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ΜΕΡΟ Ι 
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Αριθμός 423  

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, 10 θαη 12 

Ζ Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρνληαη απφ ηα 
άξζξα 7, 8, 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 Καλνληζκνχο: 

1. Ζ παξνχζα Απφθαζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Δηδηθνχ ρεδίνπ Οξηζκέλσλ Καηεγνξηψλ Απηνηειψο Δξγαδνκέλσλ 
Απφθαζε (Αξ. 51) 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 απηνηειψο εξγαδνκέλσλ παξέρεηαη ην Δηδηθφ Δπίδνκα Οξηζκέλσλ 
Καηεγνξηψλ Απηνηειψο Δξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα 
Απφθαζε. 

3. Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο θαη ηξφπνο ππνινγηζκνχ γηα ηελ παξνρή Δηδηθνχ Δπηδφκαηνο Οξηζκέλσλ Καηεγνξηψλ 
Απηνηειψο Δξγαδνκέλσλ: 

(α)     Σν ελ ιφγσ  Δηδηθφ Δπίδνκα θαηαβάιιεηαη κφλν εθφζνλ ππνβιεζεί ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή αίηεζε ζην Έληππν 
ΔΔΑ.5 πνπ επηζπλάπηεηαη σο Παράρτημα I ζηελ παξνχζα Απφθαζε θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ( www.coronavirus.mlsi.gov.cy ).  

(β)    Σν ελ ιφγσ Δηδηθφ Δπίδνκα 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. 

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


(γ)       Ζ αίηεζε γηα ην ελ ιφγσ Δηδηθφ Δπίδνκα ππνβάιιεηαη απφ απηνηειψο εξγαδνκέλνπο: 

i. νη νπνίνη δελ είλαη εξγνδφηεο θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ ζε κηα απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ: 

 

Περιγραφή Επαγγέλματος 

Φσηνγξάθνη  

Ηδηνθηήηεο Απηνθηλήησλ Δλνηθίαζεο 

πλνδνί θαη μελαγνί ηνπξηζηψλ θαη επηζθεπηψλ (π.ρ. ζε αξραηνινγηθνχο 
ρψξνπο, κνπζεία, πηλαθνζήθεο θ.ιπ.) 

Οδεγνί ηαμί 

Οδεγνί Σνπξηζηηθψλ Λεσθνξείσλ 

Πιαλφδηνη πσιεηέο ηξνθίκσλ 

Πιαλφδηνη πσιεηέο εθηφο ηξνθίκσλ (δελ πεξηιακβάλνληαη πιαλφδηνη 
ιαρεηνπψιεο) 

θαη 

ii. εθφζνλ έρνπλ ή πξνβιέπνπλ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο 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 ηνπο νθείιεηαη απνθιεηζηηθά 
ζηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηήιζε ε επηρείξεζε ηνπο ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID 19. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ απαζρνινχληαλ σο απηνηειψο εξγαδφκελνη θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, 
ηφηε ε ζχγθξηζε ζα γίλεη κε 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. 
 

(δ)    ην Δηδηθφ ρέδην Οξηζκέλσλ Καηεγνξηψλ Απηνηειψο Δξγαδνκέλσλ δελ δχλαηαη λα εληαρζνχλ Απηνηειψο 
Δξγαδφκελνη ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ, νη νπνίνη δελ ιακβάλνπλ Θεζκνζεηεκέλε χληαμε θαη δελ έρνπλ 
ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ κε βάζε ηελ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Ννκνζεζία. 

 
(ε)     Σν ελ ιφγσ Δηδηθφ Δπίδνκα (εβδνκαδηαίν) ζα ηζνχηαη κε ην 60% ηνπ πνζνχ ηνπ εβδνκαδηαίνπ χςνπο ησλ 

αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ, βάζεη ησλ νπνίσλ ν δηθαηνχρνο είρε ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ ζην 
Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2019. 

(ζη)   Σν ελ ιφγσ Δηδηθφ Δπίδνκα δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ €300 θαη κεγαιχηεξν ησλ €900, αλ αθνξά 
πεξίνδν ηεζζάξσλ βδνκάδσλ. 

(δ) ηνπο Απηνηειψο Δξγαδνκέλνπο πνπ αηηηνινγεκέλα δελ είραλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ ζην Σακείν 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2019, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηηο πην πάλσ 
αλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ, θαηαβάιιεηαη σο Δηδηθφ Δπίδνκα ην πνζφ ησλ €300 γηα πεξίνδν 
ηεζζάξσλ (4) εβδνκάδσλ. 

