπ αζθεί νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα δχλαηαη λα 

εληαρζεί ζην Δηδηθφ ρέδην Ξελνδνρεηαθψλ Μνλάδσλ θαη Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ, εθφζνλ δελ έρεη 

επαλαδξαζηεξηνπνηεζεί ή έρεη ή πξνβιέπεη κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο πέξαλ ηνπ 40% 

γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1
ε 

επηεκβξίνπ 2020 κέρξη θαη ηελ 30
ή 

επηεκβξίνπ 2020 ζε ζχγθξηζε κε ηελ 



αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

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

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

πξνεγείηαη ηεο 1
εο 

επηεκβξίνπ 2020, κε ιακβαλνκέλεο ππ’ φςε νπνηαζδήπνηε κείσζεο ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ γηα ηελ πεξίνδν απφ 16 Μαξηίνπ 2020 κέρξη θαη 31 Απγνχζηνπ 2020. 

(β)     Γηα φζεο επηρεηξήζεηο ζα επαλαδξαζηεξηνπνηεζνχλ εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο  απφ ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 

2020 κέρξη ηελ 30
ή
 επηεκβξίνπ 2020, λα ππνβιεζεί ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή αίηεζε ζην Έληππν ΔΔΑ.9 πνπ 

επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα I ζηελ παξνχζα Απφθαζε θαη αλαξηάηαη ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα ηνπ 

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

ζρεηηθφ Νφκν γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 2020 κέρξη ηελ 30

ή
 επηεκβξίνπ 2020. 

(γ)   Γηα φζεο επηρεηξήζεηο δελ ζα επαλαδξαζηεξηνπνηεζνχλ εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ 1
ε
 

επηεκβξίνπ 2020 κέρξη ηελ 30
ή
 επηεκβξίνπ 2020, λα ππνβιεζεί ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή αίηεζε ζην Έληππν 

ΔΔΑ.14 πνπ επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα IΗ ζηελ παξνχζα Απφθαζε θαη αλαξηάηαη ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα 

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

ζρεηηθφ Νφκν γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 2020 κέρξη ηελ 30

ή
 επηεκβξίνπ 2020. 

(δ)     Δάλ κηα επηρείξεζε θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 2020 κέρξη ηελ 30

ή
 επηεκβξίνπ 2020 γηα 

θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζα παξακείλεη θαη αλνηθηή θαη θιεηζηή, ηφηε ζα πξέπεη λα ππνβάιεη μερσξηζηέο 

αηηήζεηο (ΔΔΑ.9 θαη ΔΔΑ.14) γηα θάζε πεξίνδν, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

(ε)      Βαζηθή πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζην Δηδηθφ ρέδην Ξελνδνρεηαθψλ Μνλάδσλ θαη Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ 

είλαη λα κελ έρεη απνιπζεί νπνηνζδήπνηε ππάιιεινο απφ ηελ 1ε Μαξηίνπ 2020 κέρξη θαη ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2020, 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. 

(ζη)    Βαζηθή ππνρξέσζε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Δηδηθφ 

ρέδην είλαη λα παξέρνπλ ειθπζηηθέο πξνζθνξέο γηα πξνζέιθπζε εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ, ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Τθππνπξγείν Σνπξηζκνχ. Ζ ππνρξέσζε απηή ζα εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην Τθππνπξγείν Σνπξηζκνχ θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ρεδίνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ησλ Δηδηθψλ Αλεξγηαθψλ 

Δπηδνκάησλ.   

(δ)    ε επηρεηξήζεηο πνπ ζα επαλαδξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη ζα εληαρζνχλ ζην Δηδηθφ ρέδην Ξελνδνρεηαθψλ 

Μνλάδσλ θαη Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ, ζα θαηαβάιιεηαη Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα ζην 80% ησλ 

εξγνδνηνπκέλσλ ηνπο γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 2020 κέρξη ηελ 30

ή
 επηεκβξίνπ 2020, 

λννπκέλνπ φηη ππνβάινπληελ αίηεζε ΔΔΑ.9. ην ελαπνκείλαλ 20% 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 80% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ, 

ην απνηέιεζκα ηεο καζεκαηηθήο πξάμεο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην αξηζκφ.  

(ε)      ε επηρεηξήζεηο πνπ δελ ζα επαλαιεηηνπξγήζνπλ, ζα θαηαβάιιεηαη Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα ζην 80% ησλ 

εξγνδνηνπκέλσλ ηνπο, λννπκέλνπ φηη ππνβάινπλ ηελ αίηεζε ΔΔΑ.14. ην ελαπνκείλαλ 20% 

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 80% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ, ην απνηέιεζκα ηεο καζεκαηηθήο πξάμεο ζηξνγγπινπνηείηαη 

ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην αξηζκφ. 

(ζ)    Οη εξγνδνηνχκελνη (μελνδνρνυπάιιεινη), νη νπνίνη είραλ απνιπζεί πξηλ ηελ 1
ε
 Μαξηίνπ 2020 απφ ηηο 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ζα πεξηιακβάλνληαη ζην πνζνζηφ θάιπςεο 

εξγνδνηνπκέλσλ, εάλ πξνζιεθζνχλ θαηά ηελ επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο.  

(η)      Ζ επηρείξεζε ρξεηάδεηαη λα ππνβάιεη καδί κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο (Έληππν ΔΔΑ.9 ή ΔΔΑ.14 αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε) θαηάινγν ησλ εξγνδνηνπκέλσλ γηα ηνπο νπνίνπο δεηείηαη ε θαηαβνιή Δηδηθνχ Αλεξγηαθνχ 

Δπηδφκαηνο γηα ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ παξφληνο ρεδίνπ.  

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

ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα θαηαβνιή ηνπ ππφινηπνπ ηνπ κηζζνχ ζηνπο εξγνδνηνπκέλνπο ηνπ πνπ έιαβαλ ην ελ 

ιφγσ επίδνκα, εθφζνλ δελ εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζε.  

(ηβ)    Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην ρέδην Ξελνδνρεηαθψλ Μνλάδσλ θαη Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ, ν 

εξγνδφηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απαζρνιεί πξνζσπηθφ ζηελ επηρείξεζε, εθφζνλ έρεη 

επαλαδξαζηεξηνπνηεζεί, γηα ην νπνίν ζα ιακβάλεη Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα, θαηαβάιινληαο ζην ελ ιφγσ 

πξνζσπηθφ ηε δηαθνξά ηνπ κηζζνχ ηνπ απφ ην Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα ή κε δηαθνξνπνίεζε ηεο πην πάλσ 

δηαθνξάο, αλάινγα κε ηηο ψξεο απαζρφιεζεο. 
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(ηγ)   Πεξαηηέξσ, ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηα ηακεία ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη νη Τπεξεζίεο 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ηηο νθεηιφκελεο εηζθνξέο πνπ αλαινγνχλ ζην επηπξφζζεην πνζφ πνπ ζα 

θαηαβιεζεί απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνπο απαζρνινχκελνπο εξγνδνηνχκελνπο. 

(ηδ)   Ζ πεξίνδνο θαηαβνιήο ηνπ Δηδηθνχ Αλεξγηαθνχ Δπηδφκαηνο ζε επηρεηξήζεηο ζα ζεσξείηαη σο πεξίνδνο 

εμνκνηνχκελεο αζθάιηζεο. 

(ηε)     Ζ επηρείξεζε ζα κπνξεί λα εληαρζεί ζην ρέδην Ξελνδνρεηαθψλ Μνλάδσλ θαη Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ 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 Νφκνπ 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. 

(ηζη)   Ζ επηρείξεζε ζα κπνξεί λα εληαρζεί ζην ρέδην Ξελνδνρεηαθψλ Μνλάδσλ θαη Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ, 
κφλν εθφζνλ πιεξνί ηα αθφινπζα: 

Γηα επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, λα ππνβάιεη ην έληππν ΔΔΑ.9 θαζώο θαη Έθζεζε 
Δγθεθξηκέλνπ Λνγηζηή (Τπφδεηγκα Έθζεζεο βξίζθεηαη ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ www.coronavirus.mlsi.gov.cy) 

i. Ζ νπνία λα ππνζηεξίδεη ηε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ (πέξαλ ηνπ 40%) ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα 
ζπκκεηέρεη ζην Δηδηθφ ρέδην, θαη   

ii. ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ξεηά ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε επηρείξεζε ιεηηνπξγνχζε ή φρη. 

 

Γηα επηρείξεζε πνπ δελ δξαζηεξηνπνηείηαη, λα ππνβάιεη ην έληππν ΔΔΑ.14 

Κάζε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη μερσξηζηή αίηεζε ΔΔΑ.9 ή ΔΔΑ.14 αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε γηα ηελ 
πεξίνδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη γηα πεξίνδν πνπ δελ δξαζηεξηνπνηείηαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ 1

ε
 

επηεκβξίνπ 2020 κέρξη ηελ 30
ή
 επηεκβξίνπ 2020 θαη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά ηελ Έθζεζε Δγθεθξηκέλνπ Λνγηζηή.  

Ζ Έθζεζε Δγθεθξηκέλνπ Λνγηζηή πνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί καδί κε ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε ΔΔΑ.9γηα ζπκκεηνρή ζην 
παξφλ Δηδηθφ ρέδην κπνξεί λα ππνγξάθεηαη θαη απφ Δγθεθξηκέλν Λνγηζηή πνπ εξγνδνηείηαη ή ζπλεξγάδεηαη κε ηελ 
επηρείξεζε. 
 

