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Χαιρετισμός Γενικού Διευθυντή ΟΕΒ

Η σειρά ‘Εγχειρίδια Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων’ εκδόθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης
του συγχρηματοδοτούμενου έργου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή
Δημοκρατία με τίτλο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις, Σύγχρονες Επιχειρήσεις». Η πρώτη έκδοση
της σειράς, το 2014, και οι δύο ανατυπώσεις της που ακολούθησαν εξαντλήθηκαν σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ συνεχής παραμένει η ζήτηση για τους Οδηγούς στην ψηφιακή
τους μορφή. Η επανέκδοση της σειράς, την οποία σήμερα κρατάτε στα χέρια σας, αποτελούσε
μονόδρομο.
Πολλές επιχειρήσεις και επαγγελματίες θεωρούν πως η εργατική νομοθεσία αποτελεί ένα
πολύπλοκο αντικείμενο, η κατανόηση του οποίου προϋποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις. Αν και
αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) θεωρεί καθήκον
της να ενημερώνει με τρόπο κατανοητό, υπεύθυνο και ολοκληρωμένο τις επιχειρήσεις για την
εργατική νομοθεσία και τις εργασιακές σχέσεις στην Κύπρο. Η έκδοση αυτής της επτάτομης
σειράς αποδεικνύει έμπρακτα την σοβαρότητα και αφοσίωση με την οποία υπηρετούμε την
επιχειρηματική κοινότητα ως ο κατεξοχήν εργοδοτικός φορέας του τόπου από το 1960.
Η παρούσα έκδοση είναι επικαιροποιημένη και εμπλουτισμένη, καταγράφοντας τις αλλαγές
στην εργατική νομοθεσία που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, ενώ έχουν προστεθεί νέες
νομοθεσίες η κατανόηση των οποίων είναι απαραίτητη για τις επιχειρήσεις. Το περιεχόμενο
των Οδηγών δίνει σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε Λειτουργό Εργασιακών Σχέσεων και σε
κάθε Λειτουργό Ανθρώπινου Δυναμικού ολοκληρωμένη εικόνα για το σύστημα εργασιακών
σχέσεων στην Κύπρο, καθώς και το νομικό και εθιμικό πλαίσιο που το διέπει. Στις σελίδες
των εγχειριδίων μπορεί επίσης να ανατρέξει όποιος επιθυμεί να ενημερωθεί για το νομικό
πλαίσιο που αφορά την προαγωγή της ισότητας στην απασχόληση και την καταπολέμηση των
διακρίσεων, ζητήματα για τα οποία η ΟΕΒ είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη.
Ευχόμαστε κάθε αναγνώστης να βρει τους Οδηγούς μας χρήσιμους και κάθε επιχείρηση να
μας νιώσει δίπλα της.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Γενικός Διευθυντής ΟΕΒ
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Ευχαριστίες

Η ΟΕΒ εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τον κ. Μιχαλάκη Χρίστου για την συνδρομή του
στην ετοιμασία αυτού του εγχειριδίου.
Ο κ. Χρίστου κατάγεται από τον Τράχωνα Λευκωσίας. Εργάστηκε στο Τμήμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το
1966 μέχρι και το 2007 οπόταν και αφυπηρέτησε από τη θέση του Πρώτου Ασφαλιστικού
Λειτουργού. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ο κ. Χρίστου συμμετείχε σε πολλά
προγράμματα, σεμινάρια και επιτροπές που αφορούσαν τον τομέα της Κοινωνικής
Ασφάλισης ενώ αρθρογραφεί τακτικά στον ημερήσιο τύπο για ζητήματα κοινωνικής
πολιτικής. Μεταξύ άλλων, ο κ. Χρίστου είναι μέλος του Συμβουλίου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, ενώ κατά το παρελθόν διετέλεσε μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του
Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης, του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών καθώς και
μέλος της Τεχνικής Επιτροπής για την Εισαγωγή του ΓεΣΥ. Το 2011 εξελέγη Πρόεδρος του
Κοινοτικού Συμβουλίου Τράχωνα, αξίωμα το οποίο κατέχει ως σήμερα.
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Πρόλογος

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί μέρος της επτάτομης σειράς με τίτλο «Εγχειρίδιο Λειτουργού
Εργασιακών Σχέσεων» η οποία εκδίδεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο
«Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις, Σύγχρονες Επιχειρήσεις». Το έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία και την ευθύνη υλοποίησης
φέρει η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).
Μέσα από τις δράσεις του, το έργο έχει ως κυριότερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας
εφαρμογής του Κυπριακού νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου εργασιακών σχέσεων
ανάμεσα στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μέσα από μια ολοκληρωμένη και
στοχευμένη προσέγγιση.
Οι δράσεις του έργου ανταποκρίνονται κατά τρόπο συγκεκριμένο στις διαπιστωμένες
ελλείψεις που παρουσιάζουν οι Κυπριακές ΜΜΕ στην ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή
του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου που αφορά τις εργασιακές σχέσεις και που
οδηγεί σε καταγγελίες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες εναντίον τους, αλλά και σε
δυσάρεστες συνέπειες για τους εργοδοτούμενους και την απασχόληση.
Οι ελλείψεις αυτές είναι τόσο δομικές όσο και λειτουργικές και οφείλονται στο μικρό
μέγεθος και οικογενειακό χαρακτήρα των επιχειρήσεων που καθιστά δύσκολη την
απασχόληση εξειδικευμένων λειτουργών ανθρώπινου δυναμικού και εργασιακών
σχέσεων.
Το συγχρηματοδοτούμενο έργο, αποσκοπεί στην αποτελεσματική κάλυψη του κενού που
παρατηρείται μεταξύ της ανάγκης εφαρμογής ενός πολύπλοκου νομοθετικού εργασιακού
πλαισίου και της αδυναμίας των κυπριακών ΜΜΕ να το πράξουν.
Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του έργου βρίσκονται στην ειδικά
διαμορφωμένη ιστοσελίδα του: www.slr.com.cy
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Σημαντικό Σημείωμα

Ενώ έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την εγκυρότητα του περιεχόμενου, η παρούσα
έκδοση είναι αυστηρά ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν μπορεί να θεωρηθεί εξαντλητική
του αντικειμένου που πραγματεύεται. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει
ή να θεωρηθεί ως εξειδικευμένη επαγγελματική ή νομική συμβουλή.
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Εισαγωγή

Προτού προχωρήσουμε στην ανάλυση και επεξήγηση του θεσμού των Κοινωνικών
Ασφαλίσεων στην Κύπρο πρέπει πρώτα να γίνει αναφορά στην ευρύτερη έννοια του όρου
‘Κοινωνική Ασφάλεια’ της οποίας η Κοινωνική Ασφάλιση είναι ένας από τους κυριότερους
θεσμούς.
Η Κοινωνική Ασφάλεια έχει σαν σκοπό και επιδίωξη την παροχή στον πολίτη εγγύησης
για ένα ελάχιστο και λογικό υπό τις περιστάσεις εισόδημα σε περίπτωση μόνιμης ή
προσωρινής απώλειας του εισοδήματος του από την εργασία, την εξασφάλιση πρόσθετου
εισοδήματος για αντιμετώπιση οικογενειακών βαρών και την παροχή ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
Η Κοινωνική Ασφάλιση ως θεσμός της Κοινωνικής Ασφάλειας ταυτίζεται με την
μετατόπιση πόρων από τον οικονομικά ενεργό στον οικονομικά ανενεργό πληθυσμό
έχοντας ως βάση την απασχόληση σε αντίθεση με τους άλλους θεσμούς κοινωνικής
ασφάλειας, όπως είναι η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τα οικογενειακά
επιδόματα και οι παροχές δημοσίων βοηθημάτων που αποβλέπουν στην ευρύτερη
κοινωνική προστασία και πρόνοια ολόκληρου του πληθυσμού με ομοιόμορφο επίπεδο
προστασίας και με επιβάρυνση του Κράτους.
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Διαχρονική εξέλιξη του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στην Κύπρο το πρώτο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τέθηκε σε εφαρμογή στις 7
Ιανουαρίου 1957. Ήταν υποτυπώδες και κάλυπτε μόνο τους μισθωτούς και άφηνε έξω
την μεγάλη μάζα των γεωργικών εργατών και την τάξη των αυτοτελώς εργαζομένων
δίδοντας όμως σ΄ αυτούς το δικαίωμα επιλογής τους στην προαιρετική ασφάλιση. Ο
Νόμος αυτός στερούσε παράλληλα από τις παντρεμένες γυναίκες του δικαιώματος σε
επίδομα ασθενείας και επίδομα ανεργίας.
Οι παροχές του σχεδίου περιορίζοντο μόνο στις πιο κάτω:
- Βοήθημα γάμου - εφάπαξ
- Βοήθημα τοκετού - εφάπαξ
- Επίδομα ασθενείας
- Επίδομα ανεργίας
- Σύνταξη γήρατος
- Σύνταξη χηρείας
- Επίδομα ορφανίας
- Βοήθημα κηδείας
Κύρια χαρακτηριστικά του Σχεδίου ήταν το ομοιόμορφο πάγιο ύψος εισφορών και παροχών
ανεξάρτητα από τις αποδοχές των ασφαλισμένων, η τριμερής ισομερής χρηματοδότηση
εργοδοτών, ασφαλισμένων και Κράτους και ο καθορισμός του επιπέδου παροχών στο
επίπεδο του κατώτατου ορίου διαβίωσης.
Μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 η τότε Κυβέρνηση καθιέρωσε
σαν πολιτική της την συνεχή βελτίωση του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων ώστε να
παρέχεται στους πολίτες περισσότερη προστασία με όσο το δυνατό περισσότερα και
ψηλότερα ωφελήματα ανάλογα πάντοτε με τις δυνατότητες της Κυπριακής οικονομίας.
Σύμφωνα με την πολιτική αυτή, το σχέδιο του 1957 επεκτείνεται το 1964 ώστε να
περιλαμβάνει τους γεωργικούς εργάτες, την τάξη των αυτοτελώς εργαζομένων και
παράλληλα αίρονται οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών.
Στις 5 Οκτωβρίου 1964 εφαρμόζεται το νέο σχέδιο το οποίο χαρακτηρίστηκε τότε ως το
σημαντικότερο μέτρο κοινωνικής πολιτικής και ορόσημο στην ιστορία των κοινωνικών
ασφαλίσεων στον τόπο μας γιατί άλλαξε την ζωή δεκάδων χιλιάδων ηλικιωμένων1 και
εμπέδωσε το αίσθημα της οικονομικής ασφάλειας στις νεότερες γενιές των εργαζομένων.
Το 1964 δίκαια χαρακτηρίστηκε τότε ως έτος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κύπρο.

Ο νέος πιο πάνω Νόμος έδωσε το δικαίωμα ασφάλισης σε όλους τους μέχρι τότε
ανασφάλιστους ιδιαίτερα τους αυτοτελώς εργαζόμενους ανεξάρτητα από ηλικία και
με τρία χρόνια ασφάλισης που ήταν τότε η βασική προϋπόθεση για τη θεμελίωση
δικαιώματος σε σύνταξη γήρατος, εξασφάλισαν από τον Οκτώβριο του 1967 το δικαίωμα
και τους χορηγήθηκε από τότε σύνταξη γήρατος.
1
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Οι κυριότερες αλλαγές που επέφερε ο Νόμος του 1964 στο Σχέδιο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ήταν:
-

Η καθολική και υποχρεωτική υπαγωγή στο Σχέδιο όλων όσων ασκούσαν βιοποριστικό
επάγγελμα στην Κύπρο, μισθωτοί και αυτοτελώς εργαζόμενοι.
Η εισαγωγή του επιδόματος μητρότητας για μισθωτές γυναίκες.
Η εισαγωγή παροχών για εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες που
μέχρι τότε εκαλύπτοντο ή καλύπτονταν από τον περί εργατικών ατυχημάτων Νόμο
του 1944 με αποκλειστική ευθύνη του εργοδότη.

Χαρακτηριστικό και του νέου Σχεδίου του 1964 ήταν, όπως και εκείνου του 1957, η
χρηματοδότηση του με πάγιες εισφορές από τον εργοδότη, τον ασφαλισμένο και το
Κράτος και οι παροχές καταβάλλοντο ή καταβάλλονταν σε ομοιόμορφο ύψος ανεξάρτητα
από τα εισοδήματα των ασφαλισμένων. Κατά την περίοδο που ακολούθησε, το Σχέδιο
συνέχισε να βελτιώνεται με την κατά καιρούς αναθεώρηση του ύψους των παροχών, με
την εισαγωγή το 1973 της σύνταξης ανικανότητας σε ασφαλισμένους που καθίστανται
μόνιμα ανίκανοι για εργασία και η επέκταση του επιδόματος ασθενείας στους αυτοτελώς
εργαζόμενους με μακρά όμως περίοδο χρόνου αναμονής - 78 μέρες αρχικά, 30 στη
συνέχεια και σήμερα 9 μέρες.
Παρ’ όλες τις βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν στο αρχικό Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
τούτο δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τις ανάγκες της εξελισσόμενης κοινωνίας μας
και ιδιαίτερα των μεσαίων και ψηλών εισοδηματικών τάξεων των ασφαλισμένων λόγω
ακριβώς της διάρθρωσης των εισφορών και παροχών του.
Προς το σκοπό διασφάλισης ικανοποιητικής προστασίας προς όλο γενικά τον εργαζόμενο
πληθυσμό, η Κυπριακή Κυβέρνηση προγραμματίζει και θέτει στις προτεραιότητές της την
εισαγωγή ενός νέου Αναλογικού Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων που να χαρακτηρίζεται
από εισφορές και παροχές ανάλογα με τους μισθούς και τα εισοδήματα των ασφαλισμένων
ικανοποιώντας έτσι και ένα πάγιο αίτημα της Κυπριακής Κοινωνίας.
					
Το νέο αυτό Σχέδιο είχε αποφασιστεί να εισαχθεί αρχικά τον Οκτώβριο του 1974. Τα
γεγονότα όμως που μεσολάβησαν τον Ιούλιο του 1974 όχι μόνο ματαίωσαν την εισαγωγή
του Σχεδίου αυτού αλλά και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση που ακολούθησε απείλησε
το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με χρεοκοπία.
Η σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας με τις ευεργετικές της επιπτώσεις πάνω και στα
οικονομικά του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων επέτρεψαν, με τη σύμφωνη γνώμη και
των Κοινωνικών Εταίρων, την εισαγωγή του από τις 6 Οκτωβρίου 1980.
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Επεξήγηση των βασικών όρων
Ανήλικος
Ανήλικος θεωρείται:
- παιδί ηλικίας κάτω των 15 ετών,
- άγαμος γιος ηλικίας μεταξύ 15 – 25 ετών ο οποίος τυγχάνει τακτικής εκπαίδευσης σε
εκπαιδευτικό ίδρυμα ή υπηρετεί τη θητεία του στην Εθνική Φρουρά,
- άγαμη κόρη ηλικίας 15 – 23 ετών η οποία τυγχάνει τακτικής εκπαίδευσης σε
εκπαιδευτικό ίδρυμα.
- Άγαμο παιδί ανεξάρτητα από ηλικία το οποίο είναι μόνιμα ανίκανο για αυτοσυντήρηση.
Ασφαλιστέες Αποδοχές
Είναι το ποσό των αποδοχών του ασφαλισμένου πάνω στο οποίο καταβάλλονται εισφορές
οι οποίες περιορίζονται μέχρις ενός ανώτατου ορίου το οποίο για το τρέχον έτος 2022
ανέρχεται στα €1,117 την εβδομάδα, €4,840 το μήνα ή €58,084 το χρόνο.
Ασφαλιστικές Μονάδες
Είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από την μετατροπή των πραγματικών και
εξομοιούμενων ασφαλιστέων αποδοχών σε ασφαλιστικές μονάδες. Διαιρείται δηλ.
το σύνολο των πραγματικών και εξομοιούμενων ασφαλιστέων αποδοχών ενός έτους
εισφορών δια του ετήσιου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών του επόμενου
χρόνου.
Βασικές Ασφαλιστέες Αποδοχές
Είναι το ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών που καθορίζεται για κάθε έτος και αυξάνεται
σύμφωνα με το ποσοστό αύξησης του μέσου όρου των ασφαλιστέων αποδοχών του
προηγούμενου έτους εισφορών σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο αυτού έτους
εισφορών.
Βασική Ασφάλιση
Είναι οι ασφαλιστέες αποδοχές πραγματικές και εξομοιούμενες κάθε χρόνου μέχρι
του ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών που αντιπροσωπεύουν μέχρι τη μία
ασφαλιστική μονάδα.
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Εβδομαδιαία αξία
Είναι η αποτίμηση της ασφαλιστικής μονάδας σε ασφαλιστέες αποδοχές με βάση το
εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.
Έτος εισφορών
Για τους μισθωτούς των οποίων οι αποδοχές καθορίζονται πάνω σε μηνιαία βάση είναι
το ημερολογιακό έτος ενώ για τους άλλους ασφαλισμένους είναι περίοδος 52 ή 53
εβδομάδες που αρχίζουν την πρώτη Δευτέρα κάθε έτους και λήγει την Κυριακή πριν από
την πρώτη Δευτέρα του επόμενου έτους.
Έτος παροχών
Σημαίνει την περίοδο που αρχίζει την πρώτη Δευτέρα του Ιουλίου κάθε έτους και λήγει
την Κυριακή πριν από την πρώτη Δευτέρα του Ιουλίου του επόμενου έτους.
Ουσιώδης χρόνος
Σε σχέση με οποιαδήποτε παροχή σημαίνει την πρώτη ημέρα από την οποία ένα πρόσωπο
θα δικαιούταν την παροχή αν υπέβαλλε αίτηση μέσα στην καθορισμένη για την παροχή
αυτή προθεσμία.
Περίοδος Αναφοράς
Η περίοδος αναφοράς αρχίζει την πρώτη ημέρα του έτους εισφορών μέσα στο οποίο
ο ασφαλισμένος συμπλήρωσε το 16ον έτος της ηλικίας του και λήγει την τελευταία
εβδομάδα πριν από εκείνη που περιλαμβάνει την ημερομηνία που αποκτά δικαίωμα σε
σύνταξη δηλ. τον ουσιώδη χρόνο.
Πραγματική Ασφάλιση
Περιλαμβάνει όλες τις ασφαλιστέες αποδοχές για τις οποίες πληρώθηκαν εισφορές.
Πραγματική Βασική Ασφάλιση
Σημαίνει τις ασφαλιστέες αποδοχές κάθε χρόνου για τις οποίες έχουν καταβληθεί
εισφορές μέχρι του ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών μέχρι δηλ. τη μία
ασφαλιστική μονάδα.
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Προστάτιδα Οικογένειας
Αναφέρεται στην άγαμη γυναίκα ή χήρα ή και έγγαμη γυναίκα της οποίας ο σύζυγος
κατέστη μόνιμα ανίκανος για εργασία ή είναι αγνοούμενος ή εκτίει ποινή φυλάκισης για
ένα τουλάχιστο χρόνο ή την οποία εγκατέλειψε ο σύζυγος χωρίς να τυγχάνει από μέρους
του οποιαδήποτε συντήρηση.
Συμπληρωματική Ασφάλιση
Περιλαμβάνει τις ασφαλιστέες αποδοχές πραγματικές και εξομοιούμενες κάθε χρόνου
πέραν από το ποσό των Βασικών Ασφαλιστέων Αποδοχών πέραν δηλ. της πρώτης
ασφαλιστικής μονάδας.
Σχετικό έτος εισφορών
Σε σχέση με παροχή, σημαίνει το τελευταίο έτος εισφορών πριν από το έτος παροχών που
περιλαμβάνει την ημερομηνία που πρέπει να ικανοποιούνται οι σχετικές προϋποθέσεις
δηλ. για το πρώτο εξάμηνο του 2022 σχετικό έτος εισφορών είναι το 2020, ενώ για το
δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους σχετικό έτος εισφορών είναι το 2021.
Αδήλωτη Εργασία
Σημαίνει ασφαλιστέα απασχόληση μισθωτού ή αυτοτελώς εργαζόμενου η οποία δεν έχει
δηλωθεί σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.
Αδήλωτες Αποδοχές
Σημαίνει ασφαλιστέες αποδοχές οι οποίες δεν δηλώθηκαν από τον εργοδότη για πληρωμή
εισφορών και περιλαμβάνουν και ψευδή δήλωση ασφαλιστέων αποδοχών για πληρωμή
εισφορών σε μειωμένο ύψος.
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Αναλογικό Σχέδιο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Η έναρξη λειτουργίας του νέου Αναλογικού Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τις 6
Οκτωβρίου 1980 σηματοδότησε για την Κύπρο μια νέα εποχή και σταθμό στο τομέα της
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η μέχρι τότε παρεχόμενη από το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων προστασία
αναβαθμίζεται για να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων των ασφαλισμένων για ένα
αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης όταν, συνεπεία οποιουδήποτε κοινωνικού κινδύνου, δεν
είναι σε θέση να το εξασφαλίσουν με την εργασία τους. Η φιλοσοφία του νέου Σχεδίου
επικεντρώνεται στις πιο κάτω βασικές αρχές.
-

