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Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών 
 
Όροι  και  προϋποθέσεις  για  ένταξη  επιχειρήσεων  στο  Ειδικό  Σχέδιο  Μερικής 

Αναστολής  των  Εργασιών  της Επιχείρησης: 
➢ Οποιαδήποτε επιχείρηση δύναται να ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των 

Εργασιών της Επιχείρησης εφόσον έχει αναστείλει μερικώς την εργασία της, δηλαδή έχει ή 

προβλέπει μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης πέραν του 25% για την περίοδο από τη 

13η Απριλίου 2020 μέχρι και τη 12η Μαΐου 2020, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 

προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην 

κατάσταση που περιήλθε η επιχείρησή τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. Σε 

περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το προηγούμενο έτος, τότε η σύγκριση θα 

γίνει με περίοδο που προηγείται της 13ης Απριλίου 2020. Νοείται ότι δεν λαμβάνονται υπ’ όψη 

οποιεσδήποτε πράξεις που έλαβαν χώρα πριν τη 13η Απριλίου 2020 ανεξάρτητα της 

ημερομηνίας έκδοσης τιμολογίων ή καταβολής της πληρωμής, έστω και μεταγενέστερα της 

13ης Απριλίου 2020. 

➢ Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της 

Επιχείρησης είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 

και σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, να μην απολυθεί οποιοσδήποτε εργαζόμενος τόσο για 

την περίοδο συμμετοχής της επιχείρησης στο Σχέδιο όσο και για επιπρόσθετη περίοδο ίση με 

την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο συν ένα επιπλέον μήνα (εκτός για λόγους που 

αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως). Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν 

να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα. Εάν για 

παράδειγμα η περίοδος συμμετοχής είναι από 13 Απριλίου μέχρι 12 Μαΐου  2020, τότε δεν θα 

μπορεί να απολύσει οποιονδήποτε εργαζόμενο μέχρι και τις  12 Ιουλίου 2020. Εάν η 

επιχείρηση εντάχθηκε στο σχέδιο από τις 16/3/2020 και θα ενταχθεί και στο νέο σχέδιο από 

13/4/20 μέχρι 12/5/20 τότε δεν θα μπορεί να απολύσει οποιονδήποτε εργαζόμενο μέχρι και 

τις 12/8/2020 

➢ Επιχειρήσεις οι οποίες εργοδοτούν μέχρι 50 εργοδοτουμένους δύνανται να ενταχθούν στο 

Ειδικό Σχέδιο Μερικής  Αναστολής  των  Εργασιών  της  Επιχείρησης  και  να  δηλώσουν  το  75%  

του  συνολικού  αριθμού των  εργοδοτουμένων  τους  για  να  τους  καταβληθεί   Ειδικό  Ανεργιακό  

Επίδομα  εφόσον  πληρούνται  οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης. 

➢ Επιχειρήσεις οι οποίες εργοδοτούν περισσότερους από 50 εργοδοτουμένους δύνανται να 

ενταχθούν στο Ειδικό  Σχέδιο  Μερικής  Αναστολής  των  Εργασιών  της  Επιχείρησης  και  να  

δηλώσουν  το  60%  του συνολικού  αριθμού  των  εργοδοτουμένων  τους  για  να  τους  

καταβληθεί   Ειδικό  Ανεργιακό  Επίδομα εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της 

παρούσας Απόφασης. 

➢ Για  τον  υπολογισμό  του  αριθμού  των  εργοδοτουμένων  που  εμπίπτουν  είτε  στο  75%  είτε  

στο  60%  του συνόλου  των  εργοδοτουμένων,  το  αποτέλεσμα  της  μαθηματικής  πράξης  

στρογγυλοποιείται  στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.  

➢ Διευκρινίζεται ότι για Για Επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 πρόσωπα, το Ειδικό Ανεργιακό 

Επίδομα δύναται να καταβληθεί σε όλους τους εργοδοτουμένους ανεξαρτήτως της ιδιότητάς 

τους, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης. 
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➢ Για επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της 

Επιχείρησης, το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται σε διευθυντές μέτοχους, συνεταίρους 

που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη, οι 

οποίοι εμπίπτουν είτε στο 25%, είτε στο 40% του προσωπικού, ανάλογα με την περίπτωση, στο 

οποίο δεν δύναται να καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα (δεν  εφαρμόζεται  σε  

επιχειρήσεις  που  εργοδοτούν  μέχρι  εννέα πρόσωπα). 