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

εξγνδνηνπκέλνπο: 

(α)   Σν Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα θαηαβάιιεηαη ζηελ Δπηρείξεζε γηα εξγνδνηνχκελνπο ηεο επηρείξεζεο πνπ 

εληάζζεηαη ζην ρέδην Ξελνδνρεηαθψλ Μνλάδσλ θαη Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ, σο αθνινχζσο: 

i. Γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζα επαλαδξαζηεξηνπνηεζνχλ, ζην 80% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

εξγνδνηνπκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. 

ii. Γηα επηρεηξήζεηο πνπ δελ ζα επαλαδξαζηεξηνπνηεζνχλ, ζην 80% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ηεο 

επηρείξεζεο. 

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

δηεπζπληηθά ζηειέρε δελ δχλαηαη λα θαηαβιεζεί Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα, εθφζνλ εκπίπηνπλ ζην 

ελαπνκείλαλ 20% 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 ζηα ζεκεία 

(i) κέρξη (iv) πην θάησ θαη θαηαβάιιεηαη ζηελ επηρείξεζε 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 ην κηζζφ Ηαλνπαξίνπ 2020 θαη γηα νπνηεζδήπνηε πξνζιήςεηο 

εξγαδνκέλσλ έιαβαλ ρψξα κεηαγελέζηεξα, κε βάζε ην κηζζφ ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2020, είηε κε 

βάζε ηνλ κηζζφ πνπ ζα δεισζεί ζηελ αίηεζε ΔΔΑ.7 φπσο εκθαίλεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ 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 

ην κηζζφ Ηαλνπαξίνπ 2020, είηε Φεβξνπαξίνπ 2020 ηφηε ιακβάλεηαη ππ’ φςε ν κηζζφο γηα ηνλ 

νπνίν ππάξρνπλ ζηνηρεία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ελλέα (9) κελψλ ζην Μεηξψν ησλ Τπεξεζηψλ 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηνλ ίδην εξγνδφηε.   

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ην κήλα Ηαλνπάξην 2020 ή Φεβξνπάξην 2020, 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 ή ν ηειεπηαίνο κε κεδεληθφο κηζζφο εληφο πεξηφδνπ ησλ 

πξνεγνχκελσλ ελλέα (9) κελψλ. 

Οη νπνηεζδήπνηε λέεο πξνζιήςεηο πξέπεη λα γίλνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηνπο 
μελνδνρνυπάιιεινπο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη σο άλεξγνη ζην Μεηξψν ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο 
Απαζρφιεζεο θαη νη νπνίνη έρνπλ εμαληιήζεη ην αλεξγηαθφ ηνπο επίδνκα ην 2020.  

iii. Σν πνζφ πνπ δχλαηαη λα θαηαβιεζεί σο Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα γηα πεξίνδν ελφο (1) κελφο 
κε πεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κπξηαθήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα €1.214 ή λα είλαη κηθξφηεξν 
απφ €360. 

iv. Σν Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα πνπ ζα θαηαβιεζεί ζε πξφζσπα πνπ βξίζθνληαλ ζε ρέδηα 

πξνζσξηλήο αλαζηνιήο εξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, εάλ δελ δεισζεί 

κηζζφο, 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 ζηελ επηρείξεζε εθφζνλ ππνβιεζεί απφ ηελ επηρείξεζε 

δηαδηθηπαθά ε δήισζε ΔΔΑ.12 «ΓΖΛΩΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΣΩΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ» πνπ αθνξά ηε δήισζε γηα ηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνχ ζηνλ νπνίν ζα θαηαηεζεί ην 

ζχλνιν ησλ επηδνκάησλ κε ζρεηηθφ αλαιπηηθφ θαηάινγν γηα θάζε εξγνδνηνχκελν. Ζ επηρείξεζε ππνρξενχηαη 

λα θαηαβάιεη ηα αληίζηνηρα πνζά ζε φζνπο δελ εξγάζηεθαλ θαζψο θαη ζε φζνπο εξγάζηεθαλ καδί κε ην 

ππφινηπν ηνπ κηζζνχ. 

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

αλεξγηαθφ επίδνκα, επίδνκα αζζελείαο, επίδνκα κεηξφηεηαο, επίδνκα παηξφηεηαο, ζεζκνζεηεκέλε ζχληαμε 

ή νπνηνδήπνηε Δηδηθφ Δπίδνκα απφ ηα ππφινηπα Δηδηθά ρέδηα πνπ πινπνηνχληαη απφ ην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαηά ην επηέκβξην 2020. 

 

6. 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, αλάινγα κε ην αλ είλαη δξαζηεξηνπνηεκέλεο ή φρη, γηα ζπκκεηνρή ζην παξφλ Δηδηθφ ρέδην, 

εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε θαη δνζεί ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο Δηδηθνχ ρεδίνπ ζα εθαξκφδνληαη 

σο λα αθνξνχζαλ κία επηρείξεζε. 

 

7. (α) Δπσθεινχκελεο επηρεηξήζεηο ησλ ρεδίσλ Πξνζσξηλήο Αλαζηνιήο (Οιηθήο ή Μεξηθήο) Δξγαζηψλ ζηα 
Ξελνδνρεία θαηά ηελ πεξίνδν Ννεκβξίνπ 2019 – Μαξηίνπ 2020 (γηα Ξελνδνρεία ησλ Οξεηλψλ Θεξέηξσλ 
θαηά ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ 2020 – Μαΐνπ 2020) θαη νη νπνίεο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε Δηδηθφ ρέδην πνπ 
εθαξκφδεη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν επηεκβξίνπ 
2020 γηα ζθνπνχο ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, 
ππνρξενχληαη λα εληαρζνχλ ζηα αληίζηνηρα ρέδηα Πξνζσξηλήο Αλαζηνιήο Δξγαζηψλ θαηά ηελ πεξίνδν απφ 
1

ε
 Ννεκβξίνπ 2020 κέρξη 31

ε
 Μαξηίνπ 2021 (1

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2021 κέρξη 31 Μαΐνπ 2021 γηα μελνδνρεία ησλ 

Οξεηλψλ Θεξέηξσλ), δεδνκέλεο ηεο απαγφξεπζεο απνιχζεσλ. 

 
       (β) 
 

 
Τπάιιεινη ησλ Ξελνδνρείσλ, νη νπνίνη έρνπλ εμαληιήζεη ην δηθαίσκα ηνπο γηα πιεξσκή επηδφκαηνο 
αλεξγίαο απφ ην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηα Δηδηθά ρέδηα Αλεξγηαθψλ 
Δπηδνκάησλ πνπ εθαξκφδεη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ζα δηθαηνχληαη 
απφ ηνλ Ννέκβξην 2020 θαη γηα πεξίνδν κέρξη 156 εκεξψλ επίδνκα αλεξγίαο απφ ην Σακείν Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ, έζησ θαη αλ δελ απαζρνιεζνχλ γηα 26 εβδνκάδεο θαη δελ θαηαβάινπλ ηηο αλάινγεο εηζθνξέο 
πνπ πξνλννχληαη ζηε ζρεηηθή Ννκνζεζία. 
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8. Ξελνδνρεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα Δηδηθά ρέδηα πνπ εθαξκφδεη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ, ππνρξενχληαη λα εληαρζνχλ ζηα ρέδηα Πξνζσξηλψλ Αλαζηνιψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηελ 

ρεηκεξηλή πεξίνδν  (Ννέκβξηνο 2020 – Μάξηηνο 2021) (Ηαλνπάξηνο 2021 – Μάηνο 2021 γηα Ξελνδνρεία ησλ Οξεηλψλ 

Θεξέηξσλ). 

 

9. Κάζε επηρείξεζε πνπ ππνβάιιεη αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζην ρέδην Ξελνδνρεηαθψλ Μνλάδσλ θαη Σνπξηζηηθψλ 
Καηαιπκάησλ, νθείιεη λα δηαηεξεί γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 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 θαη ππνρξενχηαη λα παξέρεη 
νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ήζειε δεηεζνχλ ζε νπνηνδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλν Λεηηνπξγφ.  

10. Δπηρείξεζε πνπ θαηέρεη γηα έλα Ννκηθφ Πξφζσπν πέξαλ ηνπ ελφο Αξηζκνχ Μεηξψνπ Δξγνδφηε ζην Μεηξψν 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, αλάινγα κε ην αλ 
είλαη δξαζηεξηνπνηεκέλεο ή φρη, θαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ πην πάλσ ρεδίσλ ζα εθαξκφδνληαη σο λα 
είραλ έλα αξηζκφ κεηξψνπ Δξγνδφηε. 

Ννείηαη φηη ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ε Έθζεζε ηνπ Δγθεθξηκέλνπ Λνγηζηή ζπγθεληξσηηθά γηα ην Ννκηθφ Πξφζσπν.  

 

11. 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. 

Ννείηαη φηη ε έλλνηα «πξφζσπν» πεξηιακβάλεη θαη ηελ επηρείξεζε. 

12. Σνπ Δηδηθνχ Αλεξγηαθνχ Δπηδφκαηνο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ θαη δηθαηνχρνη Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο 

πνπ εξγάδνληαη σο κηζζσηνί ζε επηρεηξήζεηο πνπ δχλαληαη λα εληαρζνχλ ζην Δηδηθφ ρέδην Ξελνδνρεηαθψλ 

Μνλάδσλ θαη Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ. Σν Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα, ην νπνίν ζα θαηαβιεζεί ζηελ επηρείξεζε 

γηα ηνπο δηθαηνχρνπο Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο, ζα ιεθζεί ππφςε γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηνπ 

εηζνδήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη ππ’ φςε γηα ζθνπνχο θαηαβνιήο ηνπ Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο γηα ηελ 

πεξίνδν θαηαβνιήο ηνπ. 

 

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

θαηαβνιήο ησλ επηδνκάησλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ή θαη ηελ επηρείξεζε, γηα ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 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. 

14. Ζ παξνχζα Απφθαζε αθνξά ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1
ε 

επηεκβξίνπ 2020 κέρξη θαη ηελ 30
ή 

επηεκβξίνπ 2020.   

