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Απιές Οδεγίες σκπιήρωζες ηες Αίηεζες γηα ηελ
ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΔΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΙΩΝ
ΓΙΑ ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟΤ ΠΟΤ ΔΠΙΘΤΜΟΤΝ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΟΤΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΔΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΙΩΝ

ΒΗΜΑ 1: Τποβοιή ηοητείωλ Σραπεδηθού Λογαρηαζκού
Απαραίηεηε προϋπόζεζε γηα ηελ σποβοιή θάζε ειεθηροληθής αίηεζες είλαη ε
ζσκπιήρωζε ηες ειεθηροληθής δήιωζες κε αρηζκό ΔΔΑ.6 «Τποβοιή
ηοητείωλ Σραπεδηθού Λογαρηαζκού», γηα λα δειώζεηε ηνλ ηξαπεδηθό ζαο
ινγαξηαζκό, ζηνλ νπνίν επηζπκείηε λα θαηαβιεζεί ην επίδνκα, ζε πεξίπησζε πνπ
εγθξηζεί ε αίηεζή ζαο γηα Δηδηθό Δπίδνκα.
ΠΡΟΟΥΗ: ε περίπηωζε ποσ έτεηε ήδε θαηατωρίζεη ηο ΙΒΑΝ ζας γηα ηελ
πρώηε περίοδο θαηαβοιής ηωλ Δηδηθώλ Δπηδοκάηωλ (16/3/2020 – 12/4/2020)
θαη έτεηε ήδε ιάβεη εηδηθό επίδοκα ζηολ επηζσκεηό ιογαρηαζκό, δελ τρεηάδεηαη
λα ζσκπιερώζεηε ηελ Γήιωζε ΔΔΑ.6 «Τποβοιή ηοητείωλ Σραπεδηθού
Λογαρηαζκού». Μπορείηε λα προτωρήζεηε θαηεσζείαλ ζηο Βήκα 2 γηα ηελ
ειεθηροληθή ζσκπιήρωζε ηες αίηεζες γηα ηελ Δηδηθή Άδεηα Φροληίδας
Παηδηώλ.
Γηα ηελ ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε ηεο δήισζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ
ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ:
1. ηελ

ηζηνζειίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy επηιέγεηε «Τπνβνιή
ηνηρείσλ Σξαπεδηθνύ Λνγαξηαζκνύ από Πηζαλνύο Γηθαηνύρνπο».

2. πκπιεξώλεηε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη από ηελ δήισζε

(όλνκα, επώλπκν, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε (email), εκεξνκελία γέλλεζεο,
αξηζκό θνηλσληθώλ αζθαιίζεσλ, ππεθνόηεηα, αξηζκό δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή
αξηζκό δειηίνπ εγγξαθήο αιινδαπνύ, αξηζκό επξσπατθήο εγγξαθήο (αλ
εθαξκόδεηαη) θαη αξηζκό θηλεηνύ ηειεθώλνπ). ΠΡΟΟΥΗ: Να ζσκπιερωζεί
ο ορζός αρηζκός θοηλωληθώλ αζθαιίζεωλ θαη ο ορζός αρηζκός δειηίοσ
ηασηόηεηας (γηα Κύπρηοσς Ποιίηες) / αρηζκός δειηίοσ εγγραθής
αιιοδαπού (γηα κε Κύπρηοσς Ποιίηες).
ΗΜΔΙΩΗ: Αλ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ
Αζθαιίζεσλ έρεη ήδε ηνλ αξηζκό Λνγαξηαζκνύ ζαο θαη πξνζπαζήζηε λα ηνλ
ππνβάιεηε μαλά, ηόηε ζα δείηε κήλπκα ζηελ νζόλε ζαο όηη δελ ρξεηάδεηαη λα
πξνρσξήζεηε ζηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ.
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3. ε πεξίπησζε πνπ πξώηε θνξά ζπκπιεξώλεηε ηε Γήισζε Τπνβνιήο