(ε) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ ιακβάλεη ρψξα γηα πξψηε θνξά θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ α’ ηξηκήλνπ ηνπ 2020, θαηαβάιιεηαη σο Δηδηθφ Δπίδνκα ην πνζφ ησλ €300 γηα πεξίνδν 
ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αίηεζε γηα εγγξαθή σο απηνηειψο εξγαδφκελνο 
ππνβιήζεθε κέρξη θαη 15 Μαξηίνπ 2020. 

(ζ)     Σν Δηδηθφ Δπίδνκα Οξηζκέλσλ  Καηεγνξηψλ  Απηνηειψο  Δξγαδνκέλσλ  δελ παξέρεηαη γηα πεξίνδν γηα ηελ 
νπνία ν αηηεηήο ιακβάλεη αλεξγηαθφ επίδνκα, επίδνκα αζζελείαο, επίδνκα κεηξφηεηαο ή επίδνκα 
παηξφηεηαο ή ζεζκνζεηεκέλε ζχληαμε ή νπνηνδήπνηε Δηδηθφ Δπίδνκα απφ ηα Δηδηθά ρέδηα πνπ πινπνηεί ην 
Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαηά ην επηέκβξην 2020. 

(η)       Ζ ζρεηηθή αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζην Δηδηθφ ρέδην (ΔΔΑ.5) πξέπεη λα ππνβιεζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ απηνηειψο 
εξγαδφκελν ή απφ δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ. 

(ηα) Απηνηειψο Δξγαδφκελνο ζα κπνξεί λα εληαρζεί ζην παξφλ Δηδηθφ ρέδην, εθφζνλ ππεχζπλα δειψζεη φηη ε 
κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ είλαη πέξαλ ηνπ 40%. 

4. Σν παξφλ Δηδηθφ ρέδην ηζρχεη απφ ηελ1
ε 

επηεκβξίνπ 2020 κέρξη ηελ 30
ή 

επηεκβξίνπ 2020. 

5. Απφ ην Δηδηθφ ρέδην κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ θαη δηθαηνχρνη Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο πνπ εξγάδνληαη 
σο απηνηειψο εξγαδφκελνη θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηηο θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 3(γ) ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. Σν Δηδηθφ Δπίδνκα Οξηζκέλσλ Καηεγνξηψλ Απηνηειψο Δξγαδνκέλσλ, 
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. 
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6. Σν ελ ιφγσ Δηδηθφ Δπίδνκα 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 αίηεζε 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. 

7. 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. 

8. Απηνηειψο εξγαδφκελν πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζην Δηδηθφ ρέδην Οξηζκέλσλ Καηεγνξηψλ 
Απηνηειψο Δξγαδνκέλσλ ή θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρέδην απνθαζίδεηαη θαη δεκνζηεχεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 
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, 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. 

9. Γηα ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία ζα θαηαβιεζεί ην Δηδηθφ Δπίδνκα Οξηζκέλσλ Καηεγνξηψλ Απηνηειψο Δξγαδνκέλσλ, ν 
επσθεινχκελνο απηνηειψο εξγαδφκελνο δηαηεξεί ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα θαηαβνιή εηζθνξψλ ζηα ηακεία γηα ηα 
νπνία έρνπλ επζχλε είζπξαμεο νη Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηα εηζνδήκαηά ηνπ, εμαηξνπκέλνπ ηνπ 
Δηδηθνχ Δπηδφκαηνο Οξηζκέλσλ Καηεγνξηψλ Απηνηειψο Δξγαδνκέλσλ. 

10. Ζ πεξίνδνο θαηαβνιήο ηνπ Δηδηθνχ Δπηδφκαηνο Οξηζκέλσλ Καηεγνξηψλ Απηνηειψο Δξγαδνκέλσλ ζα ζεσξείηαη 
πεξίνδνο εμνκνηνχκελεο αζθάιηζεο γηα ζθνπνχο εηζθνξψλ ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ζα πηζησζεί 
αλαιφγσο ν αζθαιηζηηθφο ινγαξηαζκφο ηνπ δηθαηνχρνπ. 