Καθολική υπαγωγή όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων, όπως προβλέπετο ή
προβλεπόταν και από το Σχέδιο του 1964.
Εισφορές και παροχές άμεσα συνδεδεμένες με τις αποδοχές/εισοδήματα των
ασφαλισμένων από την εργασία τους.
Επαρκές επίπεδο παροχών που να αναπληρώνουν ένα εύλογα ικανοποιητικό ποσοστό
των αποδοχών/εισοδημάτων από την εργασία και να διασφαλίζουν κατ’ επέκταση ένα
αναλογικό επίπεδο διαβίωσης.
Επαρκής προστασία όχι μόνο του γήρατος αλλά και σε περίπτωση πρόωρου θανάτου
ή πρόωρης ανικανότητας για εργασία.
Μείωση του χάσματος μεταξύ αδυνάτων και προνομιούχων ομάδων του πληθυσμού.
Αποφυγή της υπερασφάλισης και υπερπροστασίας.

Η δομή γενικά του νέου Σχεδίου είναι τέτοια που εξυπηρετεί την ανάγκη για κοινωνική
αλληλεγγύη όχι μόνο μεταξύ των νέων και των ηλικιωμένων, των εργαζομένων και των
ανέργων, των υγιών και των ασθενών αλλά και μεταξύ των ψηλά αμειβομένων και των
χαμηλά αμειβομένων, επιτυγχάνοντας έτσι και τη δικαιότερη κατανομή του εθνικού
εισοδήματος.

Ασφαλισμένοι
Υποχρεωτικά ασφαλισμένοι
Πρόσωπα ανεξάρτητα από φύλο που ασκούν βιοποριστικό επάγγελμα στην Κύπρο
ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατατάσσονται σε
16
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δύο κατηγορίες:
(α) στους μισθωτούς που απασχολούνται στην υπηρεσία εργοδότη, και
(β) στους αυτοεργοδοτούμενους που εργάζονται σε δική τους επιχείρηση ή ασκούν
οποιαδήποτε εργασία για δικό τους λογαριασμό και προς ίδιο αυτών όφελος.
Προαιρετικά Ασφαλισμένοι
Οποιοσδήποτε υποχρεωτικά ασφαλισμένος μισθωτός ή αυτοτελώς εργαζόμενος παύει
για οποιοδήποτε λόγο να εργάζεται και επιθυμεί να διασφαλίσει τα συνταξιοδοτικά του
ωφελήματα, μπορεί και έχει το δικαίωμα να ζητήσει συνέχιση της ασφάλισης του πάνω
σε προαιρετική βάση, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει πραγματική ασφάλιση ίση με μία
(1) τουλάχιστο ασφαλιστική μονάδα. Να έχει δηλαδή καταβάλει εισφορές ως μισθωτός
ή αυτοτελώς εργαζόμενος πάνω σε αποδοχές ίσες με το ετήσιο ποσό των βασικών
ασφαλιστέων αποδοχών (Βλέπε Παράρτημα 1).
Δικαίωμα επίσης σε προαιρετική ασφάλιση έχει και οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει τη
συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και εργάζεται εκτός Κύπρου στην υπηρεσία Κύπριου
εργοδότη σε έδαφος τρίτης χώρας έστω και αν δεν έχει προηγούμενα ασφάλιση στην
Κύπρο.
Εθνοφρουροί
Για άρρενες πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που κλητεύονται να υπηρετήσουν
τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά, το Κράτος καταβάλλει ειδική εισφορά στο Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Βλέπε Παράρτημα 2).

Εισφορές
Η εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι αναλογική και καθορίζεται ως
ποσοστό πάνω στις αποδοχές (μισθοί/ημερομίσθια ή εισοδήματα) του ασφαλισμένου που
λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι οποίες είναι ευρύτερα
γνωστές ως «ασφαλιστέες αποδοχές». Η εισφορά αυτή επιμερίζεται στην περίπτωση του
μισθωτού μεταξύ του ασφαλισμένου, του εργοδότη και του Κράτους και στην περίπτωση
των αυτοτελώς εργαζομένων και προαιρετικά ασφαλισμένων μεταξύ των ιδίων των
ασφαλισμένων και του Κράτους ως ακολούθως:

17

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Κατηγορία
Ασφαλισμένων

Μισθωτοί

Εισφορές κατά κατηγορία Ασφαλισμένων
Συνολικό
Ποσοστό

Ποσοστό
Εισφοράς
Εργοδότη

Ποσοστό
Εισφοράς
Ασφαλισμένου

Ποσοστό
Εισφοράς
Κράτους

21.5%

8.3%

8.3%

4.9%

21.5%

12.4%

4.2%

4.9%

20.5%

---

15.6%

4.9%

18.4%

---

14.0%

4.4%

Προαιρετικά ασφαλισμένοι
με Κύπριο εργοδότη στο
εξωτερικό

21.5%

---

16.6%

4.9%

Εθνοφρουροί

1.25%

1.25%

---

---

Μισθωτοί των οποίων ο
εργοδότης εφαρμόζει
Επαγγελματικό Σχέδιο
Συντάξεων χωρίς
εισφορές από μέρους του
ασφαλισμένου
Αυτοτελώς
Εργαζόμενοι
Προαιρετικά ασφαλισμένοι
που διακόπτουν την
υποχρεωτική
Ασφάλιση

Τα πιο πάνω ποσοστά ισχύουν για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου, 2019 μέχρι 31η
Δεκεμβρίου 2023 και αυξάνονται ανά 5ετία κατά 1.3% μέχρι το 2039, δηλαδή ποσοστό
0.5% από τον εργοδότη, 0.5% από τον ασφαλισμένο και 0.3% από το Κράτος.
Η εισφορά των μισθωτών και των προαιρετικά ασφαλισμένων που απασχολούνται με
Κύπριο εργοδότη στο εξωτερικό υπολογίζεται πάνω στις πραγματικές αποδοχές από
την εργασία τους ενώ των αυτοτελώς εργαζομένων υπολογίζεται βάση ενός κατώτατου
εβδομαδιαίου τεκμαρτού εισοδήματος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με βάση την
επαγγελματική κατηγορία του κάθε ασφαλισμένου και πάνω σ΄ αυτό έχει υποχρέωση
να καταβάλλει την εισφορά του. Αυτοτελώς εργαζόμενοι που αποδεδειγμένα έχουν
εισοδήματα λιγότερα από το κατώτατο τεκμαρτό της κατηγορίας τους, μπορούν να
ζητήσουν με αίτηση τους να πληρώνουν πάνω στα πραγματικά τους εισοδήματα.
Ασφαλισμένος που εργάζεται ταυτόχρονα ως μισθωτός και ως αυτοτελώς εργαζόμενος,
έχει υποχρέωση να καταβάλλει εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και υπό τις
δύο ιδιότητες του.
Οι προαιρετικά ασφαλισμένοι που διακόπτουν την υποχρεωτική ασφάλιση τους επιλέγουν
οι ίδιοι το ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών πάνω στις οποίες θα καταβάλλουν την
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εισφορά τους. Το ποσό ασφαλιστέων αποδοχών που επιλέγουν δεν μπορεί σε καμία
περίπτωση να υπερβαίνει το ύψος των ασφαλιστέων αποδοχών πάνω στις οποίες
κατέβαλε εισφορές κατά το τελευταίο συμπληρωμένο έτος πριν από την έναρξη της
προαιρετικής του ασφάλισης ή του ενός τρίτου (1/3) του ύψους των ασφαλιστέων του
αποδοχών κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια πριν από την έναρξη της προαιρετικής του
ασφάλισης. Αν τα πιο πάνω ποσά είναι λιγότερα από το ποσό των βασικών ασφαλιστέων
αποδοχών τότε δικαιούται να επιλέξει την πληρωμή των εισφορών του με βάση το ποσό
των Βασικών Ασφαλιστέων Αποδοχών.
Εισφορά για Εθνοφρουρούς
Οι εισφορές για την περίοδο υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά θεωρούνται ότι αντιστοιχούν
σε ασφαλιστέες αποδοχές ίσες με το ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. Οι
αποδοχές αυτές λαμβάνονται υπόψη ως εξομοιούμενες αποδοχές για όλες τις παροχές
και ως πραγματικές ασφαλιστέες αποδοχές για σκοπούς συντάξεως ανικανότητας,
χηρείας και επιδόματος ορφανίας στην περίπτωση που η ανικανότητα ή ο θάνατος δεν
προκλήθηκε συνεπεία της υπηρεσίας του ασφαλισμένου στην Εθνική Φρουρά, καθώς
και για σκοπούς πληρωμής επιδόματος ασθενείας όταν η ανικανότητα για εργασία
προκλήθηκε από ατύχημα που επισυμβαίνει κατά τους πρώτους έξι (6) μήνες που έπονται
της απόλυσης του από την Εθνική Φρουρά.
Τερματισμός υποχρέωσης πληρωμής εισφορών
Η υποχρέωση για πληρωμή εισφορών τόσο από μισθωτούς όσο και από αυτοτελώς
εργαζομένους παύει από την ημέρα που ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τη συντάξιμη
ηλικία που σήμερα είναι το 65ο έτος. Ασφαλισμένος που συμπληρώνει την ηλικία αυτή
και δεν θεμελιώνει δικαίωμα σε θεσμοθετημένη σύνταξη μπορεί να συνεχίσει την
πληρωμή εισφορών υπό οποιαδήποτε ιδιότητα μέχρι να ικανοποιήσει τις απαιτούμενες
προϋποθέσεις. Σε καμιά ωστόσο περίπτωση δεν μπορεί να πληρώσει εισφορές για
περιόδους μετά τη συμπλήρωση του 68ου έτους της ηλικίας του.

Προθεσμία πληρωμής εισφορών
Μισθωτοί
Την ευθύνη πληρωμής των εισφορών των μισθωτών, τόσο στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων όσο και στα άλλα Ταμεία, την έχει ο εργοδότης ο οποίος κατακρατεί από το
μισθό του ασφαλισμένου και το δικό του ποσοστό στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας (ΓΕΣΥ) και υποχρεούται με τη συμπλήρωση του εντύπου
ΥΚΑ2 002 - Κατάσταση Αποδοχών και Εισφορών (Βλέπε Παράρτημα 3) που περιλαμβάνει
και τις εισφορές του ιδίου του εργοδότη, στα άλλα Ταμεία όπως το Κεντρικό Ταμείο
Αδειών, το Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό, το Ταμείο Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού, το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής σε ποσοστό 8%, 1.2%, 0.5% αντίστοιχα πάνω
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στις ασφαλιστέες αποδοχές και 2% πάνω στις πραγματικές αποδοχές αντίστοιχα, να τις
πληρώσει μέχρι το τέλος του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί το μήνα εισφορών για
τον οποίο οφείλονται οι εισφορές.
Σημειώνεται ότι εργοδότης που με βάση συλλογική σύμβαση καταβάλλει στους
εργοδοτούμενους του ετήσια άδεια πέραν των υπό του Νόμου καθορισμένων ημερών
(20 για 5νθήμερη εργασία και 24 για 6ήμερη εργασία) μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση
του από την υποχρέωση πληρωμής εισφορών στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών.
Αυτοτελώς Εργαζόμενοι
Κάθε αυτοτελώς εργαζόμενος που είναι υπόχρεος για καταβολή εισφορών οφείλει να τις
καταβάλλει ανά τρίμηνο ως ακολούθως:
Προθεσμία καταβολής εισφορών Αυτοτελώς Εργαζομένων
Μήνες εισφορών