__________________ 

Έγηλε ηε 16
ε
 επηεκβξίνπ 2020. 

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

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  (Έληππν ΔΔΑ.9) 

 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ 
ΑΦΑΛΗΔΩΝ 

 

 
 

ΑΗΣΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ(ΝΟΜΗΚΟΤ Ή ΦΤΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ) ΓΗΑ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΔΗΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ 
ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝΚΑΗ ΓΖΛΩΖ 
ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΒΟΛΖ 
ΣΟΤ ΔΗΓΗΚΟΤ ΑΝΔΡΓΗΑΚΟΤ ΔΠΗΓΟΜΑΣΟ 

 

   
ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΔΠΑΝΑΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΖΘΔΗ 

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

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

Αξηζκφο Δγγξαθήο ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ (αλ εθαξκφδεηαη): ………………………………….. 

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

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

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

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

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

Πεξίνδνο γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε:  απφ 

κέρξη 
 
 
Πξνζνρή:Ζ πεξίνδνο πνπ κπνξεί λα δεισζεί ζηελ αίηεζε πξέπεηλα εκπίπηεη ζην ρξνληθό δηάζηεκα 
από 1/9/2020 κέρξη 30/9/2020. 
 
Μπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ πεξηζζόηεξεο από κηα αηηήζεηο γηα δηαθνξεηηθέο πεξηόδνπο εληόο ηνπ 
ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από 1/9/2020 κέρξη 30/9/2020 (ΔΔΑ.9 αλ έρνπλ επαλαδξαζηεξηνπνηεζεί ή 
ΔΔΑ.14 αλ δελ έρνπλ δξαζηεξηνπνηεζεί αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) 
 
Πξνζνρή: Γηα λα θαηαβιεζεί ην Δηδηθό Αλεξγηαθό Δπίδνκαζηελ επηρείξεζε ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε 
ε θάζε επηρείξεζε λα ζπκπιεξώζεη ηα ζηνηρεία ηνπ ΗΒΑΝ ηεο ζην ΈΝΣΤΠΟ ΔΔΑ.12 «ΓΖΛΩΖ 
ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» πνπ αθνξά ηε δήισζε γηα ηα ζηνηρεία 
ηνπ ινγαξηαζκνύ ζηνλ νπνίν ζα θαηαηεζεί ην επίδνκα, λννπκέλνπ όηη δελ έρεη ήδε ππνβιεζεί θαη 
επηβεβαησζεί.Ζ δήισζε βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξόλνηαο 
θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ www.coronavirus.mlsi.gov.cy 
 
Καηάινγνο εξγνδνηνπκέλσλ (80%) γηα ηνπο νπνίνπο δεηείηαη ε θαηαβνιή ηνπ εηδηθνύ αλεξγηαθνύ 
επηδόκαηνο θαηά ηελ πεξίνδν ζπκκεηνρήοηεο επηρείξεζεο ζην ππό αλαθνξά Δηδηθό ρέδην. 
 
Να κελ πεξηιεθζνύλ νη δηεπζπληέο κέηνρνη, ζπλέηαηξνη πνπ θαηέρνπλ πέξαλ ηνπ 20% ησλ κεηνρώλ, 
γεληθνί δηεπζπληέο θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε,εθόζνλ εκπίπηνπλ ζην 20%ησλ πξνζώπσλπνπ δελ ζα 
ιάβνπλ ην εηδηθό αλεξγηαθό επίδνκα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ζ Ζ Μ Μ 2 0 2 0 

Ζ Ζ Μ Μ 2 0 2 0 
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 Δπψλπκν Όλνκα 
Ζκ/ληα 

Γέλλεζεο 

 

Αξηζκφο 

Κηλεηνχ 

Σειεθψλνπ Αξ. 

Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ 

Αξ. Γειηίνπ 

Σαπηφηεηαο / 

Δγγξαθήο 

Αιινδαπνχ / 

Αξ. 

Γηαβαηεξίνπ/ 

Αξ. 

Δπξσπατθήο 

Σαπηφηεηαο 

Ζκεξνκελία 

έλαξμεο 

εξγνδφηεζεο 

Πεξίνδνο πκκεηνρήο ζην 

Δηδηθφ ρέδην 

Απφ Μέρξη 

1          

2          

3          

…          

…          

 

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  
 

 
 

Έρεη επαλαδξαζηεξηνπνηεζεί ε Δπηρείξεζε: 
 

Δκπίπησ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δύλαληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Δηδηθό ρέδην Ξελνδνρεηαθώλ Μνλάδσλ 

θαη Σνπξηζηηθώλ Καηαιπκάησλ. Ζ επηρείξεζε κνπέρεη επαλαδξαζηεξηνπνηεζεί θαη πθίζηαηαη κείσζε ηνπ 

θύθινπ εξγαζηώλ πέξαλ ηνπ 40%,όπσο ππνινγίδεηαη ζηε ζρεηηθή Απόθαζε ηνπ Δηδηθνύ ρεδίνπ 

Ξελνδνρεηαθώλ Μνλάδσλ θαη Σνπξηζηηθώλ Καηαιπκάησλ. 

 

πκθσλώ ……. 

 

Έρσ επηζπλάςεη ζρεηηθή Έθζεζε Δγθεθξηκέλνπ Λνγηζηή  

 
 

1. Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο γηα έληαμε ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ζην Δηδηθό Ξελνδνρεηαθώλ Μνλάδσλ θαη 

Σνπξηζηηθώλ Καηαιπκάησλ: 

(α)  Οπνηαδήπνηε μελνδνρεηαθή κνλάδα ή  ηνπξηζηηθφ  θαηάιπκα  πνπ αζθεί 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα δχλαηαη λα εληαρζεί ζην Δηδηθφ ρέδην 

Ξελνδνρεηαθψλ Μνλάδσλ θαη Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ, εθφζνλ δελ έρεη 

επαλαδξαζηεξηνπνηεζεί ή έρεη ή πξνβιέπεη κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο 

επηρείξεζεο πέξαλ ηνπ 40% γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 2020 

κέρξη θαη ηελ 30
ε
 επηεκβξίνπ 2020 ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ νθείιεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηήιζε ε επηρείξεζε ιφγσ ηεο παλδεκίαο 

ηνπ θνξσλντνχ COVID 19. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ ιεηηνπξγνχζε 

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

πξνεγείηαη ηεο 1
εο

 επηεκβξίνπ 2020, κε ιακβαλνκέλεο ππ’ φςε 

νπνηαζδήπνηε κείσζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ γηα ηελ πεξίνδν απφ 16 Μαξηίνπ 

2020 κέρξη θαη 31 Απγνχζηνπ 2020. 
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(β) Γηα φζεο επηρεηξήζεηο ζα επαλαδξαζηεξηνπνηεζνχλ εληφο ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο  απφ ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 2020 κέρξη ηελ 30

ε
 επηεκβξίνπ 2020, 

λα ππνβιεζεί ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή αίηεζε ζην Έληππν ΔΔΑ.9 πνπ 

επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα I ζηε ζρεηηθή Απφθαζε θαη αλαξηάηαη ζηελ 

εηδηθή ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ (www.coronavirus.mlsi.gov.cy) απφ 

πξφζσπν πνπ δεζκεχεη ηελ επηρείξεζε ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ Νφκν γηα ηελ 

πεξίνδν απφ ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 2020 κέρξη ηελ 30

ή
 επηεκβξίνπ 2020. 

(γ)  Γηα φζεο επηρεηξήζεηο δελ ζα επαλαδξαζηεξηνπνηεζνχλ εληφο ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο απφ ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 2020 κέρξη ηελ 30

ε
 επηεκβξίνπ 2020, 

λα ππνβιεζεί ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή αίηεζε ζην Έληππν ΔΔΑ.14 πνπ 

επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα IΗζηε ζρεηηθή Απφθαζε θαη αλαξηάηαη ζηελ 

εηδηθή ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ (www.coronavirus.mlsi.gov.cy) απφ 

πξφζσπν πνπ δεζκεχεη ηελ επηρείξεζε ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ Νφκν γηα ηελ 

πεξίνδν απφ ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 2020 κέρξη ηελ 30

ε
 επηεκβξίνπ 2020. 

(δ)   Δάλ κηα επηρείξεζε θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 2020 κέρξη ηελ 

30
ε
 επηεκβξίνπ 2020 γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζα παξακείλεη θαη αλνηθηή 

θαη θιεηζηή, ηφηε ζα πξέπεη λα ππνβάιεη μερσξηζηέο αηηήζεηο (ΔΔΑ.9 θαη 

ΔΔΑ.14) γηα θάζε πεξίνδν, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

(ε)    Βαζηθή πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζην Δηδηθφ ρέδην Ξελνδνρεηαθψλ Μνλάδσλ 

θαη Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ είλαη λα κελ έρεη απνιπζεί νπνηνζδήπνηε 

ππάιιεινο απφ ηελ 1ε Μαξηίνπ 2020 κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2020, 

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. 

(ζη) Βαζηθή ππνρξέσζε  ησλ μελνδνρεηαθψλ  κνλάδσλ θαη ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Δηδηθφ ρέδην είλαη λα παξέρνπλ 

ειθπζηηθέο πξνζθνξέο γηα πξνζέιθπζε εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Τθππνπξγείν Σνπξηζκνχ. Ζ ππνρξέσζε απηή ζα εμεηάδεηαη 

απφ ην αξκφδην Τθππνπξγείν Σνπξηζκνχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ 

ρεδίνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ησλ Δηδηθψλ Αλεξγηαθψλ 

Δπηδνκάησλ.   