11. εκεηψλεηαη φηη παξέρεηαη θάζε δπλαηή βνήζεηα ζηα πιαίζηα ηεο Υξεζηήο Γηνίθεζεο αιιά θαη ηνπ ζηφρνπ ηεο 
θαηαβνιήο ησλ επηδνκάησλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο, γηα ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ απηνηειψο 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 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.5) 

 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ 
ΑΦΑΛΗΔΩΝ 

 

  

ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΔΠΗΓΟΜΑΣΟ 
ΟΡΗΜΔΝΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΩ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ (ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΔΡΓΟΓΟΣΔ) 

 

   

 
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 ή Αξ. Δπξσπατθήο Σαπηφηεηαο: …………………………………… 

 

Πεξίνδνο γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε:  απφ  

κέρξη  
 

Προζοτή:Ζ περίοδος ποσ κπορεί λα δειωζεί ζηελ αίηεζε πρέπεη λα εκπίπηεη ζηο 
τροληθό δηάζηεκα από 1/9/2020 κέτρη 30/9/2020. 
 
Προζοτή:Αίηεζε κπορούλ λα σποβάιοσλ κόλοασηοηειώς εργαδόκελοη ποσ δελ είλαη 
εργοδόηες, οη οποίοη απαζτοιούληαη ζε επαγγεικαηηθή θαηεγορία ποσ περηιακβάλεηαη 
ζηολ Πίλαθα Δπαγγεικάηωλ ποσ παραηίζεηαη: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γειώλω όηη έτω κείωζε ηοσ θύθιοσ εργαζηώλ κοσ πέραλ ηοσ 40% 

 
Προζοτή: Γηα λα θαηαβιεζεί ηο επίδοκα ζηολ αηηεηή, τρεηάδεηαη οπωζδήποηε ο θάζε 
ασηοηειώς εργαδόκελος λα ζσκπιερώζεη ηα ζηοητεία ηοσ ΗΒΑΝ ηοσ ζηο ΈΝΣΤΠΟ ΔΔΑ.6 
«ΓΖΛΩΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ» ποσ αθορά ηε δήιωζε γηα ηα 
ζηοητεία ηοσ ιογαρηαζκού ζηολ οποίο ζα θαηαηεζεί ηο επίδοκα, ηο οποίο βρίζθεηαη 
αλαρηεκέλο ζηελ ηζηοζειίδα ηοσ Τποσργείοσ Δργαζίας, Πρόλοηας θαη Κοηλωληθώλ 
Αζθαιίζεωλ www.coronavirus.mlsi.gov.cy, εθόζολ δελ έτεη ήδε θαηατωρεζεί θαη 
επηβεβαηωζεί. 

 

Ζ Ζ Μ Μ 2 0 2 0 

Ζ Ζ Μ Μ 2 0 2 0 

Περηγραθή Δπαγγέικαηος σκπιερώζηε κε √ ηο 
επάγγεικά ζας 

Φσηνγξάθνη   

Ηδηνθηήηεο Απηνθηλήησλ Δλνηθίαζεο  

πλνδνί θαη μελαγνί ηνπξηζηψλ θαη 
επηζθεπηψλ (π.ρ. ζε 
αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κνπζεία, 
πηλαθνζήθεο θ.ιπ.) 

 

Οδεγνί ηαμί  

Οδεγνί Σνπξηζηηθψλ Λεσθνξείσλ  

Πιαλφδηνη πσιεηέο ηξνθίκσλ  

Πιαλφδηνη πσιεηέο εθηφο ηξνθίκσλ 
(δελ πεξηιακβάλνληαη πιαλφδηνη 
ιαρεηνπψιεο) 
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ΑΗΣΖΖ ΚΑΗ ΓΖΛΩΖ 

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

 
Σο Δηδηθό ΔπίδοκαΟρηζκέλωλ Καηεγορηώλ Ασηοηειώς Δργαδοκέλωλ παρέτεηαη 
ζύκθωλα κε ηοσς αθόιοσζοσς όροσς θαη προϋποζέζεης: 

(α)  Σν ελ ιφγσ  Δηδηθφ Δπίδνκα θαηαβάιιεηαη κφλν εθφζνλ ππνβιεζεί ε ζρεηηθή 
ειεθηξνληθή αίηεζε ζην Έληππν ΔΔΑ.5 πνπ επηζπλάπηεηαη σο Παράρηεκα I 
ζηε ζρεηηθή Απφθαζε θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 
Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ( www.coronavirus.mlsi.gov.cy ).  