Τελευταία ημερομηνία πληρωμής

Ιανουάριος – Μάρτιος

10 επόμενου Μαΐου

Απρίλιος – Ιούνιος

10 επόμενου Αυγούστου

Ιούλιος – Σεπτέμβριος

10 επόμενου Νοεμβρίου

Οκτώβριος – Δεκέμβριος

10 επόμενου Φεβρουαρίου

Εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενοι που καθυστερούν την πληρωμή των υπ΄αυτών
οφειλομένων εισφορών πέραν των καθορισμένων προθεσμιών, τότε τους επιβάλλεται
πρόσθετο τέλος πάνω στο οφειλόμενο ποσό σε ποσοστό 3% για κάθε μήνα καθυστέρησης
μέχρι και 27% για εννέα ή περισσότερους μήνες καθυστέρησης.
Σημειώνεται ότι από τον Ιανουάριο του 2021 η πληρωμή των εισφορών εργοδοτών και
αυτοτελώς εργαζόμενων γίνεται στον καθορισμένο για κάθε κατηγορία χρόνο, διαδικτυακά
μέσω του Διαδικτυακού Συστήματος πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κ.Α.
S.I. S net.
Προαιρετικά Ασφαλισμένοι
Ασφαλισμένοι που κατέχουν πιστοποιητικό προαιρετικής ασφάλισης μπορούν να
πληρώσουν τις εισφορές τους οποτεδήποτε αυτοί αποφασίσουν αλλά όχι πέραν των
δώδεκα (12) μηνών από την λήξη του έτους εισφορών για το οποίο καταβάλλονται οι
εισφορές. Σημειώνεται ότι καμία εισφορά μπορεί να εισπραχθεί μετά την εκπνοή της
περιόδου των δώδεκα (12) μηνών.
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Περίοδοι Εξομοιούμενης Ασφάλισης
Κάθε ασφαλισμένος λογίζεται ότι έχει ασφαλιστέες αποδοχές για τις οποίες όμως δεν
έχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών στις πιο κάτω περιπτώσεις:
(α) για οποιαδήποτε περίοδο μετά το 16ο έτος της ηλικίας του κατά την οποία τυγχάνει
τακτικής εκπαίδευσης ή μαθητείας (Παράρτημα 4). Για σκοπούς θεμελίωσης δικαιώματος
σε σύνταξη γήρατος λαμβάνονται υπόψη μόνο μέχρι έξι (6) χρόνια εκπαίδευσης ενώ για
σκοπούς σύνταξης ανικανότητας και χηρείας όλα τα χρόνια αποδεδειγμένης τακτικής
φοίτησής του.
(β) για την περίοδο που αρχίζει την πρώτη ημέρα του έτους εισφορών που προηγείται του
έτους εισφορών μέσα στο οποίο έχει ασφαλιστεί και λήγει την τελευταία εβδομάδα πριν
την εβδομάδα μέσα στην οποία ασφαλίζεται. Η εξομοιούμενη αυτή περίοδος ασφάλισης
λαμβάνεται υπόψη μόνο για σκοπούς θεμελίωσης δικαιώματος σε βραχυπρόθεσμες
παροχές.
(γ) για οποιαδήποτε περίοδο λαμβάνει επίδομα ασθενείας, ανεργίας, πατρότητας,
μητρότητας, σωματικής βλάβης ή σύνταξης ανικανότητας από το Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
(δ) για την περίοδο που απουσιάζει από την εργασία του με γονική άδεια (Παράρτημα 5).
(ε) για οποιαδήποτε περίοδο διάρκειας μέχρι και έξι (6) μήνες δηλωμένης ανεργίας ή
ασθενείας για την οποία δεν δικαιούται σε πληρωμή επιδόματος.
(στ) Για περιόδους εφαρμογής των ειδικών Σχεδίων επιδότησης των εργαζομένων μέσα
στα πλαίσια του περί Εκτάκτων Μέτρων που λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου 27(1) του 2020.
Το ποσό των εξομοιούμενων ασφαλιστέων αποδοχών για περιόδους που δεν πληρώνεται
επίδομα ή σύνταξη ανικανότητας είναι ίσο με το ποσό των βασικών ασφαλιστέων
αποδοχών ενώ για περιόδους που ο ασφαλισμένος δικαιούται και πληρώνεται επίδομα
ή σύνταξη ανικανότητας, το ποσό των εξομοιούμενων ασφαλιστέων αποδοχών είναι ίσο
με την αξία των ασφαλιστικών μονάδων με βάση τις οποίες υπολογίστηκε το ύψος της
παροχής. Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση το ποσό των εξομοιούμενων ασφαλιστέων
αποδοχών μπορεί να υπολείπεται των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.
Περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης σε περιπτώσεις θανάτου ασφαλισμένου ή μόνιμης
ανικανότητας για εργασία
Ασφαλισμένος που απεβίωσε ή που μένει μόνιμα ανίκανος για εργασία πριν από τη
συμπλήρωση της ηλικίας των 63 χρόνων, η περίοδος από την ημέρα του θανάτου του ή
της ανικανότητάς του για εργασία μέχρι την ημέρα που ο ασφαλισμένος θα συμπλήρωνε
την ηλικία των 63 χρόνων θεωρείται ως περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης. Για την
περίοδο αυτή ο ασφαλισμένος λογίζεται ότι έχει εβδομαδιαίο ποσό εξομοιούμενης
ασφάλισης ίσο με την εβδομαδιαία αξία του ετήσιου μέσου όρου των ασφαλιστικών
μονάδων συμπληρωματικής ασφάλισης του από τις 6.10.1980 που τέθηκε σε εφαρμογή
το Αναλογικό Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από την αρχή του έτους εισφορών μέσα
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στο οποίο ο ασφαλισμένος συμπλήρωσε το 16ο έτος της ηλικίας του ή αν τούτο είναι
ευεργετικότερο για τον ασφαλισμένο από την ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους
νοουμένου ότι και οι δύο ημερομηνίες είναι μετά τις 6.10.1980.
Περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για φροντίδα παιδιών
Ασφαλισμένη γυναίκα δικαιούται για σκοπούς απόκτησης δικαιώματος σε σύνταξη
ή αύξησης του ποσού αυτής, για κάθε παιδί που έχει γεννήσει ή υιοθετήσει
εξομοιούμενες ασφαλιστέες αποδοχές για χρονική περίοδο μέχρι 156 εβδομάδες μέσα
στο διάστημα των δώδεκα (12) χρόνων από τη γέννηση του παιδιού για κάλυψη τυχόν
κενών που παρουσιάζονται στην ασφάλιση της μέσα στη συγκεκριμένη αυτή περίοδο
(Παράρτημα 6).
Διαχωρισμός Ασφαλιστέων Αποδοχών
Οι πραγματικές και εξομοιούμενες ασφαλιστέες αποδοχές του ασφαλισμένου σε κάθε
έτος εισφορών μετατρέπονται σε ασφαλιστικές μονάδες. Η πρώτη ασφαλιστική μονάδα
ή μέρος αυτής αποτελεί τη βασική ασφάλιση και οποιοσδήποτε αριθμός μονάδων πέραν
της πρώτης αποτελεί τη συμπληρωματική ασφάλιση.
Ο πιο πάνω διαχωρισμός γίνεται γιατί, όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια, οι βασικές
παροχές υπολογίζονται πάνω στη βασική ασφάλιση ενώ οι συμπληρωματικές παροχές
πάνω στη συμπληρωματική ασφάλιση.

Παροχές
Οι παροχές που προβλέπονται από το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι:
Βοηθήματα: Τοκετού, Κηδείας
Επιδόματα: Πατρότητας, Μητρότητας, Ασθενείας, Ανεργίας και Ορφανίας
Συντάξεις: Θεσμοθετημένη Χηρείας, Ανικανότητας, Αγνοουμένου
Παροχές για εργατικά ατυχήματα
Επίδομα Σωματικής Βλάβης
Παροχές λόγω αναπηρίας
(i) Σύνταξη Αναπηρίας
(ii) Βοήθημα Αναπηρίας
Παροχές λόγω θανάτου
Σύνταξη Χηρείας
Επίδομα Ορφανίας
Σύνταξη Γονέα

22

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - 2022
Δικαιούχοι στις πιο πάνω παροχές είναι:
Μισθωτοί: Δικαιούνται σε όλες ανεξαίρετα τις παροχές που αναφέρονται πιο πάνω.
Αυτοτελώς Εργαζόμενοι: Δεν δικαιούνται του επιδόματος Ανεργίας και των παροχών
για εργατικά ατυχήματα.
Προαιρετικά Ασφαλισμένοι:
Ι. Που διακόπτουν την Υποχρεωτική
Ασφάλιση τους (εσωτερικού)

Δικαιούνται μόνο τη θεσμοθετημένη
σύνταξη, τη σύνταξη χηρείας και τα
βοηθήματα, Τοκετού και Κηδείας. Η
εισφορά τους λαμβάνεται υπόψη όχι
για θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη
ανικανότητας αλλά για αυξημένο ποσό
σύνταξης.

ΙΙ. Απασχολούμενοι με Κύπριο εργοδότη Δεν δικαιούνται μόνο τις παροχές για
στο εξωτερικό (εξωτερικού).
εργατικά ατυχήματα.

Βοηθήματα Τοκετού και Κηδείας
Βοήθημα Τοκετού:
Το βοήθημα αυτό καταβάλλεται στη μητέρα είτε με βάση τη δική της ασφάλιση είτε
εκείνης του συζύγου της, ανεξάρτητα από κατηγορία ασφάλισης.
Βασική προϋπόθεση για την πληρωμή του βοηθήματος τοκετού είναι να γίνει τοκετός από
τον οποίο γεννιέται ζωντανό παιδί ή νεκρό μετά από κύηση 28 τουλάχιστο εβδομάδων
και κατά την ημέρα του τοκετού η ίδια η μητέρα ή ο σύζυγος της να ικανοποιεί τις πιο
κάτω προϋποθέσεις εισφοράς.
(i) να έχει πραγματική ασφάλιση ίση τουλάχιστο με το 0.50 της ασφαλιστικής
μονάδας και να έχουν περάσει τουλάχιστο είκοσι έξι (26) εβδομάδες από την εβδομάδα
έναρξης της ασφάλισης του/της, και
(ii) να έχει πραγματική ή εξομοιούμενη ασφάλιση ίση τουλάχιστο με το 0.39 της
ασφαλιστικής μονάδας μέσα στο σχετικό έτος εισφορών.
Το ποσό του βοηθήματος τοκετού καταβάλλεται υπό μορφή εφάπαξ και ισούται με το 6%
του εκάστοτε ετήσιου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. Το ετήσιο ποσό των
βασικών ασφαλιστέων αποδοχών για το 2022 είναι €9,682 και το ποσό του βοηθήματος
τοκετού ανέρχεται σε €580.92 (€9,682 Χ 6%). Σε περίπτωση που γεννιούνται δίδυμα ή
πιο πολλά παιδιά το ποσό αυτό καταβάλλεται για κάθε νεογέννητο.
Βοήθημα Κηδείας:
Το Βοήθημα Κηδείας πληρώνεται για το θάνατο:
(i) ασφαλισμένου ή εξαρτωμένου του και κατά το χρόνο του θανάτου ενός εκ των
23