(δ)   ε επηρεηξήζεηο πνπ ζα  επαλαδξαζηεξηνπνηεζνχλ  θαη  ζα  εληαρζνχλ ζην 

Δηδηθφ ρέδην Ξελνδνρεηαθψλ Μνλάδσλ θαη Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ, ζα 

θαηαβάιιεηαη Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα ζην 80% ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπο 

γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 2020 κέρξη ηελ 30

ε
 επηεκβξίνπ 

2020, λννπκέλνπ φηη ππνβάινπλ ηελ αίηεζε ΔΔΑ.9. ην ελαπνκείλαλ 20% 

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 80% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ, ην απνηέιεζκα ηεο καζεκαηηθήο πξάμεο 

ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην αξηζκφ.  

(ε) ε επηρεηξήζεηο πνπ δελ ζα επαλαιεηηνπξγήζνπλ, ζα θαηαβάιιεηαη Δηδηθφ 

Αλεξγηαθφ Δπίδνκα ζην 80% ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπο, λννπκέλνπ φηη 
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ππνβάινπλ ηελ αίηεζε ΔΔΑ.14. ην ελαπνκείλαλ 20% 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 80% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξγνδνηνπκέλσλ, ην απνηέιεζκα ηεο καζεκαηηθήο πξάμεο ζηξνγγπινπνηείηαη 

ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην αξηζκφ. 

(ζ)   Οη εξγνδνηνχκελνη (μελνδνρνυπάιιεινη), νη νπνίνη είραλ απνιπζεί πξηλ ηελ 1
ε
 

Μαξηίνπ 2020 απφ ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ζα 

πεξηιακβάλνληαη ζην πνζνζηφ θάιπςεο εξγνδνηνπκέλσλ, εάλ πξνζιεθζνχλ 

θαηά ηελ επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο.  

(η)    Ζ επηρείξεζε ρξεηάδεηαη λα ππνβάιεη καδί κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο (Έληππν 

ΔΔΑ.9 ή ΔΔΑ.14 αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) θαηάινγν ησλ εξγνδνηνπκέλσλ 

γηα ηνπο νπνίνπο δεηείηαη ε θαηαβνιή Δηδηθνχ Αλεξγηαθνχ Δπηδφκαηνο γηα ηελ 

πεξίνδν ηζρχνο ηνπ παξφληνο ρεδίνπ.  

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

εξγνδφηεο απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα θαηαβνιή ηνπ 

ππφινηπνπ ηνπ κηζζνχ ζηνπο εξγνδνηνπκέλνπο ηνπ πνπ έιαβαλ ην ελ ιφγσ 

επίδνκα, εθφζνλ δελ εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζε.  

(ηβ)   Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην ρέδην Ξελνδνρεηαθψλ Μνλάδσλ 

θαη Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ, ν εξγνδφηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απαζρνιεί 

πξνζσπηθφ ζηελ επηρείξεζε, εθφζνλ  έρεη επαλαδξαζηεξηνπνηεζεί, γηα ην 

νπνίν ζα ιακβάλεη Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα, θαηαβάιινληαο ζην ελ ιφγσ 

πξνζσπηθφ ηε δηαθνξά ηνπ κηζζνχ ηνπ απφ ην Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα ή κε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο πην πάλσ δηαθνξάο, αλάινγα κε ηηο ψξεο απαζρφιεζεο. 

(ηγ) Πεξαηηέξσ, ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηα ηακεία ηα νπνία 

δηαρεηξίδνληαη νη Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ηηο νθεηιφκελεο εηζθνξέο 

πνπ αλαινγνχλ ζην επηπξφζζεην πνζφ πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηνλ εξγνδφηε 

ζηνπο απαζρνινχκελνπο εξγνδνηνχκελνπο. 

(ηδ)   Ζ πεξίνδνο θαηαβνιήο ηνπ Δηδηθνχ Αλεξγηαθνχ Δπηδφκαηνο ζε επηρεηξήζεηο ζα 

ζεσξείηαη σο πεξίνδνο εμνκνηνχκελεο αζθάιηζεο. 

(ηε)    Ζ επηρείξεζε ζα κπνξεί λα εληαρζεί ζην ρέδην Ξελνδνρεηαθψλ Μνλάδσλ θαη 

Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ 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 Νφκνπ 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 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. 

(ηζη) Ζ επηρείξεζε ζα κπνξεί λα εληαρζεί ζην ρέδην Ξελνδνρεηαθψλ Μνλάδσλ θαη 

Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ, κφλν εθφζνλ πιεξνί ηα αθφινπζα: 

Γηα επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, λα ππνβάιεη ην έληππν ΔΔΑ.9 

θαζώο θαη Έθζεζε Δγθεθξηκέλνπ Λνγηζηή (Τπφδεηγκα Έθζεζεο βξίζθεηαη 

ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ  www.coronavirus.mlsi.gov.cy)  

i.   ε νπνία λα ππνζηεξίδεη ηε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ (πέξαλ ηνπ 

40%) ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζην Δηδηθφ ρέδην θαη   

ii.  ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ξεηά ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε επηρείξεζε 

ιεηηνπξγνχζε ή φρη. 

Για επιχείρηςη που δεν δραςτηριοποιείται, να υποβάλει το ζντυπο ΕΕΑ.14  

Κάζε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη μερσξηζηή αίηεζε ΔΔΑ.9 ή ΔΔΑ.14 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε γηα ηελ πεξίνδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη γηα πεξίνδν 
πνπ δελ δξαζηεξηνπνηείηαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ 1

ε
 επηεκβξίνπ 

2020 κέρξη ηελ 30
ε
 επηεκβξίνπ 2020 θαη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά ηελ Έθζεζε 

Δγθεθξηκέλνπ Λνγηζηή.  

Ζ Έθζεζε Δγθεθξηκέλνπ Λνγηζηή πνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί καδί κε ηελ ειεθηξνληθή 
αίηεζε ΔΔΑ.9 γηα ζπκκεηνρή ζην παξφλ Δηδηθφ ρέδην κπνξεί λα ππνγξάθεηαη θαη απφ 
Δγθεθξηκέλν Λνγηζηή πνπ εξγνδνηείηαη ή ζπλεξγάδεηαη κε ηελ επηρείξεζε. 
 

2. Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο θαη ηξφπνο ππνινγηζκνχ γηα ηελ παξνρή Δηδηθνχ 

Αλεξγηαθνχ Δπηδφκαηνο γηα ηνπο εξγνδνηνπκέλνπο: 

(α) Σν Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα θαηαβάιιεηαη ζηελ Δπηρείξεζε γηα 

εξγνδνηνχκελνπο ηεο επηρείξεζεο πνπ εληάζζεηαη ζην ρέδην Ξελνδνρεηαθψλ 

Μνλάδσλ θαη Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ, σο αθνινχζσο: 

i. Γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζα επαλαδξαζηεξηνπνηεζνχλ, ζην 80% ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. 

ii. Γηα επηρεηξήζεηο πνπ δελ ζα επαλαδξαζηεξηνπνηεζνχλ, ζην 80% ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ηεο επηρείξεζεο. 

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

κεηνρψλ, γεληθνχο δηεπζπληέο θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε δελ δχλαηαη λα 
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θαηαβιεζεί Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα, εθφζνλ εκπίπηνπλ ζην ελαπνκείλαλ 

20% 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 ζηα ζεκεία (i) κέρξη (iv) πην θάησ θαη θαηαβάιιεηαη ζηελ 

επηρείξεζε 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 κεηαγελέζηεξα, 

κε βάζε ηνλ κηζζφ ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2020, είηε κε βάζε ηνλ κηζζφ πνπ 

ζα δεισζεί ζηελ αίηεζε ΔΔΑ.7 φπσο εκθαίλεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο 

ζρεηηθήο 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, είηε Φεβξνπαξίνπ 2020 ηφηε ιακβάλεηαη ππ’ 

φςε ν κηζζφο γηα ηνλ νπνίν ππάξρνπλ ζηνηρεία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 

ελλέα (9) κελψλ ζην Μεηξψν ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

γηα ηνλ ίδην εξγνδφηε.   

    ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ κήλα Ηαλνπάξην 2020 ή Φεβξνπάξην 2020, 

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 ή ν ηειεπηαίνο κε κεδεληθφο 

κηζζφο εληφο πεξηφδνπ ησλ πξνεγνχκελσλ ελλέα (9) κελψλ. 

Οη νπνηεζδήπνηε λέεο πξνζιήςεηο πξέπεη λα γίλνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ 
ηνπο μελνδνρνυπάιιεινπο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη σο άλεξγνη ζην Μεηξψν 
ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Απαζρφιεζεο θαη νη νπνίνη έρνπλ εμαληιήζεη ην 
αλεξγηαθφ ηνπο επίδνκα ην 2020.  

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

πεξίνδν ελφο (1) κελφο κε πεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κπξηαθήο δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ηα €1.214 ή λα είλαη κηθξφηεξν απφ €360. 

iv. Σν Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα πνπ ζα θαηαβιεζεί ζε πξφζσπα πνπ 

βξίζθνληαλ ζε ρέδηα πξνζσξηλήο αλαζηνιήο εξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ 

ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, εάλ δελ δεισζεί κηζζφο, ζα ππνινγίδεηαη 

ζηε βάζε ηνπ κηζζνχ ηνπ Οθησβξίνπ 2019, φηαλ άξρηζε ε πεξίνδνο 

αλαζηνιήο, αληί ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2020 πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή 

Απφθαζε.  
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(δ)  Σν Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα θαηαβάιιεηαη ζηελ επηρείξεζε εθφζνλ ππνβιεζεί 

απφ ηελ επηρείξεζε δηαδηθηπαθά ε δήισζε ΔΔΑ.12 «ΓΖΛΩΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ» πνπ αθνξά ηε δήισζε 

γηα ηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνχ ζηνλ νπνίν ζα θαηαηεζεί ην ζχλνιν ησλ 

επηδνκάησλ κε ζρεηηθφ αλαιπηηθφ θαηάινγν γηα θάζε εξγνδνηνχκελν. Ζ 

επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηα αληίζηνηρα πνζά ζε φζνπο δελ 

εξγάζηεθαλ θαζψο θαη ζε φζνπο εξγάζηεθαλ καδί κε ην ππφινηπν ηνπ κηζζνχ. 