(β)  Σν ελ ιφγσ Δηδηθφ Δπίδνκα 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 γηα ην ελ ιφγσ Δηδηθφ Δπίδνκα ππνβάιιεηαη απφ απηνηειψο 
εξγαδνκέλνπο: 

i. νη νπνίνη δελ είλαη εξγνδφηεο θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν ησλ 

Τπεξεζηψλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ζε κηα απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ: 
 

Περηγραθή Δπαγγέικαηος 

Φσηνγξάθνη  

Ηδηνθηήηεο Απηνθηλήησλ Δλνηθίαζεο 

πλνδνί θαη μελαγνί ηνπξηζηψλ θαη 
επηζθεπηψλ (π.ρ. ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, 
κνπζεία, πηλαθνζήθεο θ.ιπ.) 

Οδεγνί ηαμί 

Οδεγνί Σνπξηζηηθψλ Λεσθνξείσλ 

Πιαλφδηνη πσιεηέο ηξνθίκσλ 

Πιαλφδηνη πσιεηέο εθηφο ηξνθίκσλ (δελ 
πεξηιακβάλνληαη πιαλφδηνη ιαρεηνπψιεο) 

 

θαη  

ii. εθφζνλ έρνπλ ή πξνβιέπνπλ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο 

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

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

ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο 

νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηήιζε ε επηρείξεζε 

ηνπο ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID 19. ε πεξίπησζε 

πνπ δελ απαζρνινχληαλ σο απηνηειψο εξγαδφκελνη θαηά ην 

πξνεγνχκελν έηνο, ηφηε ε ζχγθξηζε ζα γίλεη κε πεξίνδν πνπ 

πξνεγείηαη ηεο 1εο επηεκβξίνπ 2020, κε ιακβαλνκέλεο ππ’ φςε 

νπνηαζδήπνηε κείσζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ γηα ηελ πεξίνδν απφ 16 

Μαξηίνπ 2020 κέρξη θαη 31 Απγνχζηνπ 2020. 

 
(δ)  ην Δηδηθφ ρέδην Οξηζκέλσλ Καηεγνξηψλ Απηνηειψο Δξγαδνκέλσλ δελ 

δχλαηαη λα εληαρζνχλ Απηνηειψο Δξγαδφκελνη ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ, νη 

νπνίνη δελ ιακβάλνπλ Θεζκνζεηεκέλε χληαμε θαη δελ έρνπλ ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο εηζθνξψλ κε βάζε ηελ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Ννκνζεζία. 

 
(ε)    Σν ελ ιφγσ Δηδηθφ Δπίδνκα (εβδνκαδηαίν) ζα ηζνχηαη κε ην 60% ηνπ πνζνχ 

ηνπ εβδνκαδηαίνπ χςνπο ησλ αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ, βάζεη ησλ νπνίσλ ν 
δηθαηνχρνο είρε ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ ζην Σακείν Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2019.  
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(ζη) Σν ελ ιφγσ Δηδηθφ Δπίδνκα δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ €300 θαη 
κεγαιχηεξν ησλ €900, αλ αθνξά πεξίνδν ηεζζάξσλ βδνκάδσλ. 

(δ) ηνπο Απηνηειψο Δξγαδνκέλνπο πνπ αηηηνινγεκέλα δελ είραλ ππνρξέσζε 
θαηαβνιήο εηζθνξψλ ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαηά ην ηέηαξην 
ηξίκελν ηνπ 2019, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηηο πην πάλσ 
αλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ, θαηαβάιιεηαη σο Δηδηθφ Δπίδνκα 
ην πνζφ ησλ €300 γηα πεξίνδν ηεζζάξσλ (4) εβδνκάδσλ. 

(ε) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ ιακβάλεη 
ρψξα γηα πξψηε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ α’ ηξηκήλνπ ηνπ 2020, 
θαηαβάιιεηαη σο Δηδηθφ Δπίδνκα ην πνζφ ησλ €300 γηα πεξίνδν ηεζζάξσλ 
εβδνκάδσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αίηεζε γηα εγγξαθή σο απηνηειψο 
εξγαδφκελνο ππνβιήζεθε κέρξη θαη 15 Μαξηίνπ 2020. 