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
δύο ο ασφαλισμένος θα πρέπει να ικανοποιεί τις (ι) και (ιι) προϋποθέσεις εισφοράς
που απαιτούνταν και στην περίπτωση πληρωμής του βοηθήματος τοκετού,
(ii) προσώπου που παίρνει Θεσμοθετημένη Σύνταξη, σύνταξη ανικανότητας, σύνταξη
χηρείας, επιδόματος αγνοουμένου ή σύνταξη γονέος,
(iii) ορφανού για το οποίο πληρώνεται επίδομα ορφανίας, και
(iv) προσώπου που είναι εξαρτώμενο δικαιούχου σε σύνταξη ως το (ιι) πιο πάνω.
Το Βοήθημα Κηδείας πληρώνεται στη χήρα ή το χήρο του ασφαλισμένου/νης που πέθανε
και αν δεν υπάρχει χήρος ή χήρα στο πρόσωπο που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας.
Σε περίπτωση θανάτου εξαρτωμένου, το βοήθημα καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ή στο
συνταξιούχο ανάλογα με την περίπτωση και του οποίου ο θανών/ούσα ήταν εξαρτώμενο.
Το ποσό του βοηθήματος κηδείας καταβάλλεται υπό μορφή εφάπαξ ποσού και ισούται με
το 5.6%, του εκάστοτε ετήσιου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.
Σήμερα το ποσό αυτό ανέρχεται στα €542.19 (€9,682 Χ 5.6%). Στην περίπτωση θανάτου
εξαρτωμένων ασφαλισμένου ή συνταξιούχου το ποσό αυτό μειώνεται στο ήμισυ, δηλαδή
στα €271.10.
Προθεσμία υποβολής αίτησης:
Αίτηση για πληρωμή των Βοηθημάτων Τοκετού και Κηδείας (Βλέπε Παραρτήματα 7 και 8
αντίστοιχα) πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα
του τοκετού ή του θανάτου. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής της αίτησης μέσα στην
καθορισμένη χρονική περίοδο των δώδεκα (12) μηνών, τότε το δικαίωμα σε πληρωμή του
βοηθήματος αποσβένεται.
Επίδομα Ασθενείας, Ανεργίας, Μητρότητας, Πατρότητας
Επίδομα ασθενείας
Το επίδομα αυτό το δικαιούνται οι ασφαλισμένοι μισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόμενοι
και προαιρετικά ασφαλισμένοι στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό.
Ασφαλισμένοι ηλικίας κάτω των 16 ετών και άνω των 63 ετών δεν το δικαιούνται εκτός και
αν με τη συμπλήρωση του 63ου έτους της ηλικίας τους και μετά δεν αποκτούν δικαίωμα
σε Θεσμοθετημένη Σύνταξη οπότε στην περίπτωση αυτή η πληρωμή του επιδόματος
ασθενείας παρατείνεται μέχρι που ο ασφαλισμένος συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας
του.
Βασική προϋπόθεση για την πληρωμή επιδόματος ασθενείας είναι ο ασφαλισμένος να
αποδείξει ότι δεν εργάζεται λόγω επιβεβαιωμένης, από εγγεγραμμένο εν ενεργεία ιατρό,
ασθενείας και ότι κατά τη διάρκεια της ασθένειας του δεν πληρώνεται ολόκληρο το
μισθό του από τον εργοδότη του και επιπλέον να ικανοποιεί τις πιο κάτω προϋποθέσεις
εισφοράς.
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(ι) ο ασφαλισμένος να έχει πραγματική ασφάλιση ίση τουλάχιστο με το 0.50 της
ασφαλιστικής μονάδας και να έχουν παρέλθει τουλάχιστο είκοσι έξι (26) εβδομάδες
από την εβδομάδα έναρξης της απασχόλησης του, και
(ιι) να έχει πραγματική ή εξομοιούμενη ασφάλιση ίση τουλάχιστο με το 0.39 της
ασφαλιστικής μονάδας μέσα στο σχετικό έτος εισφοράς.
Περίοδος πληρωμής επιδόματος
Για τους μισθωτούς αρχίζει να πληρώνεται από την 4η ημέρα της ανικανότητας τους για
εργασία.
Για τους αυτοτελώς εργαζομένους αρχίζει να πληρώνεται από την 10η ημέρα της
ανικανότητας τους για εργασία και από την 4η ημέρα της ανικανότητας τους αν αυτή
προκλήθηκε συνεπεία οποιουδήποτε ατυχήματος ή αν ο ίδιος παρέμεινε σε νοσηλευτικό
ίδρυμα (Νοσοκομείο ή Κλινική) για μια τουλάχιστο νύκτα. Το επίδομα ασθενείας
πληρώνεται μέχρι και 156 ημέρες με δυνατότητα κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να
παραταθεί για άλλες 156 ημέρες.
Υπολογισμός ύψους επιδόματος
Το ύψος του επιδόματος ασθενείας όπως και των άλλων επιδομάτων καθορίζεται με βάση
τον εβδομαδιαίο μέσο όρο των πραγματικών και εξομοιούμενων ασφαλιστέων αποδοχών
του ασφαλισμένου μέσα στο σχετικό έτος εισφορών. Το μέγιστο ύψος του επιδόματος
για το δεύτερο εξάμηνο 2022 είναι €372.40 την εβδομάδα.
Το επίδομα ασθενείας περιλαμβάνει βασικό και συμπληρωματικό επίδομα. Το
εβδομαδιαίο ποσό του βασικού επιδόματος είναι ίσο με το 60% της εβδομαδιαίας
αξίας της ασφαλιστικής μονάδας του δικαιούχου μέσα στο σχετικό έτος εισφορών
και αυξάνεται κατά 20% για τον/την εξαρτώμενο/η σύζυγο και κατά το 10% για κάθε
ένα από τα εξαρτώμενα παιδιά του μέχρι δύο (2). Η αύξηση για τον/την εξαρτώμενο/η
σύζυγο καταβάλλεται στην περίπτωση που αυτός/αυτή δεν εργάζεται ή αν εργάζεται οι
αποδοχές του/της και η τυχόν παροχή που δυνατό να λαμβάνει από το Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων υπολείπεται του ποσού που θα του/της καταβαλόταν ως αύξηση για
εξαρτώμενο. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος δεν δικαιούται αύξηση ως εξαρτώμενο του/
της συζύγου του/της τότε η αύξηση που καταβάλλεται στο/στη σύζυγο περιορίζεται στο
10% για κάθε εξαρτώμενο παιδί μέχρι τα δύο (2).
Το εβδομαδιαίο ποσό του συμπληρωματικού επιδόματος είναι ίσο με το 50% της
εβδομαδιαίας αξίας της ασφαλιστικής μονάδας του δικαιούχου που υπερβαίνει τις
βασικές ασφαλιστέες αποδοχές του. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί κάποιος να πληρωθεί
συμπληρωματικό επίδομα πέραν του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων
αποδοχών που για το 2022 είναι €186.20.
Αν ο ασφαλισμένος λαμβάνει μέρος των απολαβών του από τον εργοδότη του κατά τη
διάρκεια της περιόδου ασθενείας του, τότε το ποσό του επιδόματος μειώνεται έτσι που
το ολικό ποσό των απολαβών και του επιδόματος του να μην υπερβαίνει τις κανονικές
απολαβές του.
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Επανάκτηση Δικαιώματος
Ασφαλισμένος που εξάντλησε το δικαίωμα του για 156 εργάσιμες ημέρες μπορεί να
επανακτήσει το δικαίωμα του σε επίδομα ασθενείας για άλλες 156 ημέρες αν απασχοληθεί
για δεκατρείς (13) εβδομάδες από την τελευταία ημέρα που πήρε επίδομα και κατέβαλε
εισφορές πάνω σε ασφαλιστέες αποδοχές ίσες με είκοσι έξι (26) φορές το εβδομαδιαίο
ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.
Επίδομα Ανεργίας
Το επίδομα ανεργίας σε αντίθεση με το επίδομα ασθενείας δεν το δικαιούνται οι
αυτοτελώς εργαζόμενοι καθώς και οι ασφαλισμένοι ηλικίας κάτω των 16 ετών και άνω
των 63 χρόνων. Τούτο μπορεί να πληρωθεί και σε ασφαλισμένο πέραν των 63 χρόνων και
μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας του αν μέσα στην περίοδο αυτή δεν αποκτά δικαίωμα σε
Θεσμοθετημένη Σύνταξη.
Ασφαλισμένος που παραμένει άνεργος και είναι ικανός και διαθέσιμος για εργασία
εγγράφεται στο μητρώο ανέργων το οποίο και υπογράφει σε τακτά χρονικά διαστήματα,
όπως καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Απασχόλησης και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και ακολουθώντας τη διαδικασία αυτή διεκδικεί την πληρωμή προς αυτόν
του επιδόματος ανεργίας.
Επίδομα ανεργίας δικαιούται και άνεργος που παρακολουθεί μαθήματα επαγγελματικής
εκπαίδευσης με βάση σχέδιο εγκεκριμένο από τον Υπουργό.
Ασφαλιστικές Προϋποθέσεις
Οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για την πληρωμή του επιδόματος ανεργίας είναι
ακριβώς οι ίδιες με εκείνες του επιδόματος ασθενείας όπως αυτές αναφέρονται στις
υποπαραγράφους (ι) και (ιι) της δεύτερης παραγράφου του επιδόματος ασθενείας.
Περίοδος πληρωμής επιδόματος
Μισθωτοί από την 4η ημέρα της ανεργίας των και προαιρετικά ασφαλισμένου στην
υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό: από την 31η ημέρα της ανεργίας των και
διαρκεί μέχρι και 156 ημέρες.
Υπολογισμός ύψους επιδόματος
Ο υπολογισμός του ύψους του επιδόματος ανεργίας τόσο στο βασικό όσο και στο
συμπληρωματικό επίδομα γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια ποσοστά όπως και το
επίδομα ασθενείας. Το μέγιστο ύψος του επιδόματος για το δεύτερο εξάμηνο του 2022
είναι €372.40 την εβδομάδα.
Επανάκτηση Δικαιώματος σε επίδομα ανεργίας
Άνεργος που εξαντλεί το δικαίωμα του σε επίδομα ανεργίας για περίοδο 156 ημερών
μπορεί να το επανακτήσει αν από την τελευταία ημέρα επιδότησης του απασχοληθεί για
είκοσι έξι (26) εβδομάδες και καταβάλει εισφορές πάνω σε ασφαλιστέες αποδοχές που
στο σύνολο τους να μην είναι λιγότερες από 26 φορές το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών
ασφαλιστέων αποδοχών. Στην περίπτωση που ο άνεργος είναι ηλικίας πέραν των 60
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ετών και δεν δικαιούται σύνταξη από οποιοδήποτε Επαγγελματικό Σχέδιο, επανακτά το
δικαίωμα του σε επίδομα ανεργίας αν έχει απασχοληθεί για δεκατρείς (13) εβδομάδες
και έχει καταβάλει εισφορές πάνω σε ασφαλιστέες αποδοχές ίσες με 26 φορές το
εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.
Σημειώνεται ότι ασφαλισμένοι που αφυπηρέτησαν κανονικά ή πρόωρα από την υπηρεσία
τους και λαμβάνουν σύνταξη ή άλλο συνταξιοδοτικό ωφέλημα από Επαγγελματικό
Σχέδιο Συντάξεων που εφαρμόζει ο εργοδότης και στο οποίο οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι
δεν συνεισφέρουν (Δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας) δεν δικαιούνται πληρωμή
επιδόματος ανεργίας. Μπορούν, ωστόσο, να αποκτήσουν τέτοιο δικαίωμα αν μετά την
αφυπηρέτηση τους απασχοληθούν σε άλλο εργοδότη και με βάση τις ασφαλιστέες τους
αποδοχές από το νέο τους εργοδότη ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για πληρωμή του
επιδόματος αυτού.
Επίδομα Μητρότητας
Δικαίωμα σε επίδομα μητρότητας έχει ασφαλισμένη μισθωτή, αυτοτελώς εργαζόμενη
και προαιρετικά ασφαλισμένη στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό η οποία
αναμένει τοκετό ή έχει υιοθετήσει παιδί η ίδια ή ο σύζυγός της μέσα στα δώδεκα (12)
πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού.
Βασική προϋπόθεση για την πληρωμή του επιδόματος μητρότητας είναι η ασφαλισμένη
να είναι με άδεια μητρότητας και κατά την περίοδο αυτή να μη λαμβάνει ολόκληρο το
μισθό\ημερομίσθιο από τον εργοδότη της.
Ασφαλιστικές Προϋποθέσεις
Ιδίες με εκείνες των επιδομάτων ασθένειας και ανεργίας.
Περίοδος πληρωμής Επιδόματος Μητρότητας
Η ασφαλισμένη δικαιούται να πληρωθεί επίδομα μητρότητας για δεκαοκτώ (18)
συνολικά εβδομάδες. Η περίοδος των δεκαοκτώ (18) εβδομάδων μπορεί να αρχίσει από
οποιαδήποτε εβδομάδα μεταξύ της 9ης και 2ης εβδομάδας πριν από την εβδομάδα του
αναμενόμενου τοκετού κατ΄ επιλογή πάντοτε της αιτήτριας και λήγει με την εξάντληση
της χρονικής περιόδου των 18 εβδομάδων. Στην περίπτωση δεύτερου ή τρίτου τοκετού
(ή περισσότερων), οπόταν και η άδεια μητρότητας επεκτείνεται στις 22 και 26 συναπτές
εβδομάδες αντίστοιχα, η περίοδος καταβολής του επιδόματος επεκτείνεται επίσης για την
ίδια περίοδο.
Σε περίπτωση υιοθεσίας δικαιούται επίδομα μητρότητας για περίοδο δεκαέξι (16) εβδομάδων
από την εβδομάδα της επίσημης υιοθεσίας που εκδίδεται από το οικογενειακό Δικαστήριο.
Στην περίπτωση που η μισθωτή αποκτήσει δεύτερο ή τρίτο (ή περισσότερα παιδιά), οπόταν
και η άδεια μητρότητας επεκτείνεται στις 20 και 24 συναπτές εβδομάδες αντίστοιχα, η
περίοδος καταβολής του επιδόματος επεκτείνεται επίσης για την ίδια περίοδο.
Σε περίπτωση που αμέσως μετά τον τοκετό το βρέφος επιβάλλεται να νοσηλευθεί σε
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θερμοκοιτίδα λόγω πρόωρου τοκετού είτε νοσηλεύεται λόγω άλλων προβλημάτων
υγείας τότε παραχωρείται στη μητέρα πρόσθετο επίδομα μητρότητας μιας (1) εβδομάδας
για κάθε είκοσι μίας (21) ημέρες νοσηλείας του βρέφους. Η επέκταση του επιδόματος
μητρότητας παραχωρείται για περίοδο συνεχόμενη των δεκαοκτώ (18) εβδομάδων και
δέω υπερβαίνει τις έξι (6) εβδομάδες. Αν η ασφαλισμένη υποβάλει την αίτηση της μετά
τον τοκετό τότε η περίοδος των δεκαοκτώ (18) εβδομάδων καθορίζεται με βάση την
ημερομηνία του τοκετού και όχι την ημερομηνία του αναμενόμενου τοκετού.
Σε περίπτωση τοκετού που απολήγει στη γέννηση περισσοτέρων του ενός παιδιού η
χρονική περίοδος των δεκαοκτώ (18 )συναπτών εβδομάδων αυξάνεται κατά 4 εβδομάδες
για κάθε τέκνο πέραν του ενός από τον ίδιο τοκετό.
Γυναίκα που αποκτά δικαίωμα σε επίδομα μητρότητας μέσω παρένθετης μητέρας σύμφωνα
με τις διατάξεις τους περί εφαρμογής της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Νομοθεσίας δικαιούται επίδομα μητρότητας δεκαοκτώ (18) συνεχών συνολικά εβδομάδων
δύο (2)εβδομάδες πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού ή από την
εβδομάδα του τοκετού κατ’ επιλογή της αιτήτριας. Στην περίπτωση δεύτερου ή τρίτου
τοκετού (ή περισσότερων), οπόταν και η άδεια μητρότητας επεκτείνεται στις 22 και 26
συναπτές εβδομάδες αντίστοιχα, η περίοδος καταβολής του επιδόματος επεκτείνεται
επίσης για την ίδια περίοδο.
Στην περίπτωση αυτή η παρένθετη μητέρα δικαιούται επίδομα μητρότητας για περίοδο
14 συναπτών εβδομάδων που δυνατό να αρχίζουν από τη δεύτερη εβδομάδα πριν από
τον αναμενόμενο τοκετό.
Σημειώνεται ότι η επέκταση της περιόδου πληρωμής του επιδόματος μητρότητας για
περίοδο πέραν των 18 εβδομάδων για λόγους που ο τοκετός απολήγει στη γέννηση
περισσότερων του ενός παιδιού ή που το βρέφος νοσηλεύεται σε θερμοκοιτίδα λόγω
πρόωρου τοκετού ή άλλων προβλημάτων υγείας δεν εφαρμόζεται για την παρένθετη
μητέρα και περιορίζεται στη βιολογική μητέρα.
Διευκρινίζεται πως η επέκταση της άδειας μητρότητας και της περιόδου καταβολής
επιδόματος μητρότητας στις περιπτώσεις απόκτησης δεύτερου ή τρίτου (ή περισσότερων)
τέκνων μέσω τοκετού ή υιοθεσίας, εφαρμόζεται και στις μισθωτές που βρίσκονταν σε
άδεια μητρότητας κατά τις 5 Νοεμβρίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία η συγκεκριμένη
τροποποίηση της νομοθεσίας τέθηκε σε ισχύ.
Επίδομα Πατρότητας
Ασφαλισμένος σύζυγος του οποίου η σύζυγος γέννησε ή απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης
μητέρας ή ο ίδιος ή η σύζυγός του προέβησαν σε υιοθεσία παιδιού ηλικίας μέχρι 12
ετών δικαιούται επίδομα πατρότητας εφόσον ο ίδιος ικανοποιεί τις ίδιες ασφαλιστικές
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την πληρωμή του επιδόματος μητρότητας.
Διευκρινίζεται ότι ο όρος σύζυγος καλύπτει αυτούς που έχουν τελέσει γάμο θρησκευτικό,
πολιτικό ή έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
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Τόσον το επίδομα μητρότητας όσο και εκείνο της Πατρότητας δε καταβάλλεται στις
περιπτώσεις που ο /η σύζυγος λαμβάνουν πλήρεις αποδοχές από τον εργοδότη τους.
Αντίθετα αν λαμβάνουν μέρος των αποδοχών τους τότε το επίδομα μειώνεται ώστε
το άθροισμα του επιδόματος και των αποδοχών που λαμβάνουν να μην υπερβαίνει τις
πλήρεις απολαβές.
Το επίδομα πατρότητας καταβάλλεται για περίοδο δύο (2) συναπτών εβδομάδων εντός
του χρονικού διαστήματος που αρχίζει την Εβδομάδα γέννησης /υιοθεσίας του παιδιού
και λήγει μετά την παρέλευση 16 εβδομάδων.
Η πιο πάνω περίοδος επεκτείνεται σε περίπτωση που η σύζυγος δικαιούται επίδομα
μητρότητας πέραν των 18 εβδομάδων λόγω γέννησης διδύμων /τριδύμων κοκ ή νοσηλείας
του νεογνού.
Ύψος επιδόματος Μητρότητας/Πατρότητας
Τόσο το ύψος του επιδόματος μητρότητας όσο και εκείνο του επιδόματος πατρότητας
καθορίζεται με βάση τον εβδομαδιαίο μέσο όρο πραγματικών και εξομοιούμενων
ασφαλιστέων αποδοχών της/του ασφαλισμένης/ου μέσα στο σχετικό έτος εισφορών.
Το επίδομα μητρότητας/πατρότητας περιλαμβάνει βασικό και συμπληρωματικό επίδομα. Το
εβδομαδιαίο ποσό του βασικού επιδόματος είναι ίσο με το 72%της εβδομαδιαίας αξίας της
ασφαλιστικής μονάδας ή του κλάσματος αυτής που έχει εις πίστη της/του ασφαλισμένης/
νου στη βασική τους ασφάλιση κατά το σχετικό έτος εισφορών και αυξάνεται στην
περίπτωση του επιδόματος μητρότητας στο 80% ,90% και 100% όταν η δικαιούχος ως
προστάτης οικογένειας έχει ένα ,δύο, ή τρία και περισσότερα εξαρτώμενα αντίστοιχα.
Το εβδομαδιαίο ποσό του συμπληρωματικού επιδόματος είναι και πάλι ίσο με το 72%
της εβδομαδιαίας αξίας του αριθμού των ασφαλιστικών μονάδων που έχει εις πίστη της/
του ασφαλισμένης /νου στη συμπληρωματική της/του ασφάλιση κατά το σχετικό έτος
εισφορών.
Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που η ασφαλισμένη ή ο ασφαλισμένος λαμβάνουν μέρος
των απολαβών τους από τον εργοδότη τους τότε το επίδομα μειώνεται ανάλογα έτσι που
το άθροισμα των δύο να μην υπερβαίνει τις πλήρεις αποδοχές τους.
Προθεσμία υποβολής αίτησης
Η πληρωμή των επιδομάτων Ασθένειας, Μητρότητας και Πατρότητας προϋποθέτει
την υποβολή αίτησης (Βλέπε Παραρτήματα 9, 10 και 11 αντίστοιχα) από μέρους του /
της ασφαλισμένου/ης που να υποστηρίζεται από τα απαιτούμενα σε κάθε περίπτωση
πιστοποιητικά. Η αίτηση και στις τρείς περιπτώσεις πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε περίοδο
είκοσι μία (21) ημερών από την ημέρα που απαιτείται η πληρωμή.
Αν η αίτηση υποβληθεί εκπρόθεσμα, τότε το επίδομα πληρώνεται αναδρομικά μόνο για
είκοσι μία (21) ημέρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο /η αιτητής/αιτήτρια αποδείξει ότι
εχει εύλογη αιτία στην καθυστέρηση της υποβολής της αίτησης τότε η περίοδος υποβολής
της αίτησης δύναται να παραταθεί μέχρι και δώδεκα (12) μήνες.
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Συντάξεις