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

εξγνδνηνχκελνο ιακβάλεη αλεξγηαθφ επίδνκα, επίδνκα αζζελείαο, επίδνκα 

κεηξφηεηαο, επίδνκα παηξφηεηαο, ζεζκνζεηεκέλε ζχληαμε ή νπνηνδήπνηε 

Δηδηθφ Δπίδνκα απφ ηα ππφινηπα Δηδηθά ρέδηα πνπ πινπνηνχληαη απφ ην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαηά ηνλ 

επηέκβξην 2020. 

3. 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, αλάινγα κε ην αλ είλαη 

δξαζηεξηνπνηεκέλεο ή φρη, γηα ζπκκεηνρή ζην παξφλ Δηδηθφ ρέδην, εθφζνλ ππνβιεζεί 

ζρεηηθή αίηεζε θαη δνζεί ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ 

παξφληνο Δηδηθνχ ρεδίνπ ζα εθαξκφδνληαη σο λα αθνξνχζαλ κία επηρείξεζε. 

4. (α) 
 
Δπσθεινχκελεο επηρεηξήζεηο ησλ ρεδίσλ Πξνζσξηλήο Αλαζηνιήο (Οιηθήο ή 
Μεξηθήο) Δξγαζηψλ ζηα Ξελνδνρεία θαηά ηελ πεξίνδν Ννεκβξίνπ 2019 – 
Μαξηίνπ 2020 (γηα Ξελνδνρεία ησλ Οξεηλψλ Θεξέηξσλ θαηά ηελ πεξίνδν 
Ηαλνπαξίνπ 2020 – Μαΐνπ 2020) θαη νη νπνίεο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε Δηδηθφ 
ρέδην πνπ εθαξκφδεη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν επηεκβξίνπ 2020 γηα ζθνπνχο ζηήξημεο ησλ 
επηρεηξήζεσλ απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, 
ππνρξενχληαη λα εληαρζνχλ ζηα αληίζηνηρα ρέδηα Πξνζσξηλήο Αλαζηνιήο 
Δξγαζηψλ θαηά ηελ πεξίνδν απφ 1

ε
 Ννεκβξίνπ 2020 κέρξη 31

ε
 Μαξηίνπ 2021 

(1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2021 κέρξη 31 Μαΐνπ 2021 γηα μελνδνρεία ησλ Οξεηλψλ 

Θεξέηξσλ), δεδνκέλεο ηεο απαγφξεπζεο απνιχζεσλ. 

 

 
     (β) 
 

 
Τπάιιεινη ησλ Ξελνδνρείσλ, νη νπνίνη έρνπλ εμαληιήζεη ην δηθαίσκα ηνπο γηα 
πιεξσκή επηδφκαηνο αλεξγίαο απφ ην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη 
ζπκκεηέρνπλ ζηα Δηδηθά ρέδηα Αλεξγηαθψλ Δπηδνκάησλ πνπ εθαξκφδεη ην 
Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ζα δηθαηνχληαη 
απφ ηνλ Ννέκβξην 2020 θαη γηα πεξίνδν κέρξη 156 εκεξψλ επίδνκα αλεξγίαο 
απφ ην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, έζησ θαη αλ δελ απαζρνιεζνχλ γηα 
26 εβδνκάδεο θαη δελ θαηαβάινπλ ηηο αλάινγεο εηζθνξέο πνπ πξνλννχληαη 
ζηε ζρεηηθή Ννκνζεζία. 
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5. Ξελνδνρεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα Δηδηθά ρέδηα πνπ εθαξκφδεη ην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ππνρξενχληαη λα εληαρζνχλ ζηα 

ρέδηα Πξνζσξηλψλ Αλαζηνιψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν  

(Ννέκβξηνο 2020 – Μάξηηνο 2021 (Ηαλνπάξηνο 2021 – Μάηνο 2021 γηα Ξελνδνρεία ησλ 

Οξεηλψλ Θεξέηξσλ). 

6. Κάζε επηρείξεζε πνπ ππνβάιιεη αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζην ρέδην Ξελνδνρεηαθψλ 

Μνλάδσλ θαη Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ, νθείιεη λα δηαηεξεί γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 

δχν (2) 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 θαη ππνρξενχηαη λα παξέρεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ήζειε δεηεζνχλ ζε 

νπνηνδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλν Λεηηνπξγφ.  

7. Δπηρείξεζε πνπ θαηέρεη γηα έλα Ννκηθφ Πξφζσπν πέξαλ ηνπ ελφο Αξηζκνχ 

Μεηξψνπ Δξγνδφηε ζην Μεηξψν 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, αλάινγα κε 

ην αλ είλαη δξαζηεξηνπνηεκέλεο ή φρη, θαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ πην πάλσ 

ρεδίσλ ζα εθαξκφδνληαη σο λα είραλ έλα αξηζκφ κεηξψνπ Δξγνδφηε. 

Ννείηαη φηη ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ε Έθζεζε ηνπ Δγθεθξηκέλνπ Λνγηζηή 

ζπγθεληξσηηθά γηα ην Ννκηθφ Πξφζσπν.  

8. 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. 

Ννείηαη φηη ε έλλνηα «πξφζσπν» πεξηιακβάλεη θαη ηελ επηρείξεζε. 

9. Σνπ Δηδηθνχ Αλεξγηαθνχ Δπηδφκαηνο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ θαη δηθαηνχρνη 

Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο πνπ εξγάδνληαη σο κηζζσηνί ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

δχλαληαη λα εληαρζνχλ ζην Δηδηθφ ρέδην Ξελνδνρεηαθψλ Μνλάδσλ θαη Σνπξηζηηθψλ 

Καηαιπκάησλ. Σν Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα, ην νπνίν ζα θαηαβιεζεί ζηελ επηρείξεζε 

γηα ηνπο δηθαηνχρνπο Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο, ζα ιεθζεί ππφςε γηα 

ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη ππ’ φςε γηα ζθνπνχο 

θαηαβνιήο ηνπ Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν θαηαβνιήο ηνπ. 
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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. 
 
Δγψ ν/ε πην θάησ, ππνβάιινληαο ηελ παξνχζα αίηεζε ξεηά δειψλσ φηη: 

1. Δίδω την παροφςα εξουςιοδότηςη ςτα πλαίςια τησ αίτηςησ για ςυμμετοχή ςτο παρόν Ειδικό Σχζδιο. 
2. Βεβαιώνω ότι πληροφνται όλοι οι όροι και προχποθζςεισ για ςυμμετοχή ςτο παρόν Ειδικό Σχζδιο και ότι είμαι ο κατά 

νόμο υπεφθυνοσ για την υποβολή των πιο πάνω ςτοιχείων. 
3. Αντιλαμβάνομαι ότι οι πιο πάνω πληροφορίεσ που με αφοροφν και η πιο πάνω ενημζρωςη προσ το Υπουργείο 

Εργαςίασ, Πρόνοιασ και Κοινωνικών Αςφαλίςεων είναι απολφτωσ απαραίτητη, οφτωσ ώςτε να καταςτεί δυνατή η 
εξζταςη τησ αίτηςήσ μου. 

4. Σε περίπτωςη ανάκληςησ τησ εξουςιοδότηςησ αυτήσ, υποχρεώνομαι να ενημερώςω αμζςωσ τον Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου Εργαςίασ, Πρόνοιασ και Κοινωνικών Αςφαλίςεων. 

 
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 ……………………………………………. 
Αξηζκφο Δπξσπατθήο Δγγξαθήο: ………………………………………………. 
 
πκθσλψ κε ηα πην πάλσ 
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  (Έντυπο ΕΕΑ.14) 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΝΟΜΙΚΟΥ Ή ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΑΝΕΡΓΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 

 

   

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΝΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙ 

 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΝΑ 
ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 
…………………………… 
 

Οικονομική Δραστηριότητα: ……………………………………………………. 

Αριθμός Εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών (αν εφαρμόζεται): ………………………………….. 

Διεύθυνση Εργασίας:………………………………………………………… 

Ολικός αριθμός υπαλλήλων:  ……………………………………………………………………. 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): ……………………….........................  

Αρ. Κινητού Τηλεφώνου: …………………………………………………………………………… 

Αρ. Σταθερού Τηλεφώνου: ………………………………………………….. 

 Περίοδος για την οποία υποβάλλεται η αίτηση:  από 
μέχρι  
 

 
Προσοχή: Η περίοδος που μπορεί να δηλωθεί στην αίτηση πρέπει να εμπίπτει στο 
χρονικό διάστημα από 1/9/2020 μέχρι 30/9/2020. 
 
Μπορούν να υποβληθούν περισσότερες από μια αιτήσεις για διαφορετικές περιόδους 
εντός του χρονικού διαστήματος από 1/9/2020 μέχρι 30/9/2020 (ΕΕΑ.9 αν έχουν 
επαναδραστηριοποιηθεί ή ΕΕΑ.14 αν δεν έχουν επαναδραστηριοποιηθεί ανάλογα με την 
περίπτωση)  
 
Προσοχή: Για να καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στην επιχείρηση χρειάζεται 
οπωσδήποτε η κάθε επιχείρηση να συμπληρώσει τα στοιχεία του ΙΒΑΝ της στο ΈΝΤΥΠΟ 
ΕΕΑ.12 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» που 
αφορά τη δήλωση για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα, 
νοουμένου ότι δεν έχει ήδη υποβληθεί και επιβεβαιωθεί. Η δήλωση βρίσκεται αναρτημένη 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
www.coronavirus.mlsi.gov.cy 

 
Κατάλογος εργοδοτουμένων (80%) για τους οποίους ζητείται η καταβολή του ειδικού 
ανεργιακού επιδόματος κατά την περίοδο συμμετοχής της επιχείρησης στο υπό 
αναφορά Ειδικό Σχέδιο. 