➢ Σε περίπτωση κατά την οποία τα πρόσωπα που αναφέρονται ανωτέρω υπερβαίνουν σε αριθμό 

το 25% ή το 40% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης, ανάλογα με την περίπτωση, τότε 

δύνανται να συμπεριληφθούν και να τους καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα εφόσον 

πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης. 

➢ Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, ο εργοδότης 

απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτουμένους 

του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει καταβληθεί μισθός και 

για την περίοδο για την οποία θα λάβουν εργοδοτούμενοι το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, το 

μέρος του μισθού που αντιστοιχεί σε αυτή την περίοδο δύναται να συμψηφιστεί από τον 

εργοδότη. 

➢ Για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της 

Επιχείρησης, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να απασχολεί προσωπικό, το οποίο θα λαμβάνει 

Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στην επιχείρηση, καταβάλλοντας στο εν λόγω προσωπικό το 

υπόλοιπο του μισθού τους και τις ανάλογες εισφορές στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

που αναλογούν στο επιπρόσθετο ποσό που θα καταβληθεί από τον εργοδότη. Το υπόλοιπο του 

μισθού δύναται να διαφοροποιηθεί εφόσον συναινεί ο εργοδοτούμενος ανάλογα με τις ώρες 

απασχόλησής του. 

➢ Ο εργοδοτούμενος στον οποίο θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δύναται, εφόσον 

συναινεί, να απασχολείται στην επιχείρηση με την καταβολή της διαφοράς του μισθού του από 

το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ή, εφόσον συναινεί ο εργοδοτούμενος, με διαφοροποίηση της πιο 

πάνω διαφοράς ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης. 

➢ Η  περίοδος  καταβολής  του  Ειδικού  Ανεργιακού  Επιδόματος  θα  θεωρείται  περίοδος  

εξομοιούμενης ασφάλισης  για  σκοπούς  εισφορών  στο  Ταμείο  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  και  

θα  πιστωθεί  αναλόγως  ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου. 

➢ Για την εφαρμογή του Ειδικού Σχεδίου Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης, η 

έννοια του όρου «επιχείρηση» περιλαμβάνει και φυσικά ή νομικά πρόσωπα οι οποίοι είναι 

εργοδότες και με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο είναι υπόχρεοι για καταβολή 

εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους εργοδοτουμένους τους. 

➢ Σε περίπτωση ομίλου εταιρειών που έχει την έννοια είτε σχέσης μητρικών και θυγατρικών 

εταιρειών, είτε συνδεδεμένων εταιρειών δηλαδή με κοινό κύριο μέτοχο, ο οποίος κατέχει πέραν 

του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 

οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών του που αναφέρονται πιο πάνω αφορούν την ίδια 

οικονομική δραστηριότητα, θα δύνανται να θεωρούνται ως μία 

υποβληθείσα αίτηση του ομίλου μόνο εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση και δοθεί σχετική  
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έγκριση και, σε αυτή την περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις των πιο πάνω Σχεδίων θα 

εφαρμόζονται ως να αφορούσαν μία επιχείρηση και ένα εργοδότη. 

➢ Κάθε επιχείρηση ή εργοδότης πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο 

Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και σε οποιοδήποτε άλλο Σχέδιο 

Αποφασίζεται και δημοσιεύεται με βάση τις διατάξεις του περί των Έκτακτων Μέτρων που 

Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την 

Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου, οφείλει να διατηρεί για περίοδο 

τουλάχιστον δύο ετών από την υποβολή της αίτησης κάθε σχετικό αρχείο, παραστατικό ή και 

αποδεικτικό στοιχείο για όλους τους όρους και προϋποθέσεις οι οποίες περιέχονταν στις 

σχετικές αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

➢ Επιχείρηση η οποία κατέχει για ένα Νομικό Πρόσωπο πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου 

Εργοδότη στο μητρώο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανεξάρτητα από τις αιτήσεις που 

υποβάλλει για διαφορετικούς Αριθμούς Μητρώου Εργοδότη, θα θεωρούνται όλες οι αιτήσεις ως 

μία υποβληθείσα αίτηση της επιχείρησης και οι όροι και οι προϋποθέσεις των πιο πάνω Σχεδίων 

θα εφαρμόζονται ως να είχαν ένα αριθμό μητρώου Εργοδότη. 