Θεσμοθετημένη Σύνταξη
Δικαίωμα σε θεσμοθετημένη Σύνταξη (η σχετική αίτηση επισυνάπτεται στο Παράρτημα
12) έχουν όλοι οι ασφαλισμένοι στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανεξάρτητα από
κατηγορία ασφάλισης που έχουν συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία και ικανοποιούν τις
σχετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις.
Συντάξιμη ηλικία
Συντάξιμη ηλικία τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες είναι το 65ο έτος και
παρατείνεται για σκοπούς θεμελίωσης δικαιώματος μέχρι την ηλικία των 68 ετών.
Μεταλλωρύχος που έχει συμπληρώσει τρία (3) τουλάχιστο χρόνια απασχόλησης σε
μεταλλείο η συντάξιμη ηλικία του θεωρείται το 63ο έτος και μειώνεται ανάλογα με τη
διάρκεια της απασχόλησης του σε μεταλλείο μέχρι και το 58ο έτος αν ο συγκεκριμένος
μεταλλωρύχος είχε απασχόληση σε μεταλλείο 25 τουλάχιστο χρόνια. Ειδική πρόνοια
περιλήφθηκε στον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικό) Νόμο Αρ 194(1) του
2020 και παρέχεται ειδική παροχή σε άτομα με θαλασσαιμία κατά το πρότυπο της
θεσμοθετημένης σύνταξης που βρίσκονται μεταξύ της ηλικίας των 50 και της συντάξιμης
ηλικίας.
Διευκρινίζεται ότι η συντάξιμη ηλικία αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τον περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τροποποιητικό Νόμο Αρ 193(1) του 2012 κάθε πέντε (5) χρόνια
με βάση την μεταβολή του προσδόκιμου ζωής. Η πρώτη αναπροσαρμογή θα αντιστοιχεί
στην μεταβολή του προσδόκιμου ζωής της πενταετίας 2018-2023. Η συντάξιμη ηλικία θα
αυξάνεται σε τέτοια περίπτωση κατά έξι (6) μήνες ανά πενταετία δηλ. την 1η Ιανουαρίου
2024 θα αυξηθεί στα 65 1\2 την 1η Ιανουαρίου 2029 θα αυξηθεί στα 66 και τελικά τον
Ιανουάριο του 2039 στα 67.
Ασφαλιστικές Προϋποθέσεις
0 ασφαλισμένος να έχει:
(α) Δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ασφαλιστικές μονάδες πραγματικής βασικής ασφάλισης
και να έχουν περάσει 780 εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του.
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(β) Ο ολικός αριθμός ασφαλιστικών μονάδων πραγματικής και εξομοιούμενης βασικής
ασφάλισης του ασφαλισμένου να μην είναι κατώτερος του 30% των ετών που εμπίπτουν
στη σχετική περίοδο αναφοράς.
Θεσμοθετημένη Σύνταξη δικαιούται ωστόσο και ασφαλισμένος που συμπληρώνει την
ηλικία των 63 χρόνων νοουμένου ότι στην περίπτωση αυτή ικανοποιούνται πρόσθετες
ασφαλιστικές προϋποθέσεις, όπως ο ολικός αριθμός ασφαλιστικών μονάδων πραγματικής
και εξομοιούμενης βασικής ασφάλισης του ασφαλισμένου να ισούται τουλάχιστο με το
70% των ετών που εμπίπτουν στη σχετική περίοδο αναφοράς (33 μονάδες) ή κατά τη
συμπλήρωση της ηλικίας των 63 ετών δικαιούται σύνταξη ανικανότητας η είναι ηλικίας
μεταξύ 63 και 65 ετών και θα δικαιούταν σύνταξη ανικανότητας αν δεν είχε συμπληρώσει
την ηλικία των 63 ετών.
Αναβολή Πληρωμής Θεσμοθετημένης Σύνταξης
Ασφαλισμένος που αποκτά δικαίωμα σε Θεσμοθετημένη σύνταξη δικαιούται να
ζητήσει αναβολή της έναρξης πληρωμής της μέχρι τη συμπλήρωση του 68ου έτους
της ηλικίας του. Σε τέτοια περίπτωση το ύψος της Θεσμοθετημένης σύνταξης που
θα του καταβαλλόταν αν δεν επέλεγε την αναβολή της αυξάνεται κατά 0.5% για κάθε
ημερολογιακό μήνα αναβολής.
Υπολογισμός ύψους θεσμοθετημένης σύνταξης
Η θεσμοθετημένη σύνταξη περιλαμβάνει τη βασική και συμπληρωματική σύνταξη.
Βασική Σύνταξη
Το εβδομαδιαίο ποσό της βασικής σύνταξης είναι ίσο με το 60% της εβδομαδιαίας
αξίας του ετήσιου μέσου όρου των ασφαλιστικών μονάδων που είχε προς όφελος του
ο ασφαλισμένος στη βασική ασφάλιση κατά την περίοδο αναφοράς. Το ποσοστό αυτό
αυξάνεται στο 80%, 90% ή 100% αν ο συνταξιούχος έχει ένα, δύο, τρία ή περισσότερα
εξαρτώμενα.
Σημειώνεται ότι ασφαλισμένος του οποίου η σύζυγος ασκεί ασφαλιστέα απασχόληση
δεν θεωρείται εξαρτώμενο του προσώπου για σκοπούς της σύνταξης του και συνεπώς η
αύξηση περιορίζεται μέχρι δύο εξαρτώμενα παιδιά σε ποσοστό 10%και 10% αντίστοιχα.
Συμπληρωματική Σύνταξη
Το εβδομαδιαίο ποσό της συμπληρωματικής σύνταξης είναι ίσο με το 1,5% της
εβδομαδιαίας αξίας του ολικού αριθμού ασφαλιστικών μονάδων της συμπληρωματικής
ασφάλισης του ασφαλισμένου. Αν για παράδειγμα το σύνολο των ασφαλιστικών μονάδων
στη συμπληρωματική ασφάλιση από τις 6.10.1980 που τέθηκε σε εφαρμογή το αναλογικό
Σχέδιο μέχρι την τελευταία εβδομάδα μέσα στην οποία ο αιτητης συμπληρώνει τη
συντάξιμη ηλικία του ή το 63ο έτος της ηλικίας του, αν επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί
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νωρίτερα είναι 90 μονάδες, τότε το ύψος της συμπληρωματικής του σύνταξης
υπολογίζεται όπως πιο κάτω.
Το εβδομαδιαίο ύψος των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών του 2022 (€186.20) το
πολλαπλασιάζεται επί του συντελεστή 1.5%, στη συνέχεια επι του συνόλου των μονάδων
στη συμπληρωματική ασφάλιση (90 μονάδες) και τέλος επί 4 καθότι οι συντάξεις των
Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληρώνονται για 13 μήνες (52/13). Έτσι υπολογίζεται η μηνιαία
συμπληρωματική σύνταξη που στη προκειμένη περίπτωση ανέρχεται στα €1,005.48
(€186.20 Χ 0.015 Χ 90 Χ 4 = €1,005.48).
Το ποσό της συμπληρωματικής σύνταξης μπορούμε να το υπολογίσουμε και με μία
απλή πράξη πολλαπλασιάζοντας το σύνολο των μονάδων συμπληρωματικής
Ασφάλισης επί του ύψους της μηνιαίας συμπληρωματικής σύνταξης που αποφέρει
μία τέτοια ασφαλιστική μονάδα η οποία για το 2022 είναι €11.172 (€186.20 Χ
0.015 Χ 4 = €11.172). Επομένως, η συμπληρωματική σύνταξη του 2022 ανέρχεται
στα €1,005.48 όπου (90 μονάδες Χ €11.172 = €1,005.48 μηνιαία σύνταξη).
Το σύνολο της σύνταξης βασικής και συμπληρωματικής ,σε καμία περίπτωση μπορεί
να είναι λιγότερο από 85% της πλήρους βασικής σύνταξης που θα πληρωνόταν στο
δικαιούχο αν είχε πλήρη ασφάλιση στο βασικό μέρος. Το ποσοστό αυτό για συνταξιούχο
χωρίς εξαρτώμενο ανέρχεται σήμερα στα €379.85 το μήνα, με ένα εξαρτώμενο στα
€506.45, με δύο εξαρτώμενα στα €569.77 και με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα
ανέρχεται στα €633.08. Το εγγυημένο αυτό ποσό σύνταξης είναι ευρύτερα γνωστό ως η
κατώτατη σύνταξη.
Ασφαλισμένος που συνταξιοδοτείται πριν από την συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας
(65) και συνεχίζει να εργάζεται έχει υποχρέωση να συνεισφέρει στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων μέχρι και την ηλικία των 65 ετών και με την συμπλήρωση της ηλικίας αυτής
δικαιούται αύξηση στο εβδομαδιαίο ύψος της σύνταξής που ήδη του καταβάλλεται ίση με
το 1/52 του 1.5% του συνόλου των ασφαλιστέων αποδοχών πάνω στις οποίες κατέβαλε
εισφορές κατά την περίοδο μεταξύ του 63ου και 65ου έτους της ηλικίας του.
Αναλογιστική μείωση στη θεσμοθετημένη σύνταξη.
Σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικό) Νόμο Αρ. 193(1) του
2012 που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2013, ασφαλισμένος που ικανοποιεί
τις σχετικές προϋποθέσεις εισφοράς έχει δηλαδή το 70% του χρόνου ασφάλιση(33
πληρωμένες και εξομοιούμενες βασικές ασφαλιστικές μονάδες) και επιλέγει να
συνταξιοδοτηθεί πριν από τη συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας των 65 ετών τότε η
σύνταξή του μειώνεται αναλογιστικά κατά 0.5% για κάθε μήνα πρόωρης συνταξιοδότηση.
Αν για παράδειγμα επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί στην ηλικία των 63 ετών τότε η σύνταξη
του θα είναι μειωμένη κατά 12%, αν επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί στην ηλικία των 631/2
ετών η σύνταξη του θα είναι μειωμένη κατά 9%,αν επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί στην
ηλικία των 64 ετών η μείωση θα είναι 6% στην ηλικία των 641\2 η μείωση θα είναι 3%.
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Σημειώνεται ότι η αναλογιστική μείωση εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις ασφαλισμένου/
νης που δικαιούται την κατώτατη θεσμοθετημένη σύνταξη όσο και στην περίπτωση
συνταξιούχου χηρείας της/του οποίας/ου ο/η αποβιώσας/σασα σύζυγος ήταν
συνταξιούχος με αναλογιστικά μειωμένη σύνταξη.
Πληρωμή Εφάπαξ ποσού αντί σύνταξης
Ασφαλισμένος/νη που συμπληρώνει την ηλικία των 68 ετών και κατά την ηλικία
αυτή δεν ικανοποιεί τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για θεμελίωση δικαιώματος σε
θεσμοθετημένη σύνταξη .δικαιούται σε πληρωμή εφάπαξ ποσού υπό την προϋπόθεση
ότι έχει πραγματική Βασική ασφάλιση ίση με έξι (6) τουλάχιστο ασφαλιστικές μονάδες
και έχουν παρέλθει 312 εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισης του. Το
εφάπαξ ποσό ισούται με το 15% της αξίας του συνόλου των ασφαλιστικών μονάδων
πραγματικής και εξομοιούμενης βασικής και συμπληρωματικής ασφάλισης που έχει εις
πίστη του ο ασφαλισμένος.
Διευκρινίζεται ότι το πιο πάνω εφάπαξ ποσό δεν καταβάλλεται σε ασφαλισμένο/νη που
εξασφαλίζει δικαίωμα σε κοινωνική σύνταξη.

Σύνταξη Ανικανότητας
Η σύνταξη ανικανότητας (η σχετική αίτηση επισυνάπτεται στο Παράρτημα 13) καταβάλλεται
σε ασφαλισμένο μισθωτό αυτοτελώς εργαζόμενο ή προαιρετικά ασφαλισμένο που
απασχολείται με Κύπριο εργοδότη στο εξωτερικό, ο οποίος είναι ηλικίας κάτω των 63
ετών και ικανοποιεί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
(α) να ήταν ανίκανος για εργασία για 156 τουλάχιστον ημέρες και να προβλέπεται ότι θα
παραμείνει μόνιμα ανίκανος για εργασία, δηλ. να μην μπορεί να κερδίζει από εργασία
που εύλογα αναμένεται να εκτελεί πάνω από το 1/3 του ποσού που συνήθως κερδίζει
ένας υγιής εργαζόμενος της ίδιας επαγγελματικής κατηγορίας και μόρφωσης στην ίδια
περιφέρεια ή πέραν του ½ του ποσού αυτού αν ο ασφαλισμένος είναι ηλικίας 60-63 ετών,
και
(β) να ικανοποιεί τις σχετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούν όπως ο
ασφαλισμένος:
-

έχει συμπληρώσει πραγματική βασική ασφάλιση 3 τουλάχιστο ασφαλιστικών μονάδων
και να έχουν περάσει 156 εβδομάδες από την ημέρα της ασφάλισης του,
έχει εβδομαδιαίο μέσο όρο πραγματικής και εξομοιούμενης βασικής ασφάλισης ίσο
τουλάχιστο με το 25% των ετών που εμπίπτουν στη σχετική περίοδο αναφοράς, και
έχει πραγματική ή εξομοιούμενη βασική ασφάλιση μέσα στο σχετικό έτος εισφορών
ίση τουλάχιστο με το 0.39 της ασφαλιστικής μονάδας ή ο μέσος όρος τέτοιας
ασφάλισης κατά τα 2 τελευταία συμπληρωμένα έτη εισφορών πριν από το έτος
παροχών να μην είναι κατώτερος του 0.39 της ασφαλιστικής μονάδας.
33

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η ανικανότητα του ασφαλισμένου προκλήθηκε συνεπεία
οποιουδήποτε ατυχήματος εργατικού ή μη, οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις θεωρούνται
ότι ικανοποιούνται αν ο ασφαλισμένος ικανοποιεί τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για
επίδομα ασθενείας (βλέπε σχετικό κεφάλαιο πιο πάνω).
Το ύψος της Σύνταξης ανικανότητας – υπολογίζεται όπως πιο κάτω:
Κατ’ αρχή η σύνταξη ανικανότητας περιλαμβάνει βασική και συμπληρωματική σύνταξη.
Το εβδομαδιαίο ποσό της βασικής σύνταξης ανικανότητας σε ποσοστό 100% είναι ίσο
με το 60% της εβδομαδιαίας αξίας του ετήσιου μέσου όρου ασφαλιστικών μονάδων,
πραγματικής και εξομοιούμενης ασφάλισης, που έχει σε πίστη του ο ασφαλισμένος στη
βασική ασφάλιση κατά την περίοδο αναφοράς. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 80%,
90% και 100% αν ο συνταξιούχος έχει ένα, δύο ή τρία και περισσότερα εξαρτώμενα. Αν η
σύζυγος συνταξιούχου εργάζεται τότε αυτή δεν θεωρείται εξαρτώμενο του πρόσωπο για
σκοπούς αύξησης της σύνταξης του και έτσι η αύξηση για εξαρτώμενα περιορίζεται μέχρι
δύο εξαρτώμενα παιδιά με ποσοστό αύξησης της σύνταξης 10% και 10%.
Το εβδομαδιαίο ποσό της συμπληρωματικής σύνταξης ανικανότητας είναι ίσο με το
1.5% της εβδομαδιαίας αξίας του συνολικού αριθμού ασφαλιστικών μονάδων στη
συμπληρωματική ασφάλιση και περιλαμβάνει τον πραγματικό και τον εξομοιούμενο χρόνο
ασφάλισης που καλύπτει την περίοδο από την ημέρα της ανικανότητας του για εργασία
μέχρι την ημέρα που θα συμπλήρωνε την ηλικία των 63 χρόνων, όπως επεξηγείται στην
παράγραφο υπό τον τίτλο «περίοδοι εξομοιούμενης ασφάλισης σε περίπτωση θανάτου ή
μόνιμης ανικανότητας για εργασία».
Όταν το ποσοστό ανικανότητας είναι κάτω του 100% η σύνταξη ανικανότητας καθορίζεται
ως ακολούθως:
(α) αν το ποσοστό ανικανότητας κυμαίνεται μεταξύ 50% - 66 1/3 και ο ασφαλισμένος
είναι ηλικίας 60 – 63 ετών πληρώνεται σύνταξη ίση με το 60% της σύνταξης που θα του
καταβάλλετo αν η ανικανότητας του για εργασία ήταν σε ποσοστό 100%,
(β) αν το ποσοστό ανικανότητας του είναι μεταξύ 66 2/3% - 75% ο ασφαλισμένος
δικαιούται σύνταξη ίση με το 75% της σύνταξης που θα του καταβάλλετο αν ήταν 100%
ανίκανος για εργασία,
(γ) αν το ποσοστό ανικανότητας του είναι μεταξύ 76% - 99% πληρώνεται στον
ασφαλισμένο σύνταξη ίση με το 85% της σύνταξης που θα του καταβάλλετο αν ήταν
100% ανίκανος για εργασία.
Η τυχόν αύξηση που δικαιούνται στις περιπτώσεις (α-γ) αναπροσαρμόζεται ανάλογα με
το ίδιο ποσοστό.
Η σύνταξη ανικανότητας μετατρέπεται σε θεσμοθετημένη σύνταξη όταν ο ασφαλισμένος
συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας του χωρίς την ανάγκη υποβολής οποιασδήποτε
αίτησης από μέρους του δικαιούχου και στην περίπτωση που η χορηγούμενη σύνταξη
34

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - 2022
ανικανότητας είναι μερική τότε η θεσμοθετημένη σύνταξη υπολογίζεται ως αν ο
δικαιούχος έπαιρνε σύνταξη ανικανότητας σε ποσοστό 100%, χωρίς να εφαρμόζεται
στην περίπτωση αυτή η αναλογιστική μείωση για το γεγονός ότι του καταβάλλεται
θεσμοθετημένη σύνταξη από το 63ο έτος της ηλικίας του.
Η σύνταξη ανικανότητας αρχίζει να καταβάλλεται στο δικαιούχο εφόσον αυτός κριθεί
ως μόνιμα ανίκανος για εργασία από την 157η ημέρα της ανικανότητας του για εργασία
και τερματίζεται όταν συμπληρώσει την ηλικία των 63 ετών, εκτός και αν εν τω μεταξύ
αποθεραπευτεί ή διαπιστωθεί μετά από έρευνα ότι εργάζεται και το εισόδημα που
κερδίζει είναι τέτοιο που δεν δικαιολογείται συνέχιση της πληρωμής της σύνταξης του.
Σημειώνεται τέλος ότι στους δικαιούχους συντάξεως ανικανότητας παρέχεται δωρεάν
ιατρική περίθαλψη από Κυβερνητικά Νοσοκομεία ή Ιδρύματα.

Σύνταξη Χηρείας
Χήρα η οποία κατά το χρόνος του θανάτου του συνταξιούχου συζύγου της και \ή χήρος
ο οποίος κατά το χρόνο του θανάτου της συνταξιούχου συζύγου του συζούσε με αυτήν\
αυτόν ή συντηρείτο αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από αυτόν \αυτήν και νοουμένου ότι
στην περίπτωση του χήρου η σύζυγός του απεβίωσε κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου,2018
δικαιούται, ανάλογα με την περίπτωση, σύνταξη χηρείας.
Ασφαλιστικές Προυποθέσεις
Σε περίπτωση που ο αποθανών\ούσα σύζυγος δεν είχε συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία
τότε θα πρέπει:
(α) Ο\Η ασφαλισμένος\η να έχει συμπληρώσει πραγματική βασική ασφάλιση τριών
(3) τουλάχιστο ασφαλιστικών μονάδων και να έχουν παρέλθει εκατό πενήντα έξι(156)
εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του\της.
(β) Ο ολικός αριθμός ασφαλιστικών μονάδων πραγματικής και εξομοιούμενης βασικής
ασφάλισης του\της ασφαλισμένου\ης να μη είναι κατώτερος του 25% των ετών που
εμπίπτουν στη σχετική περίοδο αναφοράς.
Αντίθετα σε περίπτωση που ο\η σύζυγος απεβίωσε αφού είχε εν τω μεταξύ συμπληρώσει
τη συντάξιμη ηλικία και ήταν δικαιούχος σε θεσμοθετημένη σύνταξη ή θα δικαιούταν σε
θεσμοθετημένη σύνταξη αν είχε υποβάλει τη σχετική αίτηση, οι πιο πάνω ασφαλιστικές
προϋποθέσεις διαφοροποιούνται και λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις που
απαιτούνται για απόκτηση δικαιώματος σε θεσμοθετημένη σύνταξη.
Υπολογισμός Ύψους Συντάξεως Χηρείας
Η σύνταξη χηρείας περιλαμβάνει όπως όλες οι άλλες παροχές του Ταμείου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, βασική και συμπληρωματική σύνταξη.
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Το εβδομαδιαίο ποσό της βασικής σύνταξης ισούται όπως και η βασική θεσμοθετημένη
σύνταξη με το 60% της εβδομαδιαίας αξίας του ετήσιου μέσου όρου ασφαλιστικών
μονάδων που έχει σε πίστη του \της ο αποβιώσας\σασα ασφαλισμένος\η κατά την
περίοδο αναφοράς. Το ποσό αυτό αυξάνεται στο 80% αν έχει ένα εξαρτώμενο 90% και
100% αν έχει δύο τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα.
Η συμπληρωματική σύνταξη χηρείας σε περίπτωση χήρας\χήρου συνταξιούχου
θεσμοθετημένης σύνταξης είναι ίση με το 60% της θεσμοθετημένης συμπληρωματικής
σύνταξης. Αντίθετα αν ο\η σύζυγος δεν ήταν συνταξιούχος σε θεσμοθετημένη
σύνταξη όταν απεβίωσε, η συμπληρωματική σύνταξη χηρείας είναι ίση με το 60%
της συμπληρωματικής συντάξεως ανικανότητας που θα έπαιρνε ο\η αποβιώσας\σασα
σύζυγος αν την ημέρα του θανάτου του\της εθεωρείτο μόνιμα και ολικά ανίκανος\η για
εργασία.
Το σύνολο της σύνταξης χηρείας, βασικής και συμπληρωματικής δεν μπορεί όπως και η
θεσμοθετημένη σύνταξη να είναι λιγότερη από το 85% της πλήρους βασικής σύνταξης
που θα πληρωνόταν στη χήρα ή το χήρο αν ο \η αποβιώσας /αποβιώσασα ασφαλισμένος\η
σύζυγος είχε πλήρη ασφάλιση στο βασικό μέρος του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Διάρκεια Πληρωμής Της Σύνταξης Χηρείας
Η πληρωμή της σύνταξης χηρείας αρχίζει από την ημέρα του θανάτου του\της
ασφαλισμένου\ης συζύγου και πληρώνεται εφ’όρου ζωής ή μέχρι που η χήρα ή ο χήρος
συνάψει νέο γάμο.
Πληρωμή Εφάπαξ Ποσού Αντί Σύνταξης
Χήρα ή Χήρος που δεν δικαιούται σύνταξη χηρείας επειδή στην περίπτωση του δεν
ικανοποιούνται οι σχετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις τότε δικαιούται εφάπαξ ποσό
χηρείας αν:
(α) ο αποβιώσας ή η αποβιώσασα σύζυγος κατά το χρόνο του θανάτου του/της δεν
είχε συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία και ικανοποιούσε τις σχετικές ασφαλιστικές
προϋποθέσεις, είχε δηλ.3 τουλάχιστο πραγματικές ασφαλιστικές μονάδες και να είχαν
παρέλθει 156 εβδομάδες από την ημέρα έναρξης της ασφάλισής του/της.
(β) ο αποβιώσας ή η αποβιώσασα σύζυγος κατά το χρόνο του θανάτου του/της
είχε συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία και ικανοποιούσε τις σχετικές ασφαλιστικές
προϋποθέσεις για εφάπαξ ποσό θεσμοθετημένης σύνταξης (δηλ. 6 πραγματικές
ασφαλιστικές μονάδες)
Το εφάπαξ ποσό χηρείας καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι η χήρα ή ο χήρος δεν
δικαιούται κοινωνική σύνταξη.
Το εφάπαξ αυτό ποσό ισούται με το 15% της αξίας του συνόλου των πραγματικών και
εξομοιούμενων ασφαλιστικών μονάδων βασικής ασφάλισης του\της αποβιώσαντος\
σασας συζύγου και 9% του συνόλου των ασφαλιστικών μονάδων συμπληρωματικής
ασφάλισης.
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Διπλά Δικαιώματα
Ασφαλισμένη χήρα ή ασφαλισμένος χήρος που παίρνει σύνταξη χηρείας δικαιούται
παράλληλα και ταυτόχρονα να πληρώνεται και οποιαδήποτε άλλη παροχή σύνταξη ή
επίδομα που εξασφαλίζει με βάση την δική του ή τη δική της ασφάλιση.
Σε περίπτωση που ασφαλισμένη χήρα ή ασφαλισμένος χήρος δικαιούται ταυτόχρονα
σύνταξη χηρείας με βάση την ασφάλιση του αποβιώσαντος ή της αποβιώσασας
συζύγου και θεσμοθετημένη σύνταξη ή σύνταξη ανικανότητας με βάση τη δική των
ασφάλιση τότε και οι δύο συντάξεις πληρώνονται παράλληλα και ταυτόχρονα στη χήρα
ή το χήρο με ορισμένους όμως περιορισμούς σε ότι αφορά το συνολικό ποσό των δύο
συμπληρωματικών συντάξεων.
Σύναψη Νέου Γάμου
Χήρα ή χήρος που συνάπτει νέο γάμο Θρησκευτικό, Πολιτικό ή Σύμφωνο Συμβίωσης
παύει να έχει το δικαίωμα σε σύνταξη χηρείας ανάλογα με την περίπτωση.
Ασφαλισμένος\η που συνάπτει γάμο μετά την συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας και
πεθάνει πριν παρέλθει χρονική περίοδος Πέντε (5) τουλάχιστο ετών από την ημέρα
τέλεσης του γάμου μέχρι την ημέρα του θανάτου του\της δε παρέχεται το δικαίωμα σε
σύνταξή χηρείας στον \ στην επιζώντα\επιζούσα σύζυγο,