 
Να μην περιληφθούν οι διευθυντές μέτοχοι, συνέταιροι που κατέχουν πέραν του 20% των 
μετοχών, γενικοί διευθυντές και διευθυντικά στελέχη, εφόσον εμπίπτουν στο 20% των 
προσώπων που δεν θα λάβουν το ειδικό ανεργιακό επίδομα.   

 
 
 

Η Η Μ Μ 2 0 2 0 

Η Η Μ Μ 2 0 2 0 
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 Επώνυμο Όνομα 
Ημ/νια 

Γέννησης 

 

Αριθμός 

Κινητού 

Τηλεφώνου Αρ. 

Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

Αρ. Δελτίου 

Ταυτότητας / 

Εγγραφής 

Αλλοδαπού / 

Αρ. 

Διαβατηρίου/ 

Αρ. 

Ευρωπαϊκής 

Ταυτότητας 

Ημερομηνία 

έναρξης 

εργοδότησης 

Περίοδος 

Συμμετοχής στο 

Ειδικό Σχέδιο 

Από Μέχρι 

1                     

2          

3          

…          

…          

 
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που εμφαίνονται πιο κάτω και όλες οι  πληροφορίες 
που είναι καταχωρημένες στο έντυπο αυτό είναι αληθείς  
 

  
 

ΔΕΝ έχει επαναδραστηριοποιηθεί η Επιχείρηση: 
 

Εμπίπτω στις επιχειρήσεις που δύνανται να συμμετάσχουν στο Ειδικό Σχέδιο 

Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων. Η επιχείρηση μου δεν έχει 

επαναδραστηριοποιηθεί και υφίσταται μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 40%, 

όπως υπολογίζεται στη σχετική Απόφαση του Ειδικού Σχεδίου Ξενοδοχειακών 

Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων. 

 

Συμφωνώ ……. 

 

1. Όροι και προϋποθέσεις για ένταξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στο Ειδικό Ξενοδοχειακών 

Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων:  

(α) Οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα ή τουριστικό κατάλυμα που ασκεί 

οικονομική δραστηριότητα δύναται να ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο 

Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων, εφόσον δεν 

έχει επαναδραστηριοποιηθεί ή έχει ή προβλέπει μείωση του κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης πέραν του 40% για την περίοδο από την 1η 

Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020 σε σύγκριση με 

την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του 

κύκλου εργασιών οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε 

η επιχείρηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. Σε 

περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το προηγούμενο 

έτος, τότε η σύγκριση θα γίνει με την περίοδο που προηγείται της 1ης 

Σεπτεμβρίου 2020, μη λαμβανομένης υπ’ όψη οποιασδήποτε μείωσης 

του κύκλου εργασιών για την περίοδο από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι και 31 

Αυγούστου 2020. 

(β) Για όσες επιχειρήσεις θα επαναδραστηριοποιηθούν εντός του χρονικού 

διαστήματος  από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 

2020, να υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ.9 

που επισυνάπτεται ως Παράρτημα I στη σχετική Απόφαση και 
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αναρτάται στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου 

(www.coronavirus.mlsi.gov.cy) από πρόσωπο που δεσμεύει την 

επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό Νόμο για την περίοδο από την 1η 

Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020. 

(γ) Για όσες επιχειρήσεις δεν θα επαναδραστηριοποιηθούν εντός του 

χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι την 30η 

Σεπτεμβρίου 2020, να υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο 

Έντυπο ΕΕΑ.14 που επισυνάπτεται ως Παράρτημα IΙ στη σχετική 

Απόφαση και αναρτάται στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου 

(www.coronavirus.mlsi.gov.cy) από πρόσωπο που δεσμεύει την 

επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό Νόμο για την περίοδο από την 1η 

Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020. 

(δ) Εάν μια επιχείρηση κατά την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 

μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020 για κάποιο χρονικό διάστημα θα 

παραμείνει και ανοικτή και κλειστή, τότε θα πρέπει να υποβάλει 

ξεχωριστές αιτήσεις (ΕΕΑ.9 και ΕΕΑ.14) για κάθε περίοδο, ανάλογα με 

την περίπτωση. 

(ε) Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών 

Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων είναι να μην έχει απολυθεί 

οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 31η 

Δεκεμβρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ 

προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να 

απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω 

διάστημα. 

(στ) Βασική υποχρέωση των ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών 

καταλυμάτων που συμμετέχουν στο Ειδικό Σχέδιο είναι να παρέχουν 

ελκυστικές προσφορές για προσέλκυση εσωτερικού τουρισμού, σε 

συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού. Η υποχρέωση αυτή θα 

εξετάζεται από το αρμόδιο Υφυπουργείο Τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια 

ισχύος του Σχεδίου, ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής των 

Ειδικών Ανεργιακών Επιδομάτων.   

(ζ) Σε επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριοποιηθούν και θα  ενταχθούν στο 

Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων, 

θα καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στο 80% των 

εργοδοτουμένων τους για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 

μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020, νοουμένου ότι υποβάλουν την αίτηση 

ΕΕΑ.9. Στο εναπομείναν 20% περιλαμβάνονται οι διευθυντές μέτοχοι, 

συνέταιροι που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικοί 

διευθυντές και διευθυντικά στελέχη. Για τον υπολογισμό του αριθμού 

των εργοδοτουμένων που εμπίπτουν στο 80% του συνόλου των 

εργοδοτουμένων, το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης 

στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.  

(η) Σε επιχειρήσεις που δεν θα επαναλειτουργήσουν, θα καταβάλλεται 

Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στο 80% των εργοδοτουμένων τους, 

νοουμένου ότι υποβάλουν την αίτηση ΕΕΑ.14. Στο εναπομείναν 20% 

περιλαμβάνονται οι διευθυντές μέτοχοι, συνέταιροι που κατέχουν πέραν 

του 20% των μετοχών, γενικοί διευθυντές και διευθυντικά στελέχη. Για 

τον υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων που εμπίπτουν στο 

80% του συνόλου των εργοδοτουμένων, το αποτέλεσμα της 

μαθηματικής πράξης στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο 

αριθμό. 
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(θ) Οι εργοδοτούμενοι (ξενοδοχοϋπάλληλοι), οι οποίοι είχαν απολυθεί πριν 

την 1η Μαρτίου 2020 από τις ξενοδοχειακές μονάδες και τα τουριστικά 

καταλύματα θα περιλαμβάνονται στο ποσοστό κάλυψης 

εργοδοτουμένων, εάν προσληφθούν κατά την επαναδραστηριοποίηση 

της επιχείρησης.  

(ι) Η επιχείρηση χρειάζεται να υποβάλει μαζί με την υποβολή της αίτησης 

(Έντυπο ΕΕΑ.9 ή ΕΕΑ.14 ανάλογα με την περίπτωση) κατάλογο των 

εργοδοτουμένων για τους οποίους ζητείται η καταβολή Ειδικού 

Ανεργιακού Επιδόματος για την περίοδο ισχύος του παρόντος Σχεδίου.  

(ια) Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό 

Επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για 

καταβολή του υπόλοιπου του μισθού στους εργοδοτουμένους του που 

έλαβαν το εν λόγω επίδομα, εφόσον δεν εργάζονται στην επιχείρηση.  

(ιβ) Για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο Ξενοδοχειακών 

Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων, ο εργοδότης έχει τη 

δυνατότητα να απασχολεί προσωπικό στην επιχείρηση, εφόσον  έχει 

επαναδραστηριοποιηθεί, για το οποίο θα λαμβάνει Ειδικό Ανεργιακό 

Επίδομα, καταβάλλοντας στο εν λόγω προσωπικό τη διαφορά του 

μισθού του από το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ή με διαφοροποίηση της 

πιο πάνω διαφοράς, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης. 

(ιγ) Περαιτέρω, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στα ταμεία τα οποία 

διαχειρίζονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων τις οφειλόμενες 

εισφορές που αναλογούν στο επιπρόσθετο ποσό που θα καταβληθεί 

από τον εργοδότη στους απασχολούμενους εργοδοτούμενους. 

(ιδ) Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος σε 

επιχειρήσεις θα θεωρείται ως περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης. 

(ιε) Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο Σχέδιο Ξενοδοχειακών 

Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων μόνο μετά από υπεύθυνη 

δήλωση / εξουσιοδότηση προσώπου που δεσμεύει την επιχείρηση 

σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, με την οποία: 

i. Θα βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί 

είναι αληθή και θα γίνεται αποδοχή των συνεπειών του Νόμου για 

ψευδή δήλωση, επί χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή φυλάκιση 

μέχρι 2 χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί σε περίπτωση καταδίκης 

για παροχή ψευδών στοιχείων. 

ii. Θα παρέχεται εξουσιοδότηση στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να επαληθεύσει σε συνεργασία με 

άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού και με 

Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα στοιχεία που 

περιέχονται στην αίτησή κριθεί ότι είναι απαραίτητα για την εξέταση 

της αίτησης και την παροχή του επιδόματος. 

iii. Θα παρέχεται ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς εφαρμογής 

της σχετικής Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 

ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών. 
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(ιστ) Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο Σχέδιο Ξενοδοχειακών 

Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων, μόνο εφόσον πληροί τα 

ακόλουθα: 

 

Για επιχείρηση που δραστηριοποιείται, να υποβάλει το έντυπο 
ΕΕΑ.9 καθώς και Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή (Υπόδειγμα 
Έκθεσης βρίσκεται στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  www.coronavirus.mlsi.gov.cy)  

i. η οποία να υποστηρίζει τη μείωση του κύκλου εργασιών (πέραν 

του 40%) της επιχείρησης που θα συμμετέχει στο Ειδικό Σχέδιο 

και   

ii. στην οποία θα αναφέρεται ρητά η περίοδος κατά την οποία η 

επιχείρηση λειτουργούσε ή όχι. 