 

➢ Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εκ των υστέρων 

προκύπτει ότι είτε το πρόσωπο αυτό δεν ήταν δικαιούχο είτε ότι δεν οφειλόταν ολόκληρο ή 

μέρος του ποσού οποιουδήποτε επιδόματος ή παροχής που παρέχεται δυνάμει του περί των 

Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου και των Αποφάσεων 

που εκδίδονται δυνάμει αυτού, θεωρείται ως χρέος του προσώπου αυτού στη Δημοκρατία και 

δύναται να συμψηφιστεί με οποιαδήποτε μελλοντική παροχή που παρέχεται είτε δυνάμει του 

περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου είτε με οποιοδήποτε ποσό είναι καταβλητέο προς το 

πρόσωπο αυτό είτε να διεκδικηθεί ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. Οι πιο πάνω διατάξεις 

ισχύουν και για κάθε πρόσωπο το οποίο έχει επιτύχει διά ψευδών παραστάσεων τη χορήγηση 

οποιασδήποτε πληρωμής που έχει διενεργηθεί δυνάμει του περί των Έκτακτων Μέτρων που 

Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την 

Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου και των Αποφάσεων που εκδίδονται 

δυνάμει αυτού. 
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Υποβολή Αίτησης  

➢ Η επιχείρηση χρειάζεται να υποβάλει, με την υποβολή της αίτησης (Ηλεκτρονική Δήλωση ΕΕΑ.4) 

κατάλογο τόσο των εργοδοτουμένων για τους οποίους ζητείται η καταβολή Ειδικού Ανεργιακού 

Επιδόματος για την περίοδο της Μερικής Αναστολής των εργασιών της επιχείρησης όσο και 

κατάλογο των εργοδοτουμένων για τους οποίους δεν θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό 

Επίδομα. Η Δήλωση υποβάλλεται  από πρόσωπο που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το 

σχετικό Νόμο. 

➢ Το επίδομα Μερικής Αναστολής Εργασιών καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί από τον 

εργαζόμενο/η διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.6 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» 

που αφορά τη δήλωση για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα. 

Εφόσον δεν έχει ήδη καταχωρηθεί και επιβεβαιωθεί όταν υποβλήθηκε η αίτηση για την περίοδο 

16/3/20 με 12/4/20.  

 

Τρόπος Υπολογισμού του Επιδόματος 
Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που καταβάλλεται σε δικαιούχους υπολογίζεται όπως παρουσιάζεται 

στα σημεία πιο κάτω και καταβάλλεται ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα το μεγαλύτερο ποσό: 

➢ Για μισθωτά πρόσωπα, για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον 

περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων, σύμφωνα 

με τον πιο πάνω Νόμο. 

➢ Για μισθωτά πρόσωπα με βάση το μισθό Ιανουαρίου 2020 και για οποιεσδήποτε προσλήψεις 

εργαζομένων έλαβαν χώρα είτε το Φεβρουάριο 2020, είτε το Μάρτιο 2020, με βάση το μισθό, ο 

οποίος θα δηλωθεί στην αίτηση ΕΕΑ.7, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης του εν λόγω 

εργαζομένου θα το δηλώσει στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα λάβει Αριθμό 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην περίπτωση που δεν κατέχει ήδη. Σε περίπτωση κατά την οποία 

δεν υπάρχουν στοιχεία για το μισθό Ιανουαρίου 2020, τότε λαμβάνεται υπ’ όψη ο μισθός για τον 

οποίο υπάρχουν στοιχεία εντός των τελευταίων 9 μηνών στο Μητρώο των Υπηρεσιών 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον ίδιο εργοδότη. 

➢ Σε περίπτωση κατά την οποία η εργοδότηση του συγκεκριμένου αιτητή / της 

συγκεκριμένης αιτήτριας έλαβε χώρα σε ημερομηνία, η οποία εμπίπτει στη διάρκεια 

οποιουδήποτε από τους πιο πάνω μήνες, με εξαίρεση την πρώτη και την τελευταία ημέρα του 

μήνα, τότε ο μισθός που λαμβάνεται υπ’ όψη είναι ο μισθός που αφορά ολόκληρο το μήνα. 

 

➢ Επίσης σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε μήνα στον οποίο εμπίπτει η περίοδος 
λήψης του επιδόματος είτε μητρότητας, είτε πατρότητας, είτε ασθενείας, είτε σωματικής 
βλάβης, θα λαμβάνεται υπ’ όψη η αναλογία του μισθού για ολόκληρο το μήνα. 
 

➢ Το ανώτατο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για την περίοδο 
ισχύος του Ειδικού Σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214 και να είναι μικρότερο από 
€360 

 

 

https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormEea006Servlet
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Άτομα που λαμβάνουν άλλα επιδόματα 

Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο εργοδοτούμενος 

λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ασθενείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα ειδικής άδειας, 

ειδικό επίδομα αυτοτελώς εργαζομένων, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας ή θεσμοθετημένη 

σύνταξη. 

