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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Απιές Οδεγίες σκπιήρωζες ηες Αίηεζες γηα ηελ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΝΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ
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ΔΠΙΘΤΜΟΤΝ
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ΓΗΛΩΟΤΝ
ΣΟΤ
ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΛΗΦΘΔΙ ΔΙΣΔ ΣΟΝ
ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ, ΔΙΣΔ ΣΟΝ ΜΑΡΣΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΝΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΣΩΝ ΔΙΓΙΚΩΝ
ΔΠΙΓΟΜΑΣΩΝ
Οη εργοδόηες ποσ επηζσκούλ λα δειώζοσλ ηοσς εργοδοηούκελοσς ηοσς ποσ
έτοσλ προζιεθζεί είηε ηολ Φεβροσάρηο 2020, είηε ηολ Μάρηηο 2020 ΠΡΔΠΔΙ
ΟΠΩΓΗΠΟΣΔ ΠΡΩΣΑ λα ζσκπιερώζοσλ ειεθηροληθά ηελ αίηεζε «Τποβοιή
ηοητείωλ Νέωλ Δργοδοηοσκέλωλ» (Έλησπο ΔΔΑ.7) θαη ΔΠΔΙΣΑ ΝΑ
ΤΜΠΛΗΡΩΘΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΙΣΗΗ (ΔΔΑ.1, ΔΔΑ.2, ΔΔΑ.3 ή ΔΔΑ.4).
ΠΡΟΟΥΗ: Απαραίηεηε προϋπόζεζε γηα ηελ σποβοιή ηοσ εληύποσ είλαη
εγγραθή ηωλ εργοδοηούκελωλ ζηης Τπερεζίες Κοηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ,
ζύκθωλα κε ηε ζσλήζε δηαδηθαζία, θαη λα ιάβοσλ Αρηζκό Κοηλωληθώλ
Αζθαιίζεωλ, ζε περίπηωζε ποσ δελ έτοσλ ήδε.

ΒΗΜΑ 1: Γηα ηελ ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο σο ΕΡΓΟΔΟΣΗ:
1. ηελ ηζηνζειίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy
ηνηρείσλ Νέσλ Εξγνδνηνπκέλσλ».

επηιέγεηε

«Τπνβνιή

2. ΜΔΡΟ Ι: πκπιεξώλεηε:



ηνλ Αξηζκό Μεηξώνπ Εξγνδόηε (Α.Μ.Ε.) ηεο επηρείξεζεο ζαο,



ηελ νηθνλνκηθή ζαο δξαζηεξηόηεηα,



ηε δηεύζπλζε εξγαζίαο,



ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε,



ηνλ αξηζκό θηλεηνύ ηειεθώλνπ.

3. ΜΔΡΟ ΙΙ: ηνλ Πίλαθα ζπκπιεξώλεηε ηα ζηνηρεία ησλ εξγνδνηνύκελσλ ζαο

(επώλπκν, όλνκα, εκεξνκελία γέλλεζεο, αξηζκό θηλεηνύ ηειεθώλνπ, αξηζκό
δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή αξηζκό δειηίνπ εγγξαθήο αιινδαπνύ ή αξηζκό
επξσπατθήο εγγξαθήο, αξηζκό θνηλσληθώλ αζθαιίζεσλ, εκεξνκελία έλαξμεο
εξγνδόηεζεο, κεληαίν κηζζό πξόζιεςεο).
4. Δηαβάδεηε ηελ Τπεύζπλε Δήισζε / Εμνπζηνδόηεζε θαη, αλ ζπκθσλείηε, θάλεηε
θιηθ ζην θνπηάθη «πκθσλώ κε ηα πην πάλσ», όπνπ θαίλνληαη
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ζπκπιεξσκέλα ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο ζαο (εκεξνκελία, νλνκαηεπώλπκν,
αξηζκόο θνηλσληθώλ αζθαιίζεσλ, αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο / αξηζκόο
δειηίνπ εγγξαθήο αιινδαπνύ).
5. Κάλεηε θιηθ ζην θνπηάθη «Δελ είκαη ξνκπόη» γηα λα πξνρσξήζεηε ζηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζήο ζαο.
6. Αλ ζσκπιερώζαηε ορζά όια ηα πηο πάλω ζηοητεία ηες αίηεζες, ζα

ιάβεηε κήλσκα όηη ε θαηατώρηζε ηες ήηαλ επηηστής. Απηό ην κήλπκα δελ
ζεκαίλεη όηη έρεηε εγθξηζεί γηα ην επίδνκα. Η αίηεζε ζα εμεηαζηεί θαη ζα
ελεκεξσζείηε κε μερσξηζηό κήλπκα αλάινγα.
ΠΡΟΟΥΗ: Η ζσκπιήρωζε κόλο ηοσ εληύποσ ΔΔΑ.7 δελ είλαη αρθεηή γηα
ηελ θαηαβοιή οποηοσδήποηε Δηδηθού Δπηδόκαηος. Θα πρέπεη λα
ζσλδσαζηεί κε:


ΒΗΜΑ 2: ηελ ειεθηροληθή σποβοιή αίηεζες γηα εηδηθό επίδοκα
αλάιογα κε ηελ περίπηωζε (ΔΔΑ.1, ΔΔΑ.2, ΔΔΑ.3 ή ΔΔΑ.4) ΚΑΙ



ΒΗΜΑ 3: κε ηελ δήιωζε σποβοιής ζηοητείωλ ηραπεδηθού
ιογαρηαζκού (ΔΔΑ.6)

Γηα ηο Βήκα 2 θαη ηο Βήκα 3, παραθαιώ δείηε ζτεηηθές οδεγίες γηα ηε
ζσκπιήρωζε ηοσ θάζε εληύποσ, αλάιογα κε ηελ εηδηθή αίηεζε ποσ ζα
ζσκπιερωζεί.
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