 

Για επιχείρηση που δεν δραστηριοποιείται, να υποβάλει το έντυπο 
ΕΕΑ.14  

Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση ΕΕΑ.9 ή ΕΕΑ.14 
ανάλογα με την περίπτωση για την περίοδο που δραστηριοποιείται και για περίοδο 
που δεν δραστηριοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η 
Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020 και να υποβάλει ηλεκτρονικά 
την Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή.  

Η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή που πρέπει να υποβληθεί μαζί με την ηλεκτρονική 
αίτηση ΕΕΑ.9 για συμμετοχή στο παρόν Ειδικό Σχέδιο μπορεί να υπογράφεται και από 
Εγκεκριμένο Λογιστή που εργοδοτείται ή συνεργάζεται με την επιχείρηση. 
 

2. Όροι και προϋποθέσεις και τρόπος υπολογισμού για την παροχή Ειδικού 

Ανεργιακού Επιδόματος για τους εργοδοτουμένους: 

(α) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται στην Επιχείρηση για 

εργοδοτούμενους της επιχείρησης που εντάσσεται στο Σχέδιο 

Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων, ως 

ακολούθως: 

i. Για επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριοποιηθούν, στο 80% του 

συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων της επιχείρησης. 

ii. Για επιχειρήσεις που δεν θα επαναδραστηριοποιηθούν, στο 80% του 

συνολικού αριθμού της επιχείρησης. 

(β) Στους διευθυντές μετόχους, συνεταίρους που κατέχουν πέραν του 20% 

των μετοχών, γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη δεν δύναται 

να καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, εφόσον εμπίπτουν στο 

εναπομείναν 20% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης για το οποίο δεν 

καταβάλλεται το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα.  

(γ) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που καταβάλλεται σε δικαιούχους 

υπολογίζεται όπως παρουσιάζεται στα σημεία (i) μέχρι (iv) πιο κάτω και 

καταβάλλεται στην επιχείρηση ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα το 

μεγαλύτερο ποσό: 

i. Για μισθωτά πρόσωπα, για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές 

προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, 

στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων, σύμφωνα με τον 

πιο πάνω Νόμο. 

ii. Για μισθωτά πρόσωπα με βάση τον μισθό Ιανουαρίου 2020 και 

για οποιεσδήποτε προσλήψεις εργαζομένων έλαβαν χώρα 
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μεταγενέστερα, με βάση τον μισθό του Φεβρουαρίου 2020, είτε με 

βάση τον μισθό που θα δηλωθεί στην αίτηση ΕΕΑ.7 όπως 

εμφαίνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της σχετικής Απόφασης, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο εργοδότης του εν λόγω εργαζομένου θα τον 

δηλώσει στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα λάβει 

Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην περίπτωση που δεν 

κατέχει ήδη. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία 

για τον μισθό Ιανουαρίου 2020, είτε Φεβρουαρίου 2020 τότε 

λαμβάνεται υπ’ όψη ο μισθός για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία 

εντός των τελευταίων εννέα (9) μηνών στο Μητρώο των 

Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον ίδιο εργοδότη.   

Σε περίπτωση που κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020 ή Φεβρουάριο 
2020, οποιοσδήποτε αιτητής βρισκόταν σε άδεια μητρότητας, είτε 
σε άδεια πατρότητας, είτε σε άδεια ασθενείας, είτε λάμβανε 
επίδομα σωματικής βλάβης, τότε, για τον υπολογισμό του Ειδικού 
Επιδόματος λαμβάνεται υπ’ όψη ο τελευταίος μη μηδενικός 
μισθός ή ο τελευταίος μη μηδενικός μισθός εντός περιόδου των 
προηγούμενων εννέα (9) μηνών. 

Οι οποιεσδήποτε νέες προσλήψεις πρέπει να γίνονται κατά προτεραιότητα 
από τους ξενοδοχοϋπάλληλους που είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στο 
Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και οι οποίοι έχουν 
εξαντλήσει το ανεργιακό τους επίδομα το 2020.  

iii. Το ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό 

Επίδομα για περίοδο ενός (1) μηνός μη περιλαμβανομένης της 

Κυριακής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214 ή να είναι μικρότερο 

από €360. 

iv. Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που θα καταβληθεί σε πρόσωπα 

που βρίσκονταν σε Σχέδια προσωρινής αναστολής εργασιών 

επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας, εάν δεν δηλωθεί 

μισθός, θα υπολογίζεται στη βάση του μισθού του Οκτωβρίου 

2019, όταν άρχισε η περίοδος αναστολής, αντί του Ιανουαρίου 

2020 που προβλέπεται στη σχετική Απόφαση.  

(δ) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται στην επιχείρηση εφόσον 

υποβληθεί από την επιχείρηση διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.12 

«ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που αφορά τη δήλωση για τα στοιχεία του 

λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το σύνολο των επιδομάτων με 

σχετικό αναλυτικό κατάλογο για κάθε εργοδοτούμενο. Η επιχείρηση 

υποχρεούται να καταβάλει τα αντίστοιχα ποσά σε όσους δεν εργάστηκαν 

καθώς και σε όσους εργάστηκαν μαζί με το υπόλοιπο του μισθού. 

(ε) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την 

οποία ο εργοδοτούμενος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, επίδομα 

ασθενείας, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας, θεσμοθετημένη 

σύνταξη ή οποιοδήποτε Ειδικό Επίδομα από τα υπόλοιπα Ειδικά Σχέδια 

που υλοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τον Σεπτέμβριο 2020. 

 

3. Σε περίπτωση ομίλου εταιρειών που έχει την έννοια είτε σχέσης μητρικών και 

θυγατρικών εταιρειών, είτε συνδεδεμένων εταιρειών, δηλαδή με κοινό κύριο 

μέτοχο, ο οποίος κατέχει πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο 

Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι δραστηριότητες όλων 
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των εταιρειών του που αναφέρονται πιο πάνω αφορούν την ίδια οικονομική 

δραστηριότητα, θα δύνανται να θεωρούνται ως μία υποβληθείσα αίτηση, 

ανάλογα με το αν είναι δραστηριοποιημένες ή όχι, για συμμετοχή στο παρόν 

Ειδικό Σχέδιο, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση και δοθεί σχετική έγκριση από 

το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε αυτή την 

περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος Ειδικού Σχεδίου θα 

εφαρμόζονται ως να αφορούσαν μία επιχείρηση. 

 

4. (α) Επωφελούμενες επιχειρήσεις των Σχεδίων Προσωρινής Αναστολής 
(Ολικής ή Μερικής) Εργασιών στα Ξενοδοχεία κατά την περίοδο 
Νοεμβρίου 2019 – Μαρτίου 2020 (για Ξενοδοχεία των Ορεινών 
Θερέτρων κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2020 – Μαΐου 2020) και οι 
οποίες θα συμμετάσχουν σε Ειδικό Σχέδιο που εφαρμόζει το 
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά 
την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 για σκοπούς στήριξης των 
επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19, υποχρεούνται να ενταχθούν στα αντίστοιχα Σχέδια 
Προσωρινής Αναστολής Εργασιών κατά την περίοδο από 1η 
Νοεμβρίου 2020 μέχρι 31η Μαρτίου 2021 (1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι 
31 Μαΐου 2021 για ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων), δεδομένης 
της απαγόρευσης απολύσεων. 

 

 
     (β) 
 

 
Υπάλληλοι των Ξενοδοχείων, οι οποίοι έχουν εξαντλήσει το 
δικαίωμα τους για πληρωμή επιδόματος ανεργίας από το Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συμμετέχουν στα Ειδικά Σχέδια 
Ανεργιακών Επιδομάτων που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα δικαιούνται από τον 
Νοέμβριο 2020 και για περίοδο μέχρι 156 ημερών επίδομα ανεργίας 
από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έστω και αν δεν 
απασχοληθούν για 26 εβδομάδες και δεν καταβάλουν τις ανάλογες 
εισφορές που προνοούνται στη σχετική Νομοθεσία. 
 

5. Ξενοδοχεία που συμμετέχουν στα Ειδικά Σχέδια που εφαρμόζει το Υπουργείο 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υποχρεούνται να ενταχθούν στα 

Σχέδια Προσωρινών Αναστολών που εφαρμόζονται κατά την χειμερινή περίοδο  

(Νοέμβριος 2020 – Μάρτιος 2021 (Ιανουάριος 2021 – Μάιος 2021 για Ξενοδοχεία 

των Ορεινών Θερέτρων). 

 

6. Κάθε επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο 

Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων, οφείλει να διατηρεί 

για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών από την υποβολή της αίτησης κάθε 

σχετικό αρχείο, παραστατικό ή και αποδεικτικό στοιχείο για όλους τους όρους 

και προϋποθέσεις, οι οποίες περιέχονταν στις σχετικές αποφάσεις που έχουν 

δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και υποχρεούται να 

παρέχει οποιαδήποτε στοιχεία ήθελε ζητηθούν σε οποιοδήποτε 

εξουσιοδοτημένο Λειτουργό.  

 

7. Επιχείρηση που κατέχει για ένα Νομικό Πρόσωπο πέραν του ενός Αριθμού 

Μητρώου Εργοδότη στο Μητρώο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

ανεξάρτητα από τις αιτήσεις που υποβάλλει για διαφορετικούς Αριθμούς 

Μητρώου Εργοδότη, θα θεωρούνται όλες οι αιτήσεις ως μία υποβληθείσα 

αίτηση της επιχείρησης, ανάλογα με το αν είναι δραστηριοποιημένες ή όχι, και 
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οι όροι και οι προϋποθέσεις των πιο πάνω Σχεδίων θα εφαρμόζονται ως να 

είχαν ένα αριθμό μητρώου Εργοδότη. 