(ζ)  Σν Δηδηθφ Δπίδνκα Οξηζκέλσλ Καηεγνξηψλ Απηνηειψο Δξγαδνκέλσλ δελ 
παξέρεηαη γηα πεξίνδν γηα ηελ νπνία ν αηηεηήο ιακβάλεη αλεξγηαθφ επίδνκα, 
επίδνκα αζζελείαο, επίδνκα κεηξφηεηαο ή επίδνκα παηξφηεηαο ή 
ζεζκνζεηεκέλε ζχληαμε ή νπνηνδήπνηε Δηδηθφ Δπίδνκα απφ ηα Δηδηθά 
ρέδηα πνπ πινπνηεί ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ θαηά ηνλ επηέκβξην 2020. 

(η)  Ζ ζρεηηθή αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζην Δηδηθφ ρέδην (ΔΔΑ.5) πξέπεη λα 
ππνβιεζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ απηνηειψο εξγαδφκελν ή απφ δεφλησο 
εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ. 

(ηα) Απηνηειψο Δξγαδφκελνο ζα κπνξεί λα εληαρζεί ζην παξφλ Δηδηθφ ρέδην, 
εθφζνλ ππεχζπλα δειψζεη φηη ε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ είλαη 
πέξαλ ηνπ 40%. 

2. Σν παξφλ Δηδηθφ ρέδην ηζρχεη απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2020 κέρξη ηελ 30ε 

επηεκβξίνπ 2020. 

3. Απφ ην Δηδηθφ ρέδην κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ θαη δηθαηνχρνη Διάρηζηνπ 

Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο, νη νπνίνη εξγάδνληαη σο απηνηειψο εξγαδφκελνη θαη 

είλαη εγγεγξακκέλνη ζηηο θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 3(γ) ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο. Σν Δηδηθφ Δπίδνκα Οξηζκέλσλ 

Καηεγνξηψλ Απηνηειψο Δξγαδνκέλσλ, 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. 

4. Σν ελ ιφγσ Δηδηθφ Δπίδνκα 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 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. 
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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.  Απηνηειψο εξγαδφκελν πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζην 

Δηδηθφ ρέδην Οξηζκέλσλ Καηεγνξηψλ Απηνηειψο Δξγαδνκέλσλ ή θαη ζε 

νπνηνδήπνηε άιιν ρέδην απνθαζίδεηαη θαη δεκνζηεχεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 

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, 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. 

7. Γηα ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία ζα θαηαβιεζεί ην Δηδηθφ Δπίδνκα Οξηζκέλσλ 

Καηεγνξηψλ Απηνηειψο Δξγαδνκέλσλ, ν επσθεινχκελνο απηνηειψο 

εξγαδφκελνο δηαηεξεί ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα θαηαβνιή εηζθνξψλ ζηα ηακεία γηα 

ηα νπνία έρνπλ επζχλε είζπξαμεο νη Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηα 

εηζνδήκαηά ηνπ, εμαηξνπκέλνπ ηνπ Δηδηθνχ Δπηδφκαηνο Οξηζκέλσλ Καηεγνξηψλ 

Απηνηειψο Δξγαδνκέλσλ. 

8. Ζ πεξίνδνο θαηαβνιήο ηνπ Δηδηθνχ Δπηδφκαηνο Οξηζκέλσλ Καηεγνξηψλ 
Απηνηειψο Δξγαδνκέλσλ ζα ζεσξείηαη πεξίνδνο εμνκνηνχκελεο αζθάιηζεο γηα 
ζθνπνχο εηζθνξψλ ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ζα πηζησζεί 
αλαιφγσο ν αζθαιηζηηθφο ινγαξηαζκφο ηνπ δηθαηνχρνπ. 

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 δχν (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 παξφλ Δηδηθφ ρέδην. 
2. Βεβαηψλσ φηη πιεξνχληαη φινη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ζπκκεηνρή ζην παξφλ Δηδηθφ ρέδηνπνπ 

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. 
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ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

 

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

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

εο
 

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

εο
 Απξηιίνπ 2016, 

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

 

 
Ζκεξνκελία: ………………………………Ολνκαηεπψλπκν: ……………………………………………………... 
Αξ. Γειηίνπ Σαπηφηεηαο / ARC: ………………………… …………………… 
Αξηζκφο Δπξσπατθήο Δγγξαθήο: ……………………………………………..  
 
πκθσλψ κε ηα πην πάλσ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα. 
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