Επίδομα Αγνοουμένου
Το επίδομα αγνοουμένου πληρώνεται στις γυναίκες συζύγους ασφαλισμένων που
εξακολουθούν να αγνοούνται λόγω του πραξικοπήματος και της βάρβαρης Τουρκικής
εισβολής που ακολούθησε τον Ιούλιο του 1974 και σε ανήλικο του οποίου και οι δύο
γονείς είναι αγνοούμενοι ή ο ένας από αυτούς είναι αγνοούμενος και ο άλλος απεβίωσε,
εφόσον ο ένας από τους γονείς ήταν ασφαλισμένος.
Προϋποθέσεις
Οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις και άλλες, στην περίπτωση συζύγου, είναι οι ίδιες με
εκείνες για τη σύνταξης χηρείας ενώ για το επίδομα για ανήλικο παιδί είναι οι ίδιες με
εκείνες για το επίδομα ορφανίας.
Το επίδομα αγνοουμένου πληρώνεται μέχρι την εξακρίβωση της τύχης του αγνοουμένου
ή μέχρι που η δικαιούχος συνάψει νέο γάμο. Όσον αφορά το ύψος του επιδόματος, τούτο
είναι το ίδιο με τη σύνταξη χηρείας σε περίπτωση που δικαιούχος είναι η σύζυγος και το
επίδομα ορφανίας στην περίπτωση που πληρώνεται το ανήλικο παιδί.

Επίδομα Ορφανίας
Επίδομα ορφανίας πληρώνεται για ανήλικο όταν:
(α) και οι δύο γονείς του πέθαναν και ο ένας ήταν ασφαλισμένος.
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(β) ο γονέας που τον συντηρούσε πέθανε, ήταν ασφαλισμένος και δεν συζούσε με
τον άλλο γονέα.
(γ) πέθανε ο ένας γονέας (μητέρας ή πατέρας) και ο άλλος δεν δικαιούται σύνταξη
χηρείας.
(δ) η μητέρα του που έπαιρνε σύνταξη χηρείας συνήψε νέο γάμο.
Ασφαλιστικές Προϋποθέσεις:
Για τις περιπτώσεις (α) και (β) πιο πάνω δεν υπάρχουν ασφαλιστικές προϋποθέσεις, αρκεί
ο ένας από τους δύο γονείς που πέθανε να ήταν ασφαλισμένος. Για την περίπτωση (γ)
απαιτείται όπως ο γονέας που πέθανε να ικανοποιούσε τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις
για σύνταξη χηρείας.
Ύψος Επιδόματος
Το ύψος του επιδόματος για τις περιπτώσεις (α) και (β) αποτελείται από το βασικό και
συμπληρωματικό επίδομα. Το εβδομαδιαίο ποσό του βασικού επιδόματος ισούται με το
40% του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών για κάθε ορφανό
και το συμπληρωματικό επίδομα ίσο με το 50% της συμπληρωματικής σύνταξης
χηρείας που καταβάλλεται ή θα καταβαλλόταν για το θάνατο του γονέα του ορφανού. Σε
περίπτωση που τα ορφανά είναι περισσότερα από δύο, τότε το ολικό συμπληρωματικό
επίδομα ορφανίας για όλα τα ορφανά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό της
συμπληρωματικής σύνταξης χηρείας.
Το ύψος του επιδόματος ορφανίας για τις περιπτώσεις (γ) και (δ) είναι ίσο με το 20% του
εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών για κάθε ανήλικο.
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Παροχές για εργατικά ατυχήματα και
επαγγελματικές ασθένειες

Γενικές Πληροφορίες
Εργατικό ατύχημα: Θεωρείται κάθε ατύχημα που συμβαίνει σε μισθωτό στον τόπο και στη
διάρκεια της εργασίας του και που τα αίτια του σχετίζονται με την εργασία του μισθωτού.
Εργατικό ατύχημα θεωρείται επίσης και το ατύχημα που υφίσταται μισθωτός όταν αυτός
πηγαίνει στην εργασία του ή επιστρέφει από αυτή. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι το ατύχημα
που συμβαίνει εκτός Κύπρου ή Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θεωρείται εργατικό ατύχημα.
Επαγγελματική ασθένεια: Θεωρείται η ασθένεια που προκαλείται από την απασχόληση
μισθωτού σε ορισμένα επαγγέλματα. Οι επαγγελματικές ασθένειες που καλύπτει η
νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι εργασίες που αναγνωρίζονται ότι προκαλούν
τις ασθένειες αυτές καθορίζονται στους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (επαγγελματικές
ασθένειες) Κανονισμούς του 2010.
Οι παροχές για εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες είναι:
(α) το επίδομα Σωματικής Βλάβης,
(β) οι παροχές αναπηρίας, και
(γ) οι παροχές λόγω Θανάτου.

Επίδομα Σωματικής Βλάβης
Το επίδομα αυτό (η σχετική αίτηση επισυνάπτεται στο Παράρτημα 14) το δικαιούνται οι
μισθωτοί ανεξάρτητα από ηλικία υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος δεν μπορεί
να εργαστεί συνεπεία εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας και κατά την
περίοδο που δεν εργάζεται να μην παίρνει πλήρεις απολαβές από τον εργοδότη του.
Ασφαλιστικές προϋποθέσεις δεν υπάρχουν αρκεί ο εργαζόμενος να αποδείξει ότι κατά
την ημέρα που υπέστη το εργατικό ατύχημα ή που προσεβλήθη από τη συγκεκριμένη
επαγγελματική ασθένεια ήταν μισθωτός.
Το επίδομα σωματικής βλάβης αρχίζει να πληρώνεται από την τέταρτη ημέρα της
διακοπής της απασχόλησης και συνεχίζει να πληρώνεται στο δικαιούχο εφόσον ο ίδιος
δεν μπορεί λόγω του ατυχήματος να εργαστεί. Η περίοδος πληρωμής του επιδόματος
δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του
ατυχήματος.
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Το εβδομαδιαίο ποσό του βασικού επιδόματος είναι ίσο με το 60% του εβδομαδιαίου
ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών και ισχύει καθ΄ όλη τη διάρκεια της
πληρωμής του επιδόματος. Η αύξηση για εξαρτώμενα αν υπάρχουν καθώς και το ύψος
του συμπληρωματικού επιδόματος υπολογίζεται όπως ακριβώς και το επίδομα ασθενείας.
Αν ο ασφαλισμένος λαμβάνει μέρος των απολαβών του από τον εργοδότη του για την
περίοδο που δικαιούται επίδομα σωματικής βλάβης, τότε το επίδομα μειώνεται έτσι
που το ολικό ποσό των απολαβών και του επιδόματος να μην υπερβαίνει τις κανονικές
απολαβές του που ελάμβανε πριν το ατύχημα.

Παροχές Αναπηρίας
Οι παροχές αναπηρίας καταβάλλονται σε μισθωτούς για μόνιμες βλάβες που τους
προκλήθηκαν είτε από εργατικό ατύχημα είτε από επαγγελματική ασθένεια. Αν υπάρχει
αναπηρία και σε ποιο βαθμό, τούτο γνωματεύεται από το Ιατρικό Συμβούλιο προς το
οποίο παραπέμπεται ο αιτητής και καθορίζεται με βάση τις πρόνοιες του Έκτου Πίνακα
του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου.
Οι παροχές αναπηρίας περιλαμβάνουν:
(α) Σύνταξη αναπηρίας
(β) Βοήθημα αναπηρίας

Σύνταξη Αναπηρίας
Η σύνταξη αυτή (η σχετική αίτηση επισυνάπτεται στο Παράρτημα 15) καταβάλλεται σε
μισθωτό που λόγω εργατικού ατυχήματος κατέστη ανάπηρος σε βαθμό που κυμαίνεται
μεταξύ 20% και 100%. Η πληρωμή αρχίζει από την ημέρα που τερματίζεται η πληρωμή
του επιδόματος σωματικής βλάβης και λήγει με την αποθεραπεία του συνταξιούχου ή την
εξασφάλιση δικαιώματος σε θεσμοθετημένη σύνταξη σε μεγαλύτερο ύψος. Διαφορετικά
η σύνταξη αναπηρίας συνεχίζει και πληρώνεται εφ’ όρου ζωής.
Διευκρινίζεται ότι μισθωτό πρόσωπο που πάσχει από πνευμοκονίαση, συλίκωση ή άλλη
συναφή επαγγελματική ασθένεια σε βαθμό 11% - 19% θεωρείται σε τέτοια περίπτωση
ότι η αναπηρία του ανέρχεται σε βαθμό 20% και του καταβάλλεται σύνταξη αναπηρίας.
Βασική και Συμπληρωματική σύνταξη
Το εβδομαδιαίο ποσό της βασικής σύνταξης αναπηρίας σε βαθμό 100% είναι ίσο με το
60% του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών που ισχύουν κατά
την περίοδο της πληρωμής. Η αύξηση για εξαρτώμενα υπολογίζεται κατά τον ίδιο τρόπο
όπως στην περίπτωση της θεσμοθετημένη σύνταξη.
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Το εβδομαδιαίο ποσό της συμπληρωματικής σύνταξης για βαθμό 100% είναι ίσο με το 60%
της εβδομαδιαίας αξίας του μέσου όρου των ασφαλιστικών μονάδων συμπληρωματικής
ασφάλισης του δικαιούχου κατά την περίοδο που αρχίζει την πρώτη εβδομάδα του
δεύτερου συμπληρωμένου έτους εισφορών πριν από την ημέρα του ατυχήματος και
τελειώνει την τελευταία εβδομάδα πριν από την εβδομάδα του σχετικού ατυχήματος.
Για βαθμό αναπηρίας κάτω του 100% τόσο η βασική όσο και η συμπληρωματική σύνταξη
αναπηρίας υπολογίζονται ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας της κάθε περίπτωσης.
Όταν δικαιούχος συντάξεως αναπηρίας σε βαθμό κατώτερο του 100% εισαχθεί σε
Νοσοκομείο ή παρόμοιο Ίδρυμα για να υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία ή άλλη
νοσηλεία τότε ο βαθμός της αναπηρίας του λογίζεται ως 100% για όλη την περίοδο της
παραμονής του στο Νοσοκομείο ή το Ίδρυμα. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση
που ο δικαιούχος συντάξεως αναπηρίας βαθμού κατώτερου του 100% συμμετέχει με
υπόδειξη του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε μαθητεία τακτικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης ή αναπροσαρμογής.
Όταν δικαιούχος σύνταξης αναπηρίας, η οποία υπολογίστηκε σε βαθμό κατώτερο του
100%, είναι ανίκανος και προβλέπεται να παραμείνει μόνιμα ανίκανος για εργασία, όπως
ο όρος «ανίκανος για εργασία» ερμηνεύεται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο,
τότε ο εν λόγω δικαιούχος λογίζεται μετά από προσεκτική εξέταση της περίπτωσής του
ότι έχει βαθμό αναπηρίας ίσο με το ποσοστό ανικανότητας στο οποίο θα υπολογιζόταν η
σύνταξη ανικανότητας στην περίπτωσή του.
Δικαιούχος σε σύνταξη αναπηρίας σε βαθμό 100% που έχει ανάγκη συνεχούς και τακτικής
φροντίδας δικαιούται, εκτός από τη σύνταξη αναπηρίας και το ειδικό επίδομα τακτικής
φροντίδας, το οποίο ισούται με το 55% του ύψους της βασικής σύνταξης αναπηρίας του
δικαιούχου (€245.78 για το 2022), χωρίς οποιαδήποτε αύξηση για τυχόν εξαρτώμενα.
Βοήθημα Αναπηρίας
Το βοήθημα αναπηρίας πληρώνεται υπό μορφή εφάπαξ ποσού σε μισθωτό του οποίου
η αναπηρία προκλήθηκε από εργατικό ατύχημα και που ο βαθμός αναπηρίας του είναι
μεταξύ 10% και 19%. Σε περίπτωση που ο βαθμός αναπηρίας του εκτιμήθηκε από το
Ιατρικό Συμβούλιο σε βαθμό κάτω του 10% δεν πληρώνεται σ’ αυτό οποιοδήποτε ποσό.
Το ποσό του βοηθήματος αναπηρίας υπολογίζεται ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας
του σε σχέση με τη σύνταξη αναπηρίας βαθμού 100% και ισούται με τη σύνταξη βαθμού
μεταξύ 10% και 19% που θα έπαιρνε αν είχε τέτοιο δικαίωμα για επτά χρόνια.
Σήμερα το εφάπαξ αυτό ποσό σε βαθμό 10% είναι €4,066.61 και σε βαθμό 19% €7,726.56.
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Παροχές Λόγω Θανάτου
Οι παροχές για θάνατο μισθωτού που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική
ασθένεια είναι:
(ι) Σύνταξη Χηρείας
(ιι) Επίδομα Ορφανίας
(ιιι) Σύνταξη Γονέα
Συνταξη Χηρείας
Σύνταξη χηρείας πληρώνεται στη χήρα μισθωτού του οποίου ο θάνατος προκλήθηκε
συνεπεία εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας (η σχετική αίτηση
επισυνάπτεται στο Παράρτημα 16).
Σύνταξη χηρείας καταβάλλεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε χήρο μισθωτής της
οποίας ο θάνατος προκλήθηκε συνεπεία εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής
ασθένειας.
Προϋποθέσεις.
Ασφαλιστικές προϋποθέσεις δεν υπάρχουν για την πληρωμή σύνταξης χηρείας, ωστόσο
η πληρωμή σύνταξης χηρείας καταβάλλεται στη χήρα μισθωτού η οποία κατά το χρόνο
του θανάτου του συζύγου της που προκλήθηκε συνεπεία εργατικού ατυχήματος
ή επαγγελματικής ασθένειας, αυτή συζούσε με τον αποθανόντα ή αν δεν συζούσε
συντηρείτο από αυτόν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο.
Σύνταξη χηρείας καταβάλλεται ωστόσο και σε χήρο μισθωτής αν κατά το χρόνο του
θανάτου της που προκλήθηκε συνεπεία εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής
ασθένειας:
- O χήρος ήταν μόνιμα ανίκανος για αυτοσυντήρηση και
- Η αποθανούσα σύζυγός του συντηρούσε αυτόν αποκλειστικά η κατά κύριο λόγο ή θα
τον συντηρούσε αν δεν συνέβαινε το σχετικό ατύχημα.
Σε περίπτωση που η αποθανούσα, συνεπεία εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής
ασθένειας, σύζυγος ικανοποιεί κατά τον χρόνο του θανάτου της τις προϋποθέσεις
του εδαφίου (1) του άρθρου 41 του Νόμου τότε ο χήρος της μισθωτής αυτής
ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε κατάστασή του δικαιούται σε σύνταξη χηρείας.
Η σύνταξη χηρείας πληρώνεται από την ημέρα του θανάτου του/της συζύγου και διαρκεί
εφ΄όρου ζωής, εκτός και αν στο μεταξύ η χήρα ή ο χήρος συνάψει νέο γάμο οπότε και
τερματίζεται η πληρωμή της σύνταξης.
Η σύνταξη χηρείας αποτελείται από τη βασική και τη συμπληρωματική σύνταξη
Το εβδομαδιαίο ποσό της βασικής σύνταξης είναι το ίδιο με το ποσό του επιδόματος
σωματικής βλάβης, δηλαδή 60% του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων
αποδοχών που ισχύει κατά την περίοδο της πληρωμής και αυξάνεται στο 80% με ένα
42