ηνηρείσλ Σξαπεδηθνύ Λνγαξηαζκνύ, κεηά ηνλ έιεγρν νξζήο θαηαρώξηζεο ησλ
πην πάλσ ζηνηρείσλ, θαηαρσξείηε ηνλ αξηζκό ΙΒΑΝ (Σν CY πνπ βξίζθεηαη
ζηελ αξρή θάζε ΙΒΑΝ είλαη ήδε ζπκπιεξσκέλν ζηελ ειεθηξνληθή αίηεζε θαη
ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ κόλν ηα ππόινηπα 26 ςεθία. Αλ ζηνλ αξηζκό
ΙΒΑΝ ππάξρνπλ θαη γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ, ζα πξέπεη λα θαηαρσξηζηνύλ
κε θεθαιαία θαη ζηα Αγγιηθά). ΠΡΟΟΥΗ: Ο ιογαρηαζκός πρέπεη
οπωζδήποηε λα είλαη ζηο όλοκα ζας (είηε κόλο ζηο δηθό ζας όλοκα,
είηε θοηλός ιογαρηαζκός ζηο όλοκα ζας θαη θάποηοσ άιιοσ / θάποηωλ
άιιωλ προζώπωλ). Γελ είλαη εθηθηή ε θαηαβοιή οποηοσδήποηε Δηδηθού
Δπηδόκαηος ζε ιογαρηαζκούς ποσ δελ είλαη ζηο όλοκα ηοσ δηθαηούτοσ
ηοσ Δηδηθού Δπηδόκαηος.
4. Σέινο, αλεβάδεηε / θνξηώλεηε ζηελ ηζηνζειίδα αληίγξαθν ηνπ εληύπνπ ηεο
βεβαίσζεο ΙΒΑΝ ηεο Σξάπεδαο, είηε ζε θσηνγξαθία ζηελ νπνία λα θαίλνληαη
μεθάζαξα όια ηα ζηνηρεία ζαο θαη ην ΙΒΑΝ, είηε κε ζαξσκέλν (ζθαλαξηζκέλν)
ην έληππν ΙΒΑΝ ζην νπνίν λα θαίλνληαη μεθάζαξα όια ηα ζηνηρεία ζαο θαη ην
ΙΒΑΝ.
5. Γηαβάδεηε ηελ Τπεύζπλε Γήισζε / Δμνπζηνδόηεζε θαη, αλ ζπκθσλείηε, θάλεηε
θιηθ ζην θνπηάθη «πκθσλώ κε ηα πην πάλσ», όπνπ θαίλνληαη
ζπκπιεξσκέλα ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο ζαο (εκεξνκελία, νλνκαηεπώλπκν,
αξηζκόο θνηλσληθώλ αζθαιίζεσλ, αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο / αξηζκόο
δειηίνπ εγγξαθήο αιινδαπνύ).
6. Κάλεηε θιηθ ζην θνπηάθη «Γελ είκαη ξνκπόη» γηα λα πξνρσξήζεηε ζηελ
ππνβνιή ηεο Γήισζήο ζαο.

ΒΗΜΑ 2: Δηδηθή Άδεηα γηα Φροληίδα Παηδηώλ (Έλησπο ΔΔΑ.1)
Σν Έληππν ΔΔΑ.1 «Αίηεζε γηα Υνξήγεζε Δπηδόκαηνο θαη Πεξηόδνπ Δμνκνηνύκελεο
Αζθάιηζεο Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηώλ κέρξη 15 εηώλ ή παηδηώλ κε
αλαπεξίεο», ζσκπιερώλεηαη ειεθηροληθά από ηοσς εργοδοηούκελοσς (δειαδή,
από ηολ θάζε ελδηαθερόκελο γολέα)
Γηα ηελ ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο:
1. ηελ

ηζηνζειίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy επηιέγεηε «Αίηεζε γηα
Υνξήγεζε Δπηδόκαηνο θαη Πεξηόδνπ Δμνκνηνύκελεο Αζθάιηζεο Δηδηθής
Άδεηας γηα Φροληίδα Παηδηώλ κέρξη 15 εηώλ ή παηδηώλ κε αλαπεξίεο» Τπνβνιή Αίηεζεο.

2. ΜΔΡΟ Ι: πκπιεξώλεηε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία γνλέα πνπ δεηνύληαη από

ηελ αίηεζε (όλνκα, επώλπκν, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε (email), εκεξνκελία
γέλλεζεο, αξηζκό θνηλσληθώλ αζθαιίζεσλ, ππεθνόηεηα, αξηζκό δειηίνπ
ηαπηόηεηαο ή αξηζκό δειηίνπ εγγξαθήο αιινδαπνύ, αξηζκό επξσπατθήο
εγγξαθήο (αλ εθαξκόδεηαη), αξηζκό θηλεηνύ ηειεθώλνπ, θύιν). ΠΡΟΟΥΗ:
Να ζσκπιερωζεί ο ορζός αρηζκός θοηλωληθώλ αζθαιίζεωλ θαη ο ορζός
αρηζκός δειηίοσ ηασηόηεηας (γηα Κύπρηοσς Ποιίηες) / αρηζκός δειηίοσ
εγγραθής αιιοδαπού (γηα κε Κύπρηοσς Ποιίηες).
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3. Δπηβεβαηώλεηε όηη εξγνδνηείζηε ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, θάλνληαο θιηθ ζην

