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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

Απλές Οδηγίες Συμπλήρωσης της Αίτησης για την 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΕΙΤΕ ΤΟΝ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΕΙΤΕ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ, ΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

Οι εργοδότες που επιθυμούν να δηλώσουν τους εργοδοτούμενους τους που 
έχουν προσληφθεί είτε τον Φεβρουάριο 2020, είτε τον Μάρτιο 2020, είτε τον 
Απρίλιο 2020 ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΩΤΑ να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά 
την αίτηση «Υποβολή Στοιχείων Νέων Εργοδοτουμένων» (Έντυπο ΕΕΑ.7) και 
ΕΠΕΙΤΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΙΤΗΣΗ (ΕΕΑ.1, ΕΕΑ.2, ΕΕΑ.3 ή 
ΕΕΑ.4). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή του εντύπου είναι 
εγγραφή των εργοδοτούμενων στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία, και να λάβουν Αριθμό Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη.  

ΒΗΜΑ 1: Για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης ως ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: 

1. Στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy επιλέγετε «Υποβολή 
Στοιχείων Νέων Εργοδοτουμένων». 

2. ΜΕΡΟΣ Ι: Συμπληρώνετε: 

• τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) της επιχείρησης σας,  

• την οικονομική σας δραστηριότητα, 

• τη διεύθυνση εργασίας, 

• την ηλεκτρονική διεύθυνση, 

• τον αριθμό κινητού τηλεφώνου. 

3. ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Στον Πίνακα συμπληρώνετε τα στοιχεία των εργοδοτούμενων σας 
(επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, αριθμό κινητού τηλεφώνου, αριθμό 
δελτίου ταυτότητας ή αριθμό δελτίου εγγραφής αλλοδαπού ή αριθμό 
ευρωπαϊκής εγγραφής, αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, ημερομηνία έναρξης 
εργοδότησης, μηνιαίο μισθό πρόσληψης).  

http://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/
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4. Διαβάζετε την Υπεύθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση και, αν συμφωνείτε, κάνετε 
κλικ στο κουτάκι «Συμφωνώ με τα πιο πάνω», όπου φαίνονται 
συμπληρωμένα τα στοιχεία της αίτησης σας (ημερομηνία, ονοματεπώνυμο, 
αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων, αριθμός δελτίου ταυτότητας / αριθμός 
δελτίου εγγραφής αλλοδαπού). 

5. Κάνετε κλικ στο κουτάκι «Δεν είμαι ρομπότ» για να προχωρήσετε στην 
υποβολή της αίτησής σας. 

6. Αν συμπληρώσατε ορθά όλα τα πιο πάνω στοιχεία της αίτησης, θα 
λάβετε μήνυμα ότι η καταχώριση της ήταν επιτυχής. Αυτό το μήνυμα δεν 
σημαίνει ότι έχετε εγκριθεί για το επίδομα. Η αίτηση θα εξεταστεί και θα 
ενημερωθείτε με ξεχωριστό μήνυμα ανάλογα.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμπλήρωση μόνο του εντύπου ΕΕΑ.7 δεν είναι αρκετή για 
την καταβολή οποιουδήποτε Ειδικού Επιδόματος. Θα πρέπει να 
συνδυαστεί με: 

• ΒΗΜΑ 2: την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για ειδικό επίδομα 
ανάλογα με την περίπτωση (ΕΕΑ.1, ΕΕΑ.2, ΕΕΑ.3 ή ΕΕΑ.4) ΚΑΙ  

• ΒΗΜΑ 3: με την δήλωση υποβολής στοιχείων τραπεζικού 
λογαριασμού (ΕΕΑ.6)  

Για το Βήμα 2 και το Βήμα 3, παρακαλώ δείτε σχετικές οδηγίες για τη 
συμπλήρωση του κάθε εντύπου, ανάλογα με την ειδική αίτηση που θα 
συμπληρωθεί. 

 