Ποιοι Δεν έχουν δικαίωμα  

Το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης δεν εφαρμόζεται για οργανισμούς 
του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οργανισμούς δημόσιου δικαίου και άλλους παρόμοιας 
φύσης οργανισμούς και άλλες οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες εκ των πραγμάτων δεν έχουν 
υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους  Διευκρινίζεται ότι η εργοδότηση οικιακού προσωπικού δεν 
εμπίπτει με οποιοδήποτε τρόπο στους εργοδοτουμένους που καλύπτονται από την παρούσα Απόφαση. 
 
Δεν εφαρμόζεται για τις  κάτω οικονομικές δραστηριότητες: 

1. Υπεραγορές 
2. Δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 
3. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 
4. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των 

Αδειοδοτημένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων 
5. Ιατροί (εξαιρουμένων Οδοντιάτρων ή άλλων συγκεκριμένων κατηγοριών) 
6. Νοσοκομειακές Δραστηριότητες 
7. Γηροκομεία 
8. Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων 
9. Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων 
10. Φαρμακεία 
11. Εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών 
12. Λιανικό εμπόριο σε καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό 

(μη περιλαμβανομένων των Περιπτέρων) 
13. Λιανικό εμπόριο τροφίμων 

 

Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 
Από το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος οι οποίοι εργάζονται ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις που δύνανται να ενταχθούν στο Ειδικό 
Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης. Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα το οποίο θα 
καταβληθεί σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς 
υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του. 
 

Περίοδος που ισχύει 
Το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης ισχύει από τις 13 Απριλίου 2020 
μέχρι τις 12 Μαΐου 2020 
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Υπεύθυνη δήλωση 
Η  επιχείρηση  θα  μπορεί  να  ενταχθεί  στο  Σχέδιο  Μερικής  Αναστολής  Εργασιών  της  Επιχείρησης  

μόνο μετά από υπεύθυνη δήλωση / εξουσιοδότηση προσώπου που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα 

με το σχετικό Νόμο, με την οποία: 

➢ Θα  βεβαιώνεται  υπεύθυνα  ότι  τα  στοιχεία  που  έχουν  καταχωρηθεί  είναι  αληθή και  θα  

γίνεται  αποδοχή των συνεπειών του νόμου για ψευδή δήλωση, επί χρηματική ποινή μέχρι 

€40.000 ή  φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί σε περίπτωση καταδίκης για 

παροχή ψευδών στοιχείων. 

➢ Θα  παρέχεται  εξουσιοδότηση  στο  Υπουργείο  Εργασίας,  Πρόνοιας  και  Κοινωνικών  

Ασφαλίσεων,  να επαληθεύσει  σε  συνεργασία  με  άλλες  αρμόδιες  Αρχές  της  Δημοκρατίας  ή  

του  εξωτερικού  και  με Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις  όσα  από  τα  στοιχεία  που  

περιέχονται  στην  αίτησή  κριθεί  ότι  είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και την 

παροχή του επιδόματος. 

➢ Θα παρέχεται ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού  χαρακτήρα 

για τους σκοπούς  εφαρμογής  της  παρούσας  Απόφασης,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  

Κεφαλαίου  ΙΙΙ  του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 για την  προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  

των  δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών.  

 

Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη 16η Μαρτίου 2020 για οποιαδήποτε καταβολή 

αναδρομικών ποσών συμπληρωματικού επιδόματος για το παρόν Σχέδιο, το οποίο εφαρμόστηκε για 

την περίοδο από τη 16η Μαρτίου 2020 μέχρι τη 12η Απριλίου 2020 και ειδικότερα μόνο όσον αφορά τον 

υπολογισμό του Ειδικού Επιδόματος που αναφέρεται στις παραγράφους υπολογισμού του επιδόματος 

πιο πάνω  και από τη 13η Απριλίου 2020 μέχρι και τη 12η Μαΐου 2020. 
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61 Lordou Vironos, Lumiel Building 4th floor 

 6023, Larnaca, Cyprus   
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04 Μαΐου 2020 
 

Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει μόνο γενικές πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης του  και η KKP  δεν παρέχει μέσω 
αυτού του ενημερωτικού δελτίου επαγγελματικές συμβουλές ή υπηρεσίες. H KKP δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που 
μπορεί να υποστεί οποιοδήποτε πρόσωπο που βασίστηκε σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο. Για επαγγελματική συμβουλή ή 
υπηρεσίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Φορολογίας της KKP. 

 

 

Είμαστε πάντοτε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινήσεις και μπορείτε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικώς ή  με email 
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