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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 

 

Απιέο Οδεγίεο πκπιήξωζεο ηεο Αίηεζεο γηα ην 

ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΗΓΟΜΑ ΑΤΣΟΣΔΛΩ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 

ΓΗΑ ΑΤΣΟΣΔΛΩ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΠΟΤ ΔΠΗΘΤΜΟΤΝ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΟΤΝ 

ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΗΓΟΜΑ ΑΤΣΟΣΔΛΩ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 

ΒΖΜΑ 1: Τπνβνιή ηνηρείωλ Σξαπεδηθνύ Λνγαξηαζκνύ 

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ ππνβνιή θάζε ειεθηξνληθήο αίηεζεο είλαη ε 

ζπκπιήξωζε ηεο ειεθηξνληθήο δήιωζεο κε αξηζκό ΔΔΑ.6 «Τπνβνιή 

ηνηρείωλ Σξαπεδηθνύ Λνγαξηαζκνύ», γηα λα δειώζεηε ηνλ ηξαπεδηθό ζαο 

ινγαξηαζκό, ζηνλ νπνίν επηζπκείηε λα θαηαβιεζεί ην επίδνκα, ζε πεξίπησζε πνπ 

εγθξηζεί ε αίηεζή ζαο. 

ΠΡΟΟΥΖ: ε πεξίπηωζε πνπ έρεηε ήδε θαηαρωξίζεη ην ΗΒΑΝ ζαο γηα ηελ 

πξώηε πεξίνδν θαηαβνιήο ηωλ Δηδηθώλ Δπηδνκάηωλ θαη έρεηε ήδε ιάβεη 

εηδηθό επίδνκα ζηνλ επηζπκεηό ινγαξηαζκό, δελ ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξώζεηε 

ηελ Γήιωζε ΔΔΑ.6  «Τπνβνιή ηνηρείωλ Σξαπεδηθνύ Λνγαξηαζκνύ». 

Μπνξείηε λα πξνρωξήζεηε θαηεπζείαλ ζην Βήκα 2 γηα ηελ ειεθηξνληθή 

ζπκπιήξωζε ηεο αίηεζεο ΔΔΑ.5 «Αίηεζε γηα Υνξήγεζε Δηδηθνύ Δπηδόκαηνο 

Απηνηειώο Δξγαδνκέλωλ πνπ έρνπλ αλαζηείιεη Πιήξωο ή Μεξηθώο ηελ 

Δξγαζία ηνπο» 

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). ΠΡΟΟΥΖ: Να ζπκπιεξωζεί 

ν νξζόο αξηζκόο θνηλωληθώλ αζθαιίζεωλ θαη ν νξζόο αξηζκόο δειηίνπ 

ηαπηόηεηαο (γηα Κύπξηνπο Πνιίηεο) / αξηζκόο δειηίνπ εγγξαθήο 

αιινδαπνύ (γηα κε Κύπξηνπο Πνιίηεο). 

ΖΜΔΗΩΖ: 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. 

http://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/
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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). ΠΡΟΟΥΖ: Ο ινγαξηαζκόο πξέπεη 

νπωζδήπνηε λα είλαη ζην όλνκα ζαο (είηε κόλν ζην δηθό ζαο όλνκα, 

είηε θνηλόο ινγαξηαζκόο ζην όλνκα ζαο θαη θάπνηνπ άιινπ / θάπνηωλ 

άιιωλ πξνζώπωλ). Γελ είλαη εθηθηή ε θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε Δηδηθνύ 

Δπηδόκαηνο ζε ινγαξηαζκνύο πνπ δελ είλαη ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ 

ηνπ Δηδηθνύ Δπηδόκαηνο.  

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. 

 

ΒΖΜΑ 2: Δηδηθό Δπίδνκα Απηνηειώο Δξγαδνκέλωλ πνπ έρνπλ 

αλαζηείιεη Πιήξωο ή Μεξηθώο ηελ Δξγαζία ηνπο (Έληππν ΔΔΑ.5) 

Γηα ηελ ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο: 

1. ηελ ηζηνζειίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy επηιέγεηε «Δηδηθό Δπίδνκα 

Απηνηειώο Δξγαδνκέλσλ» - Τπνβνιή Αίηεζεο. 

2. πκπιεξώλεηε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία 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, αξηζκό ζηαζεξνύ ηειεθώλνπ). 

ΠΡΟΟΥΖ: Να ζπκπιεξωζεί ν νξζόο αξηζκόο θνηλωληθώλ αζθαιίζεωλ 

θαη ν νξζόο αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο (γηα Κύπξηνπο Πνιίηεο) / 

αξηζκόο δειηίνπ εγγξαθήο αιινδαπνύ (γηα κε Κύπξηνπο Πνιίηεο). 

3. πκπιεξώλεηε ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πεξηόδνπ γηα ηελ νπνία αηηείζηε 

ην εηδηθό επίδνκα απηνηειώο εξγαδνκέλσλ. ΠΡΟΟΥΖ: ε πεξίνδνο δελ 

κπνξεί λα μεθηλά πξηλ ηηο 13/4/2020.  

http://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/
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4. Δπηβεβαηώλεηε όηη ην επάγγεικα ζαο δελ εκπίπηεη ζηνλ Καηάινγν Α πνπ 

θαίλεηαη ζηελ αίηεζε, θάλνληαο θιηθ ζην θνπηάθη «Γειώλσ όηη ην επάγγεικά 

κνπ δελ εκπίπηεη ζηνλ Καηάινγν Α». 

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 αίηεζήο ζαο. 

7. Αλ ζπκπιεξώζαηε νξζά όια ηα πην πάλω ζηνηρεία ηεο αίηεζεο, ζα ιά-

βεηε κήλπκα όηη ε θαηαρώξηζε ηεο ήηαλ επηηπρήο. Απηό ην κήλπκα δελ 

ζεκαίλεη όηη έρεηε εγθξηζεί γηα ην επίδνκα. Η αίηεζε ζα εμεηαζηεί θαη ζα ελε-

κεξσζείηε κε μερσξηζηό κήλπκα αλάινγα.  