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - 2022
εξαρτώμενο, στο 90% με δύο εξαρτώμενα και στο 100% για περισσότερα εξαρτώμενα
αντίστοιχα.
Το εβδομαδιαίο ποσό της συμπληρωματικής σύνταξης χηρείας είναι ίσο με το 60% της
συμπληρωματικής σύνταξης αναπηρίας την οποία ο/η σύζυγος θα ελάμβανε αν κατά την
ημέρα του θανάτου του/της εθεωρείτο ανάπηρος/ανάπηρη σε βαθμό 100%.
Επίδομα Ορφανίας
Το επίδομα ορφανίας καταβάλλεται σε ανήλικο του οποίου:
(α) και οι δύο γονείς απεβίωσαν και ο ένας τουλάχιστον απεβίωσε συνεπεία εργατικού
ατυχήματος.
(β) απεβίωσε συνεπεία εργατικού ατυχήματος ο γονέας που το συντηρούσε
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο κατά το χρόνο του θανάτου του, σε περίπτωση που οι
γονείς δεν συζούσαν.
(γ) απεβίωσε ο ένας γονέας (πατέρας ή μητέρα) συνεπεία εργατικού ατυχήματος και
ο άλλος δεν δικαιούται σε σύνταξη χηρείας,
(δ) η μητέρα του που λάμβανε σύνταξη χηρείας συνήψε νέο γάμο.
Προϋποθέσεις:
Ασφαλιστικές προϋποθέσεις δεν υπάρχουν στην περίπτωση αυτή, αρκεί ο ένας από τους
δύο γονείς να απεβίωσε συνεπεία εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας.
Ύψος επιδόματος
Το ύψος του επιδόματος ορφανίας για τις περιπτώσεις (α) και (β) πιο πάνω αποτελείται
από το βασικό και συμπληρωματικό μέρος.
Το βασικό μέρος ισούται με το 40% του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών
ασφαλιστέων αποδοχών. Το ύψος του συμπληρωματικού μέρους ισούται με το 50%
της συμπληρωματικής σύνταξης χηρείας που καταβαλλόταν ή θα καταβαλλόταν για το
θάνατο του γονέα του ορφανού.
Σε περίπτωση που τα ορφανά είναι πέραν των δύο, τότε το ύψος του συμπληρωματικού
επιδόματος μειώνεται ανάλογα ώστε το ολικό ποσό του επιδόματος για όλα τα ορφανά
να μην υπερβαίνει το ύψος της συμπληρωματικής σύνταξης χηρείας.
Το ύψος του επιδόματος ορφανίας για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο (γ) και (δ)
πιο πάνω είναι 20% του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών για
κάθε ορφανό.
Σε ποιον πληρώνεται το επίδομα ορφανίας και για πόσο χρόνο
Σε περίπτωση που το ορφανό είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών, το επίδομα καταβάλλεται στο
πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του ανήλικου. Αν το ορφανό δικαιούται του επιδόματος
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και μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του μέχρι την ημερομηνία που θα
παύσει να θεωρείται ανήλικο καταβάλλεται απ’ ευθείας στο ίδιο το ορφανό. Για ορφανό
που είναι ανίκανο για αυτοσυντήρηση ανεξάρτητα από ηλικία το επίδομα καταβάλλεται
στον έχοντα την επιμέλεια του εφ’ όρου ζωής.
Σύνταξη Γονέα
Σύνταξη γονέα καταβάλλεται σε γονέα μισθωτού που απεβίωσε συνεπεία εργατικού
ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας.
Βασική προϋπόθεση για πληρωμή σύνταξης γονέα είναι:
(ι) το πρόσωπο που απεβίωσε να μην καταλείπει χήρα/χήρο ή ορφανά,
(ιι) το πρόσωπο που απεβίωσε να συντηρούσε κατά το χρόνο του θανάτου του
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο το γονέα του ή θα τον συντηρούσε αν δεν επισυνέβαινε
το σχετικό ατύχημα.
Δεν υπάρχουν ασφαλιστικές προϋποθέσεις για πληρωμή της σύνταξης γονέα αρκεί ο
θάνατος του μισθωτού να προκλήθηκε από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια.
Η σύνταξη γονέα πληρώνεται από την ημέρα του θανάτου του μισθωτού εφ’ όρου ζωής.
Η σύνταξη αυτή τερματίζεται μόνο στην περίπτωση που ο/η δικαιούχος συνάψει γάμο. Η
σύνταξη γονέα περιλαμβάνει βασική και συμπληρωματική σύνταξη.
Το εβδομαδιαίο ποσό της βασικής σύνταξης γονέα είναι ίσο με το 40% του εβδομαδιαίου
ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών που ισχύει κατά το χρόνο πληρωμής και το
εβδομαδιαίο ποσό της συμπληρωματικής σύνταξης είναι ίσο με το 30% του ποσού της
συμπληρωματικής σύνταξης αναπηρίας σε βαθμό 100%.
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Γενικές πληροφορίες για παροχές

Υποβολή αίτησης
Η πληρωμή οποιασδήποτε παροχής προϋποθέτει την υποβολή αίτησης πάνω σε ειδικό
έντυπο όπως τούτο καθορίζεται από το Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ πιστοποιητικά που
απαιτούνται για κάθε παροχή και να υποβάλλεται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
Τα έντυπα αίτησης για κάθε είδους παροχή μπορεί ο αιτητής να τα εξασφαλίσει από
οποιοδήποτε Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή
την Ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή
Για κάθε παροχή η νομοθεσία καθορίζει χρονική προθεσμία μέσα στην οποία ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλει αίτηση. Παράλειψη υποβολής από το δικαιούχο αίτησης μέσα
στην καθορισμένη χρονική προθεσμία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να χάσει μέρος ή
ολόκληρη την παροχή που δικαιούται.
Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για τις διάφορες παροχές Κοινωνικών Ασφαλίσεων
είναι:
Παροχή

Προθεσμία
υποβολής
αίτησης

Βοήθημα Τοκετού

1 χρόνος

Βοήθημα Κηδείας

1 χρόνος

Επίδομα Μητρότητας / Πατρότητας

21 ημέρες

Επίδομα Ασθενείας

21 ημέρες

Επίδομα Ανεργίας

Η πρώτη μέρα ανεργίας

Σύνταξη Ανικανότητας

3 μήνες

Θεσμοθετημένη Σύνταξη

3 μήνες
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Σύνταξη Χηρείας

3 μήνες

Επίδομα Ορφανίας

3 μήνες

Επίδομα Σωματικής Βλάβης

21 ημέρες

Παροχές Αναπηρίας

3 μήνες

Παροχές Θανάτου

3 μήνες

Αναπροσαρμογή Ύψους Παροχών
Οι ασφαλιστικές μονάδες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους των
παροχών ανατιμούνται με βάση το ποσό των βασικών ασφαλιστικών μονάδων που ισχύει
την ημέρα που αρχίζει η πληρωμή της παροχής.
Οι συντάξεις αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο με βάση την αύξηση του γενικού επιπέδου
μισθών και ημερομισθίων σε ότι αφορά τις βασικές συντάξεις και τον δείκτη τιμών
καταναλωτή για τις συμπληρωματικές συντάξεις. Οι βασικές και συμπληρωματικές
συντάξεις αναπροσαρμόζονται, επίσης, κάθε Ιούλιο με βάση την αύξηση του δείκτη τιμών
καταναλωτή μεταξύ του πρώτου εξαμήνου και δεύτερου εξαμήνου του προηγούμενου
χρόνου νοουμένου ότι το ποσοστό της αύξησης αυτής είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το 1%.
Σημειώνεται ότι η αύξηση στο συμπληρωματικό μέρος της σύνταξης σε καμιά περίπτωση
μπορεί να είναι μεγαλύτερη από εκείνη της βασικής σύνταξης.
13η Σύνταξη
Στους δικαιούχους οποιασδήποτε σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
καταβάλλεται στο τέλος κάθε χρόνου 13η σύνταξη που ισούται με το 1/12 του συνόλου
του ποσού της σύνταξης που καταβλήθηκε στο δικαιούχο μέσα στο συγκεκριμένο χρόνο
αναφοράς.
Προσφυγές
Αν ο αιτητής οποιασδήποτε παροχής δεν ικανοποιείται από την απόφαση του Διευθυντή
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων δικαιούται να προσβάλει την απόφαση αυτή με
ιεραρχική προσφυγή προς τον Υπουργό Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
εντός 15 ημερών από την ημέρα που του κοινοποιήθηκε η απόφαση. Αν ο αιτητής δεν
ικανοποιηθεί από την απόφαση του Υπουργού μπορεί να προσφύγει στο Ανώτατο
Δικαστήριο μέσα σε 75 ημέρες από την ημέρα που του γνωστοποιήθηκε η απόφαση του
Υπουργού.
Ο αιτητής, ωστόσο, μπορεί να προσφύγει απ’ ευθείας στο Ανώτατο Δικαστήριο μέσα σε
75 ημέρες από την ημέρα που του γνωστοποιήθηκε η αρχική απόφαση του Διευθυντή
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Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων χωρίς την ενδιάμεση προσφυγή προς τον Υπουργό.
Κοινωνική Κάρτα
Η κοινωνική κάρτα χορηγείται σ΄όλα τα πρόσωπα που έχουν τη συνήθη διαμονή τους
στην Κύπρο, είναι ηλικίας 63 και άνω, ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένα ή όχι στο Σχέδιο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή είναι δικαιούχα σε σύνταξη. Στους κατόχους της κοινωνικής
κάρτας παρέχεται η ευκαιρία να συμμετέχουν σε πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις και
να απολαμβάνουν διάφορα άλλα ωφελήματα μεταξύ των οποίων και έκπτωση ύψους
50% στα κόμιστρα των Αστικών και Αγροτικών Λεωφορείων.

Διαδικασία εγγραφής και αδήλωτη εργασία
Εγγραφή στο σύστημα
(α) Η αίτηση για εγγραφή εργοδότη υποβάλλεται το αργότερο μία μέρα πριν από την
ημέρα που ο αιτητής αναμένει να καταστεί εργοδότης.
(β) Κάθε μισθωτός κατά την ημέρα της πρόσληψης του γνωστοποιεί στον εργοδότη
του τον αριθμό της ταυτότητας του και τον αριθμό Κοινωνικών ασφαλίσεων του, εκτός
αν ο μισθωτός δεν είναι εγγεγραμμένος ο εργοδότης του οφείλει να τον προμηθεύσει
με σχετικό έντυπο εγγραφής το οποίο ο μισθωτός συμπληρώνει και παραδίδει στον
εργοδότη.
Ο εργοδότης οφείλει να υποβάλει το έντυπο εγγραφής στον πλησιέστερο Επαρχιακό
Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντός 7 ημερών από την ημέρα πρόσληψης του
μισθωτού.
(γ) Πρόσωπο που προτίθεται να απασχοληθεί ως αυτοτελώς εργαζόμενος αποτείνεται στο
πλησιέστερο Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων το αργότερο μέχρι την ημέρα
έναρξης της απασχόλησης του με την υποβολή της σχετικής αίτησης στον εγκεκριμένο
για το σκοπό αυτό τύπο.
(δ) Κάθε εργοδότης γνωστοποιεί κάθε πρόσληψη μισθωτού το αργότερο μια (1) ημέρα
πριν από την πρόσληψη του μισθωτού μέσω του ηλεκτρονική συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
Κάθε εργοδότης τηρεί μητρώο προσλήψεων στο οποίο καταχωρεί κατά σειρά ημερομηνίας
πρόσληψης τα στοιχεία του κάθε νεοπροσλαμβανόμενου μισθωτού, καθώς επίσης και
βιβλίο αποδοχών το οποίο μαζί με το μητρώο προσλήψεων δύναται να τηρούνται και
ηλεκτρονικά να φυλάσσονται από τον εργοδότη και να είναι διαθέσιμα για έλεγχο σε
οποιοδήποτε χρόνο από τον Επιθεωρητή.
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Αδήλωτη εργασία και διοικητικές κυρώσεις
Αν Επιθεωρητής που έχει διοριστεί, δυνάμει του Νόμου, διαπιστώσει περίπτωση αδήλωτης
εργασίας μισθωτού, έστω και αν πρόκειται για παράνομη απασχόληση, επιβάλλει στον
εργοδότη διοικητικό πρόστιμο ύψους €500 για κάθε μισθωτό, αναφορικά με τον μήνα
διαπίστωσης της παράβασης το οποίο αυξάνεται κατά €500 για κάθε ημερολογιακό μήνα
ή μέρος οποιουδήποτε ημερολογιακού μήνα απασχόλησης πριν από τον μήνα στον οποίο
διαπιστώθηκαν η παραβίαση.
Αν ο Επιθεωρητής διαπιστώσει περίπτωση αδήλωτων αποδοχών, επιβάλλει στον εργοδότη
διοικητικό πρόστιμο ύψους και πάλι €500 για κάθε μισθωτό, περιλαμβανομένου του
παράνομα απασχολουμένου μισθωτού αναφορικά με τον οποίο διαπράχθηκε η παράβαση.
Το συνολικό διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται σε εργοδότη που δεν δηλώνει την
απασχόληση μισθωτού ή και που δεν δηλώνει τις ασφαλιστέες αποδοχές του, δεν μπορεί
να υπερβαίνει τις €10000 σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης.
Διαδικασίας επιβολής του διοικητικού προστίμου
Με τη διαπίστωση της παράβασης ο Επιθεωρητής, πριν να επιβάλει το διοικητικό
πρόστιμο, επιδίδει στον εργοδότη με απόδειξη παραλαβής ειδοποίηση, περιγράφοντας
την παράβασή του και την πρόθεσή του να επιβάλει για τους λόγους που επεξήγησε
στον εργοδότη διοικητικό πρόστιμο, παρέχοντας παράλληλα στον εργοδότη το δικαίωμα
υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.
Αν παρέλθει η πιο πάνω προθεσμία άπραχτη ή ο παραβάτης αποτυγχάνει να παρουσιάσει
στοιχεία τέτοια που να αποδεικνύουν ότι δεν διέπραξε τη παράβαση, τότε ο Επιθεωρητής
αποστέλλει στον παραβάτη - όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα - με
συστημένη επιστολή, την πράξη επιβολής του προστίμου.
Σε περίπτωση καταβολής του διοικητικού προστίμου στο πλησιέστερο Επαρχιακό Γραφείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντός (30) ημερών από την έκδοση της πράξης επιβολής του,
το πρόστιμο μειώνεται κατά 30%, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του, το
πρόστιμο αυξάνεται κατά €50 για κάθε ημέρα καθυστέρησης.
Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίμου δεν εφαρμόζεται σε
νοικοκυριά για την απασχόληση οικιακά εργαζομένου προσώπου ή προσώπων που
παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε μέλη νοικοκυριού.
Τεκμήριο ελάχιστης περιόδου απασχόλησης
Μισθωτός αναφορικά με τον οποίο διαπράχθηκε η παράβαση όπως πιο πάνω τεκμαίρεται
ότι απασχολείται συνεχώς από τον εργοδότη στην υπηρεσία του οποίου βρίσκεται κατά
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την ημέρα διαπίστωσης της παράβασης για τους αμέσως προηγούμενους 6 μήνες με
αποδοχές ίσες με 1½ των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών που ισχύουν κατά την ημέρα
της παράβασης, εκτός αν ο εργοδότης αποδείξει ότι η περίοδος απασχόλησης ήταν
μικρότερη ή το ποσό των αποδοχών χαμηλότερο.
Αντίθετα, αν διαπιστωθεί ότι η πραγματική περίοδος απασχόλησης είναι μεγαλύτερη των
6 μηνών ή το πραγματικό ποσό των αποδοχών ψηλότερο του τεκμαιρόμενου, λαμβάνεται
υπόψη η πραγματική περίοδος ή το πραγματικό ποσό αποδοχών.
Αναστολή λειτουργίας εργασιών εργοδότη
Αν στον ίδιο εργοδότη επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο για δεύτερη φορά εντός χρονικού
διαστήματος 2 ετών, η υπόθεση παραπέμπεται σε Επιτροπή από το Διευθυντή ως
Πρόεδρο και δύο Λειτουργούς του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων που ορίζει ο Υπουργός ως μέλη, η οποία έχει εξουσία με αιτιολογημένη
απόφαση της και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού, να διατάξει προσωρινή αναστολή
λειτουργίας του συνόλου της επιχείρησης του εργοδότη ή τμήματος ή τμημάτων αυτής,
για χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει τις 48 ώρες.
Για τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της πολλά δεδομένα
που σχετίζονται με τον παραβάτη εργοδότη.
Επιβολή κυρώσεων σε αυτοτελώς εργαζόμενους
Όταν ο Επιθεωρητής διαπιστώσει περίπτωση αδήλωτης εργασίας αυτοτελώς εργαζόμενου
έστω και πρόκειται για παράνομη απασχόληση επιβάλλει στον εν λόγω εργαζόμενο
διοικητικό πρόστιμο €200 αυξανόμενο κατά €200 για κάθε ημερολογιακό μήνα ή μέρος
του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης πριν από το μήνα μέσα στον οποίο διαπιστώθηκε
η παράβαση. Το συνολικό ποσό προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €5,000 για κάθε
διαπιστωμένη παράβαση.
Ο διαπράξας την παράβαση αυτοτελώς εργαζόμενος τεκμαίρεται ότι αυτός απασχολείτο
συνεχώς για τους αμέσως προηγούμενους της παράβασης έξι (6) μήνες και αν διαπιστωθεί
ότι η πραγματική περίοδος είναι μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών λαμβάνεται υπόψη η
πραγματική περίοδος. Όπως στην περίπτωση μισθωτού που αναφέρεται πιο πάνω
έτσι και στη περίπτωση αυτοτελώς εργαζόμενου ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες
συμμόρφωσης.
Σε καμιά περίπτωση δεν νομιμοποιείται η παράνομη διαμονή, παραμονή ή απασχόληση
με τη διαπίστωση της παράβασης και αμέσως τερματίζεται η οποιαδήποτε ιδιότητα του
παραβάτη.
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Ενστάσεις
Πρόσωπο που δεν ικανοποιείται από οποιαδήποτε απόφαση που εκδίδεται για
οποιαδήποτε παράβαση μπορεί εντός 15 ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτό της
απόφασης να υποβάλει ένσταση στην Επιτροπή Ενστάσεων που απαρτίζεται από το
Γενικό Διευθυντή ως Πρόεδρο και δύο λειτουργούς που ορίζει ο Υπουργός ως μέλη και οι
οποίοι είναι ιεραρχικά ανώτεροι από τον Επιθεωρητή που επέβαλε το Διοικητικό Πρόστιμο
αναφέροντας γραπτώς την αιτιολογία της υποβολής της ένστασης και προσκομίζοντας
τα αναγκαία υποστηρικτικά στοιχεία και έγγραφα.
Ένσταση που δεν συνοδεύεται από τα απαραίτητα υποστηρικτικά στοιχεία και έγγραφα
απορρίπτεται και δεν εξετάζεται.
Η υποβολή της ένστασης δεν αναστέλλει την ισχύ της ληφθείσας απόφασης.
Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή σε εύλογο χρονικό διάστημα, αποφασίζει και
κοινοποιεί την απόφαση της στο πρόσωπο που υπέβαλε την ένσταση.
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ª/∂
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∞Ô‰.
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¶Ú·ÁÌ·Ù.
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6

∞ÛÊ·ÏÈÛÙ.
∞Ô‰. €

7

8
∂ÈÛÊ. Õ‰ÂÈ·˜
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HÌÂÚ.
∆ÂÚÌ·Ù.

