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Ειδικό Επίδομα Στήριξης Ανέργων 
Δικαιούχοι του επιδόματος είναι: 

 

➢ Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως κανονικός άνεργος στο Μητρώο της 
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λάμβανε ανεργιακό επίδομα, για το οποίο έχει 
εξαντλήσει το δικαίωμα για πληρωμή είτε τον Ιανουάριο, είτε το Φεβρουάριο, είτε το Μάρτιο, 
είτε τον Απρίλιο 2020, είτε το Μάιο 2020, είτε τον Ιούνιο 2020 δύναται να ενταχθεί στο Σχέδιο 
Ειδικού Επιδόματος. 
 

➢ Όροι  και  προϋποθέσεις   
Το Ειδικό Επίδομα Στήριξης Ανέργων δεν παρέχεται για οποιαδήποτε περίοδο, για την οποία ο 
άνεργος λαμβάνει  ανεργιακό  επίδομα,  επίδομα  ασθενείας,  επίδομα  μητρότητας,  επίδομα  
πατρότητας, θεσμοθετημένη  σύνταξη  ή  οποιοδήποτε  άλλο  επίδομα  από  τα  Ειδικά  Σχέδια  
που  υλοποιούνται  από  το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά 
τον Ιούλιο 2020. 
 

➢ 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 αυτών. 
 

Τρόπος Υπολογισμού του Επιδόματος  
Το Ειδικό Επίδομα θα ισούται με ποσό €360 για περίοδο ενός μηνός. 
 

Υποβολή αίτησης  
Πρόσωπο που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο πιο πάνω υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση για 
συμμετοχή στο Σχέδιο στο Έντυπο ΕΕΑ.8. 
Το ειδικό επίδομα Στήριξης Ανέργων  καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί από τον αιτητή/αιτήτρια  

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 τις προηγούμενες περιόδους. 

 
 
 

https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormEea006Servlet
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Περίοδος που ισχύει 
Το Ειδικό Επίδομα Στήριξης Ανέργων  ισχύει από την 1η  Ιουλίου 2020 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020. 
 

Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος  
Από το παρόν Ειδικό Σχέδιο μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος. Το  Ειδικό  Ανεργιακό  Επίδομα  που  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. 
 

 

Υπεύθυνη δήλωση  
To Ειδικό Επίδομα Στήριξης Ανέργων θα παραχωρείται μόνο μετά από υπεύθυνη δήλωση / 
εξουσιοδότηση του αιτητή 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. 
 

Σημειώνεται ότι παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια στα πλαίσια της Χρηστής Διοίκησης αλλά και του 

στόχου της καταβολής των επιδομάτων στους εργαζομένους, για την εξέταση των στοιχείων των 

εργαζομένων οι οποίοι εκ λάθους δεν υπέβαλαν κατά τη διάρκεια της ισχύος των Σχεδίων τα ορθά 

στοιχεία και έγγραφα είτε με διόρθωση των αιτήσεων, είτε με την υποβολή των ορθών αιτήσεων, είτε 

με την καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους με Κυβερνητική Επιταγή.  
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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 

 

mailto:info@kkp.com.cy
http://www.kkp.com.cy/