θνπηάθη «Γειώζηε όηη εξγνδνηείζηε ηνλ ηδησηηθό ηνκέα».
4. Δπηβεβαηώζηε όηη είζηε κόλνο γνλέαο, όπσο ν όξνο θαζνξίδεηαη ζην Δηδηθό

ρέδην θαη πεξηγξάθεηαη ζηελ αίηεζε, θάλνληαο θιηθ ζην θνπηάθη «Γειώζηε αλ
είζηε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα».
5. πκπιεξώλεηε ηα ζηνηρεία δηεύζπλζεο δηακνλήο ζαο (νδόο, αξηζκόο νηθίαο,

Γήκνο / Κνηλόηεηα, Δπαξρία, ηαρπδξνκηθόο θώδηθαο)
6. πκπιεξώλεηε ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία αηηείζηε ηελ εηδηθή άδεηα.

ΠΡΟΟΥΗ: ε περίοδος πρέπεη λα είλαη εληός ηωλ εκεροκεληώλ
13/4/2020 – 12/5/2020. Γελ γίλοληαη αποδεθηές οποηεζδήποηε
εκεροκελίες εθηός ηες πηο πάλω περηόδοσ.
7. ΜΔΡΟ ΙΙ: πκπιεξώλεηε ηα ζηνηρεία ηνπ παηδηνύ (είηε κέρξη 15 εηώλ, είηε κε

αλαπεξία), γηα ην νπνίν δεηείηαη ε άδεηα (αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή
αξηζκόο δειηίνπ εγγξαθήο αιινδαπνύ). ΠΡΟΟΥΗ: δελ τρεηάδεηαη λα
ζσκπιερώζεηε ηα ζηοητεία όιωλ ηωλ παηδηώλ κέτρη 15 εηώλ / όιωλ ηωλ
παηδηώλ κε αλαπερίες ηες οηθογέλεηας. Έλα κόλο παηδί κέτρη 15 εηώλ /
κε αλαπερίες είλαη αρθεηό.
8. Αλεβάδεηε / θνξηώλεηε ζηελ ηζηνζειίδα αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ
γελλήζεσο ηνπ παηδηνύ κέρξη 15 εηώλ ή κε αλαπεξίεο θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ
αλαπεξίαο (αλ εθαξκόδεηαη), είηε ζε θσηνγξαθία, είηε κε ζαξσκέλν
(ζθαλαξηζκέλν) ην πηζηνπνηεηηθό, ώζηε λα θαίλνληαη μεθάζαξα ηα ζηνηρεία
ηνπ θάζε πηζηνπνηεηηθνύ.
9. ΜΔΡΟ ΙΙΙ: Σέινο, ζπκπιεξώλεηε νξζά ηνλ Αξηζκό Μεηξώνπ Δξγνδόηε

(Α.Μ.Δ.) ηεο επηρείξεζεο πνπ ζαο εξγνδνηεί, ηελ επσλπκία ηεο θαη ηελ
νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα. ΠΡΟΟΥΗ: Γηα ηολ Αρηζκό Μεηρώοσ Δργοδόηε
(Α.Μ.Δ.) ηες επητείρεζες κπορείηε λα ελεκερωζείηε από ηολ εργοδόηε
ζας.
10. Γηαβάδεηε ηελ Τπεύζπλε Γήισζε / Δμνπζηνδόηεζε θαη, αλ ζπκθσλείηε, θάλεηε
θιηθ ζην θνπηάθη «πκθσλώ κε ηα πην πάλσ», όπνπ θαίλνληαη
ζπκπιεξσκέλα ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο ζαο (εκεξνκελία, νλνκαηεπώλπκν,
αξηζκόο θνηλσληθώλ αζθαιίζεσλ, αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο / αξηζκόο
δειηίνπ εγγξαθήο αιινδαπνύ).
11. Κάλεηε θιηθ ζην θνπηάθη «Γελ είκαη ξνκπόη» γηα λα πξνρσξήζεηε ζηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζήο ζαο.
12. 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.
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