
Οδηγίες για συμπλήρωση και υποβολή των Εντύπων Εξουσιοδότησης για 
καταβολή των επιδομάτων σε λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου 

Έντυπο Εξουσιοδότησης από Εταιρεία σε φυσικό πρόσωπο 
Το Μέρος Α του εντύπου να υπογραφεί από τον Γραμματέα και όλους τους Διευθυντές της 
Εταιρείας που αιτείται το επίδομα, να φέρει τη σφραγίδα της εταιρείας και να συνοδεύεται 
από αντίγραφο πρόσφατου πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα από τον 
Έφορο Εταιρειών.  
Το Μέρος Β να συμπληρωθεί από το φυσικό πρόσωπο που αποδέχεται να καταβληθούν τα 
επιδόματα στον προσωπικό του λογαριασμό και να επισυναφθεί για τον λογαριασμό αυτό 
πιστοποιητικό από τράπεζα στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ,  το όνομα και ο 
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Αριθμός Εγγραφής Αλλοδαπού (ARC) του δικαιούχου.   
Το έντυπο να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή στη διεύθυνση:  
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας  
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Υπόψη Χριστόφορου Μαρκίδη 
Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 7  
1463 Λευκωσία 
 
Για να είναι δυνατή η επιβεβαίωση του ΙΒΑΝ θα πρέπει παράλληλα αυτό να υποβληθεί 
ηλεκτρονικά με τη δήλωση των τραπεζικών στοιχείων (ΕΕΑ12) από τη σελίδα 
www.coronavirus.mlsi.gov.cy. Στη δήλωση ΕΕΑ12 να καταχωρηθούν τα στοιχεία της 
Εταιρείας και να  δηλωθεί το ΙΒΑΝ του φυσικού προσώπου στο οποίο θα γίνει το 
έμβασμα σε περίπτωση έγκρισης. Το ΙΒΑΝ θα επιβεβαιωθεί από το Υπουργείο  Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη βάση του Πιστοποιητικού Εξασφάλισης που θα 
υποβληθεί. 
 
Έντυπο Εξουσιοδότησης από φυσικό πρόσωπο σε άλλο φυσικό πρόσωπο 
Το μέρος Α να συμπληρωθεί και υπογραφεί από το πρόσωπο που αιτείται το επίδομα. 
Το Μέρος Β να συμπληρωθεί και υπογραφεί από το φυσικό πρόσωπο που αποδέχεται την 
εξουσιοδότηση και να επισυναφθεί πιστοποιητικό από τράπεζα στο οποίο να αναγράφεται 
ο αριθμός ΙΒΑΝ, το όνομα και ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Αριθμός Εγγραφής 
Αλλοδαπού (ARC) του δικαιούχου.  
Για να είναι δυνατή η επιβεβαίωση του ΙΒΑΝ θα πρέπει αυτό να υποβληθεί ηλεκτρονικά με 
τη δήλωση των τραπεζικών στοιχείων από τη σελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy. Αν 
πρόκειται για αυτοτελώς εργαζόμενο άτομο να υποβληθεί η δήλωση  ΕΕΑ6. Αν πρόκειται  
για φυσικό πρόσωπο που υποβάλει αίτηση ως εργοδότης με Αριθμό Μητρώου Εργοδότη 
(ΑΜΕ) να υποβληθεί η  δήλωση ΕΕΑ12. Στη δήλωση να καταχωρηθούν τα στοιχεία του 
φυσικού προσώπου που αιτείται τα επιδόματα Covid και να  δηλωθεί το ΙΒΑΝ του φυσικού 
προσώπου στο οποίο θα γίνει το έμβασμα σε περίπτωση έγκρισης. Το ΙΒΑΝ θα 
επιβεβαιωθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη βάση 
του Πιστοποιητικού Εξασφάλισης που θα υποβληθεί. 
Το έντυπο να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή στη διεύθυνση:  
 
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας  
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Υπόψη Χριστόφορου Μαρκίδη  
Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 7  
1463 Λευκωσία 

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