Νοείται ότι θα πρέπει να υποβληθεί η Έκθεση του Εγκεκριμένου Λογιστή 

συγκεντρωτικά για το Νομικό Πρόσωπο.  

 

8. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο εκ των 

υστέρων προκύπτει ότι είτε το πρόσωπο αυτό δεν ήταν δικαιούχο είτε ότι δεν 

οφειλόταν ολόκληρο ή μέρος του ποσού οποιουδήποτε επιδόματος ή παροχής 

που παρέχεται δυνάμει των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από 

το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την 

Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων του 2020 και των 

Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτών, θεωρείται ως χρέος του προσώπου 

αυτού στη Δημοκρατία και δύναται να συμψηφιστεί με οποιαδήποτε μελλοντική 

παροχή που παρέχεται είτε δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου 

είτε με οποιοδήποτε ποσό είναι καταβλητέο προς το πρόσωπο αυτό είτε να 

διεκδικηθεί ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. Οι πιο πάνω διατάξεις 

ισχύουν και για κάθε πρόσωπο το οποίο έχει επιτύχει διά ψευδών 

παραστάσεων τη χορήγηση οποιασδήποτε πληρωμής που έχει διενεργηθεί 

δυνάμει των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της 

Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων του 2020 και των Αποφάσεων που 

εκδίδονται δυνάμει αυτών. 

Νοείται ότι η έννοια «πρόσωπο» περιλαμβάνει και την επιχείρηση. 

 

9. Του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι 

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που εργάζονται ως μισθωτοί σε 

επιχειρήσεις που δύνανται να ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών 

Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων. Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, το 

οποίο θα καταβληθεί στην επιχείρηση για τους δικαιούχους Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος, θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς υπολογισμού του 

εισοδήματος που λαμβάνεται υπ’ όψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του. 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσής μου, γνωρίζω ότι είμαι 
ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης μου υπόκειμαι σε χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή σε φυλάκιση 
μέχρι 2 χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί. 
 
Εξουσιοδοτώ το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να επαληθεύσει σε συνεργασία με 
άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού και με Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα 
στοιχεία που περιέχονται στην αίτησή μου κριθεί ότι είναι απαραίτητα και σχετικά με το σκοπό της συλλογής τους. 
 
Εγώ ο/η πιο κάτω, υποβάλλοντας την παρούσα αίτηση ρητά δηλώνω ότι: 
1. Δίδω την παρούσα εξουσιοδότηση στα πλαίσια της αίτησης για συμμετοχή στο παρόν Ειδικό Σχέδιο. 
2. Βεβαιώνω ότι πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις για συμμετοχή στο παρόν Ειδικό Σχέδιο και ότι είμαι ο 

κατά νόμο υπεύθυνος για την υποβολή των πιο πάνω στοιχείων. 
3. Αντιλαμβάνομαι ότι οι πιο πάνω πληροφορίες που με αφορούν και η πιο πάνω ενημέρωση προς το Υπουργείο 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι απολύτως απαραίτητη, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή 
η εξέταση της αίτησής μου. 

4. Σε περίπτωση ανάκλησης της εξουσιοδότησης αυτής, υποχρεώνομαι να ενημερώσω αμέσως τον Γενικό 
Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 

Ενημέρωση που γίνεται με βάση το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και δηλώνονται από εμένα την ιδία/τον ίδιο, θα τηρούνται σε αρχείο και θα τυγχάνουν αντικείμενο 
νόμιμης επεξεργασίας κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
όπως ισχύει, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας που είναι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για σκοπούς εξέτασης της παρούσας αίτησής μου.  Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι το αρμόδιο προσωπικό του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στα 
αρχεία που τηρεί το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορούν να 
ανακοινώνονται ή να μεταδίδονται μεταξύ των εμπλεκόμενων κυβερνητικών υπηρεσιών. Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών μου 
δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επίσης, πληροφορούμαι ότι, μεταξύ άλλων, έχω τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και 
διαγραφής σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, όπως αυτά αναφέρονται τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17, 18 και 19 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για τα οποία μπορώ να απευθυνθώ στον 
Υπεύθυνο Επεξεργασίας (το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 

 
Ημερομηνία: ………………………………Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………... 
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας: …………………………   Ιδιότητα ……………………………………………. 
Αριθμός Ευρωπαϊκής Εγγραφής: ………………………………………………. 
 
Συμφωνώ με τα πιο πάνω 
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                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  
(Έντυπο ΕΕΑ.7) 

Αρ. Μητρώου: ……….  
 

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΕΝ ΣΑΣ ΚΑΘΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΩΝ 
ΣΧΕΔΙΩΝ.  
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΕΑ.3, ΕΕΑ.9, ΕΕΑ.10, 
ΕΕΑ.11, ΕΕΑ.13, ΕΕΑ.14. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρούσα δήλωση συμπληρώνεται από επιχειρήσεις οι οποίοι επιθυμούν 

να δηλώσουν τους εργοδοτουμένους τους οι οποίοι έχουν προσληφθεί τον Φεβρουάριο,  
τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο ή τον 
Σεπτέμβριο του 2020 για να είναι δικαιούχοι των επιδομάτων των Ειδικών Σχεδίων και 
για τους οποίους δεν έχουν καταχωρηθεί οι ασφαλιστέες αποδοχές τους στο Μητρώο 
των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
Το παρόν έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί πριν από τη συμπλήρωση 
οποιασδήποτε αίτησης για τα Ειδικά Σχέδια, εφόσον δεν έχει ήδη καταχωρηθεί 
και επιβεβαιωθεί για τον κάθε εργοδοτούμενο. 
 
Σημειώνεται ότι οι εργοδοτούμενοι που δηλώνονται στην παρούσα αίτηση 
χρειάζεται να δηλωθούν και σε οποιαδήποτε αίτηση, την οποία οφείλουν να 
υποβάλουν για παροχή οποιουδήποτε Ειδικού Επιδόματος. 
 
Ο μισθός ο οποίος θα δηλωθεί αφορά τον μηνιαίο μισθό πρόσληψης και όχι το 
ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο. Δηλώνεται ο μηνιαίος μισθός και όχι το υπόλοιπο του 
μισθού που θα καταβληθεί στον εργοδοτούμενο, αφού αφαιρεθεί το Ειδικό 
Ανεργιακό Επίδομα.  
 
ΜΕΡΟΣ Ι 
 
Καταχωρήστε Αριθμό Μητρώου Εργοδότη: ………………………….. 
Οικονομική Δραστηριότητα: ………………………….. 
Διεύθυνση Εργασίας: ………………………….. 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ………………………….. 
Αρ. Κινητού Τηλεφώνου: ………………………….. 
Αρ. Σταθερού Τηλεφώνου: ………………………….. 
 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

 

 
 
Η παρούσα δήλωση συμπληρώνεται για να καταστεί δυνατή η καταβολή των 
Ειδικών Επιδομάτων των εργοδοτουμένων που έχετε δηλώσει στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ για 
τους οποίους δηλώνετε ότι έχουν εργοδοτηθεί από εσάς.  
 

 

Επώνυμο Όνομα Ημερομηνία 

Γεννήσεως 

Αρ. Κινητού 

Τηλεφώνου 

Αρ. Ταυτότητας / 

ARC / Αρ. 

Διαβατηρίου /Αρ. 

Ευρωπαϊκής 

Ταυτότητας 

Αρ. Κοιν. 

Ασφαλίσεων 

Ημερομ. 

Έναρξης 

Εργοδότησης 

Μηνιαίος 

Μισθός 

Πρόσληψης  

1             

…         
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Προτού συμπληρωθεί το παρόν έντυπο, υποχρεούστε να προβείτε σε εγγραφή 
των εργοδοτουμένων σας στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με 
τη συνήθη διαδικασία και να λάβουν Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε 
περίπτωση κατά την οποία δεν κατέχουν. 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσής 
μου, γνωρίζω ότι είμαι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης μου υπόκειμαι σε 
χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή σε φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί. 
 
Εξουσιοδοτώ το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να επαληθεύσει 
σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού και με 
Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτησή μου 
κριθεί ότι είναι απαραίτητα και σχετικά με το σκοπό της συλλογής τους. 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 
Ενημέρωση που γίνεται με βάση το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και δηλώνονται από εμένα την ιδία/τον 
ίδιο, θα τηρούνται σε αρχείο και θα τυγχάνουν αντικείμενο νόμιμης επεξεργασίας κατά την 
έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 όπως ισχύει, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας που είναι το Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 
σκοπούς εξέτασης της παρούσας αίτησής μου.  Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι το αρμόδιο 
προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Υπηρεσίες 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στα αρχεία που 
τηρεί το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων μπορούν να ανακοινώνονται ή να μεταδίδονται μεταξύ των εμπλεκόμενων 
κυβερνητικών υπηρεσιών. Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα 
γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επίσης, πληροφορούμαι ότι, 
μεταξύ άλλων, έχω τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής σε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, όπως αυτά αναφέρονται τα άρθρα 13, 14, 
15, 16, 17, 18 και 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για τα οποία μπορώ να απευθυνθώ στον Υπεύθυνο 
Επεξεργασίας (το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Υπηρεσίες 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 

 

 
Ημερομηνία:……………………………… 
Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………... 
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας: ………………………… 
  
 
(Συμπληρώνεται από πρόσωπο που δεσμεύει σύμφωνα με τον Νόμο την επιχείρηση)  
 
Συμφωνώ με τα πιο πάνω 
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