∂‚‰. ∞Ô˘Û›·˜ 10
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1

2

3

4
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ª∂ƒ√™ B – ¶§∏ƒø∆∂∂™ ∂π™º√ƒ∂™
°ÂÓÈÎﬁ ™‡ÓÔÏÔ
(∞Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È
∂ÈÛÊÔÚÒÓ ∞‰ÂÈÒÓ)

€

∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ
∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ

€
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∂ÙËÛ›ˆÓ
∞‰ÂÈÒÓ

€

16
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¶ÏÂÔÓ¿˙ÔÓÙÔ˜
¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡

€

17

cent

∞ÓıÚÒÈÓÔ˘
¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡

€

18

cent

∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜
™˘ÓÔ¯‹˜

€

19

cent

°Â™À

€

20

cent

™‡ÓÔÏÔ

€

21

cent

¶Ú·ÁÌ.
12
∞ÛÊ.
13
¶Ú¿ÁÌ.
°Â™À
14

¶ÈÛÙÔÔÈÒ/Ô‡ÌÂ ﬁÙÈ ÔÈ ÈÔ ¿Óˆ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Â›Ó·È ÔÚı¤˜ Î·È ·ÏËıÂ›˜.
∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ____________________________________________________

ÀÔÁÚ·Ê‹ ∂ÚÁÔ‰ﬁÙË ____________________________________________________

™∏ª∂πø™∂π™:
1. √È Ó¤Â˜ ÚÔÛÏ‹„ÂÈ˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÌﬁÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (¶.™.) ∂ÚÁ¿ÓË (ergani.mlsi.gov.cy) ÙÔ ·ÚÁﬁÙÂÚÔ ÌÈ· Ì¤Ú· ÚÈÓ
·ﬁ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·ÚÍË˜ ÙË˜ ··Û¯ﬁÏËÛË˜ ÙÔ˘ ÌÈÛıˆÙÔ‡.
2. ™ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ªÂÚÒÓ ∞ Î·È µ ÙË˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘ﬁ„Ë Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ÂÚÁÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë
ÚﬁÛÏË„Ë ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ ÛÙÔ ¶.™. ∂ÚÁ¿ÓË Î·È Èı·ÓﬁÓ Ó· ÌËÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÎﬁÌË ÛÙÔ ª¤ÚÔ˜ ∞.
(ŒÓÙ˘Ô À.∫.∞. 2–002) – 9/2021
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√¢∏°π∂™ °π∞ ™Àª¶§∏ƒø™∏ ∆∏™ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ∞¶√¢√Ãø¡ ∫∞π ∂π™º√ƒø¡
∏ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È ÂÈÛÊÔÚÒÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ·ﬁ ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰ﬁÙË Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∂·Ú¯È·Îﬁ °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÏËÚˆÌ‹ ÙˆÓ
ÂÈÛÊÔÚÒÓ. °È· ÛÎÔÔ‡˜ ÏËÚˆÌ‹˜ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÔÈ ÂÚÁÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ Î·È ÁÈ· Î¿ıÂ Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÚÁÔ‰ÔÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ¯ˆÚÈÛÙ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.
∏ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 21 ÛËÌÂ›· Ù· ÔÔ›· ·ÚÈıÌÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ ÙÔ 1 Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 21. °È· Î¿ıÂ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÂ˜ Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂÈ˜
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÈÔ Î¿Ùˆ:

ª∂ƒ√™ ∞ – ∫∞∆∞™∆∞™∏ ∞¶√¢√Ãø¡ (™ËÌÂ›· 1 – 11)
™ÙÔ M¤ÚÔ˜ A Î·Ù·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜, ÙÈ˜ ¿‰ÂÈÂ˜ Î·È ÙËÓ ··Û¯ﬁÏËÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ.
1. M‹Ó·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜.
2. KÒ‰ÈÎ·˜ ÙË˜ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ. OÈ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È Ô ÎÒ‰ÈÎ·˜ ÁÈ· Î¿ıÂ Î·ÙËÁÔÚ›· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· A ÈÔ Î¿Ùˆ.
3. KÒ‰ÈÎ·˜ ÙÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ. T· ‰È¿ÊÔÚ· Â›‰Ë ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È Ô ÎÒ‰ÈÎ·˜ ÁÈ· Î¿ıÂ Â›‰Ô˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· B ÈÔ Î¿Ùˆ. °È· Î¿ıÂ Â›‰Ô˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ
Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ¯ˆÚÈÛÙ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È ÂÈÛÊÔÚÒÓ.
4. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ·Ó ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô 3 ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıÂÈ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ (KÒ‰ÈÎ·˜ "K").
5. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ÔÛﬁ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ì¤¯ÚÈ €180,000 ÂÙËÛ›ˆ˜ ÁÈ· ÛÎÔÔ‡˜ °Â™À (ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÂÌ¤ÓÔ ÛÙÔ ÏËÛÈ¤ÛÙÂÚÔ Â˘ÚÒ). ™ÙÔ €180,000 ÂÙËÛ›ˆ˜
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ·‰Â›·˜.
6. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ÔÛﬁ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ (ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÂÌ¤ÓÔ ÛÙÔ ÏËÛÈ¤ÛÙÂÚÔ Â˘ÚÒ).
7. ¶ÔÛﬁ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ﬁÚÈÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ¤ˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ (ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÂÌ¤ÓÔ ÛÙÔ ÏËÛÈ¤ÛÙÂÚÔ Â˘ÚÒ).
8. EÈÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ KÂÓÙÚÈÎﬁ T·ÌÂ›Ô A‰ÂÈÒÓ.
9. HÌÂÚÔÌËÓ›· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ··Û¯ﬁÏËÛË˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘.
10. §ﬁÁÔ˜ ·Ô˘Û›·˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÁÈ· ÔÏﬁÎÏËÚË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÌÂ ÙÈ˜ ·ÎﬁÏÔ˘ıÂ˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜:
"A" (AÒÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÔÏ·‚¤˜), "¢" (Õ‰ÂÈ· ÌÂ ·ÔÏ·‚¤˜), "M" (Õ‰ÂÈ· ÌËÙÚﬁÙËÙ·˜).
11. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙ‹ÏË Î·Ù·¯ˆÚÂ›Ù·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ °Â™À (™ËÌ. 5), ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÏË Î·Ù·¯ˆÚÂ›Ù·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ÛÙËÓ
ÙÚ›ÙË ÛÙ‹ÏË ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ¤ˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÛÙ‹ÏË ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙË˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ KÂÓÙÚÈÎﬁ T·ÌÂ›Ô A‰ÂÈÒÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘
Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ¤Ú·Ó ÙË˜ ÌÈ·˜ ÛÂÏ›‰·˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È ÂÈÛÊÔÚÒÓ, ÛÙÈ˜ ÛÙ‹ÏÂ˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂ›Ô˘ 11 Î¿ıÂ ÛÂÏ›‰·˜ Î·Ù·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó· Û‡ÓÔÏ·
Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÂÏ›‰· Î·Ù·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË, ‰Â‡ÙÂÚË, ÙÚ›ÙË Î·È Ù¤Ù·ÚÙË ÛÙ‹ÏË ÙÔ ÁÂÓÈÎﬁ Û‡ÓÔÏÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ °Â™À (™ËÌ. 5), Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ
·Ô‰Ô¯ÒÓ, ·ÛÊ·ÏÈÛÙ¤ˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È ÂÈÛÊÔÚÒÓ ·‰Â›·˜, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. TÔ M¤ÚÔ˜ B Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ÌﬁÓÔ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÂÏ›‰·.

ª∂ƒ√™ µ – ¶§∏ƒø∆∂∂™ ∂π™º√ƒ∂™ (™ËÌÂ›· 12 – 21)
™ÙÔ M¤ÚÔ˜ B Î·Ù·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ Ù· ÔÛ¿ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ÔÔ›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· T·ÌÂ›· Î·È
Ù· ÔÛ¿ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ·˘ÙÒÓ.
12. ™‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È ÂÈÛÊÔÚÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÂÌ¤ÓÔ ÛÙÔ ÏËÛÈ¤ÛÙÂÚÔ Â˘ÚÒ (ÛËÌÂ›Ô 11 ‰Â‡ÙÂÚË Î·È Ù¤Ù·ÚÙË ÛÙ‹ÏË), ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô
˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ë ÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ T·ÌÂ›Ô KÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ™˘ÓÔ¯‹˜.
13. ™‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ¤ˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È ÂÈÛÊÔÚÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÂÌ¤ÓÔ ÛÙÔ ÏËÛÈ¤ÛÙÂÚÔ Â˘ÚÒ (ÛËÌÂ›Ô 11 ÙÚ›ÙË Î·È Ù¤Ù·ÚÙË ÛÙ‹ÏË), ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È
Ë ÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÂ ﬁÏ· Ù· T·ÌÂ›· ÂÎÙﬁ˜ ÙÔ T·ÌÂ›Ô KÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ™˘ÓÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ ∆·ÌÂ›Ô ∞ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ÀÁÂ›·˜.
14. ™‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ °Â™À Î·È ÂÈÛÊÔÚÒÓ ·‰ÂÈÒÓ (™ËÌÂ›Ô 11 ÚÒÙË Î·È Ù¤Ù·ÚÙË ÛÙ‹ÏË), ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ë ÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ ∆·ÌÂ›Ô
∞ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ÀÁÂ›·˜.
15. EÈÛÊÔÚ¤˜ KÔÈÓˆÓÈÎÒÓ AÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ.
16. EÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ KÂÓÙÚÈÎﬁ T·ÌÂ›Ô A‰ÂÈÒÓ ﬁˆ˜ Î·Ù·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ÛËÌÂ›Ô˘ 11.
17. EÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ T·ÌÂ›Ô ÁÈ· ¶ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ¶ÚÔÛˆÈÎﬁ.
18. EÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ T·ÌÂ›Ô AÓ¿Ù˘ÍË˜ AÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡.
19. EÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ T·ÌÂ›Ô KÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ™˘ÓÔ¯‹˜.
20. ∂ÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ∆·ÌÂ›Ô ∞ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ÀÁÂ›·˜.
21. ™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ﬁˆ˜ Î·Ù·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ÛËÌÂ›· 15 – 20.

¶π¡∞∫∞™ ∞
∫Ò‰ÈÎ·˜

∂›‰Ô˜ ∞Ô‰Ô¯ÒÓ

∫Ò‰ÈÎ·˜

∫
∞
À

™˘Ó‹ıÂÈ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜
AÓ·‰ÚÔÌÈÎ¿
YÂÚˆÚ›Â˜

¶
3
4

∂›‰Ô˜ ∞Ô‰Ô¯ÒÓ
¶ÚÔÌ‹ıÂÈÂ˜
13Ô˜ ÌÈÛıﬁ˜
14Ô˜ ÌÈÛıﬁ˜
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∫À¶ƒπ∞∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞
À¶√Àƒ°∂π√ ∂ƒ°∞™π∞™, ¶ƒ√¡√π∞™ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∞™º∞§π™∂ø¡

À¶∏ƒ∂™π∂™ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∞™º∞§π™∂ø¡
1465 §∂À∫ø™π∞

√ ¶∂ƒπ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∞™º∞§π™∂ø¡ ¡√ª√™

∞π∆∏™∏ °π∞ Ã√ƒ∏°∏™∏ ∂•√ª√π√Àª∂¡ø¡
∞™º∞§π™∆∂ø¡ ∞¶√¢√Ãø¡ §√°ø
∆∞∫∆π∫∏™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™

™ºƒ∞°π¢∞

∞Ú. ∆·˘ÙﬁÙËÙ·˜: ..................................................................... ∞Ú. ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆ˜: ...................................................................
∞Ú. ¢È·‚·ÙËÚ›Ô˘: .................................................................... ∞Ú. ∂ÁÁÚ·Ê‹˜ ∞ÏÏÔ‰·Ô‡: ...................................................
√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ: .....................................................................................................................................................................
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¢È·ÌÔÓ‹˜: √‰ﬁ˜/∞ÚÈıÌﬁ˜: .....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ∆ËÏ.: ..................................
∂ÓÔÚ›·/ÃˆÚÈﬁ: ............................................................................................................................. º·Í: ...................................
∂·Ú¯›·: ............................................................................................................................... ∆·¯. ∫Ò‰.: ................................
∂ÈÛ˘Ó¿Ùˆ Ù· ÈÔ Î¿Ùˆ ¤ÁÁÚ·Ê· ·ﬁ Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ÊÔ›ÙËÛ· (µÂ‚·›ˆÛË ÛÔ˘‰ÒÓ ··Ú·›ÙËÙË):
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ∆·ÎÙÈÎ‹˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜:

ŸÓÔÌ· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ È‰Ú‡Ì·ÙÔ˜:

ŒÁÁÚ·Ê·/µÂ‚·ÈÒÛÂÈ˜:

(·) ............................................................ .................................................................. ...........................................................
(‚) ............................................................ .................................................................. ...........................................................
(Á) ............................................................ .................................................................. ...........................................................
(‰) ............................................................ .................................................................. ...........................................................
(Â) ............................................................ .................................................................. ...........................................................
°È· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ˙ËÙ¿ÙÂ ÈÛÙÒÛÂÈ˜ ¤¯ÂÙÂ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÛÂ ™¯¤‰ÈÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ¿ÏÏË˜ ¯ÒÚ·˜; ¢ËÏÒÛÙÂ:
(·) ÃÒÚ· ............................................... (‚) ∞Ú. ·ÛÊ·Ï›ÛÂˆ˜ .................................... (Á) ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ .................................................
(·) ÃÒÚ· ............................................... (‚) ∞Ú. ·ÛÊ·Ï›ÛÂˆ˜ .................................... (Á) ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ .................................................
√ÔÈ·‰‹ÔÙÂ ¤ÁÁÚ·Ê· ÂÈÛ˘Ó·ÊıÔ‡Ó Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚˆÙﬁÙ˘· ‹ ÈÛÙ¿ ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ ÚˆÙÔÙ‡ˆÓ.

À¶∂À£À¡∏ ¢∏§ø™∏
–––––––––
¢ËÏÒÓˆ ˘Â‡ı˘Ó· ﬁÙÈ Ù· ÈÔ ¿Óˆ ÛÙÔÈ¯Â›· Â›Ó·È ·ÏËı‹. ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÒ ÙÈ˜ ÀËÚÂÛ›Â˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (À∫∞) ÙÔ˘
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∂ÚÁ·Û›·˜, ¶ÚﬁÓÔÈ·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ, Ó· Â·ÏËıÂ‡ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ·ÚÌﬁ‰ÈÂ˜ ∞Ú¯¤˜
ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÌÂ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜/ºÔÚÂ›˜/∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ﬁÛ· ·ﬁ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÌÔ˘ ÎÚ›ÓÔ˘Ó
··Ú·›ÙËÙÔ.

∂ÁÒ Ô ÈÔ Î¿Ùˆ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ‰ËÏÒÓˆ ﬁÙÈ:
1. ¢›‰ˆ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ﬁÙËÛË ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙË˜ ·›ÙËÛË˜ “ÁÈ· ÃÔÚ‹ÁËÛË ∂ÍÔÌoÈÔ‡ÌÂÓˆÓ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙ¤ˆÓ
∞Ô‰Ô¯ÒÓ ÏﬁÁˆ ∆·ÎÙÈÎ‹˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜".
2. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È ﬁÙÈ, ÔÈ ÈÔ ¿Óˆ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ÌÂ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È Ë ÈÔ ¿Óˆ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÚÔ˜ ÙÈ˜ À∫∞ Â›Ó·È
··Ú·›ÙËÙË, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ Ó· Î·Ù·ÛÙÂ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÂÍ¤Ù·ÛË ·›ÙËÛË˜ “ÁÈ· ÃÔÚ‹ÁËÛË ∂ÍÔÌoÈÔ‡ÌÂÓˆÓ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙ¤ˆÓ
∞Ô‰Ô¯ÒÓ ÏﬁÁˆ ∆·ÎÙÈÎ‹˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜".
3. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿ÎÏËÛË˜ ÙË˜ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ﬁÙËÛË˜ ·˘Ù‹˜, ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÌ·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛˆ ¿ÌÂÛ· ÙÔ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ÙˆÓ À∫∞.

∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: .......................................................
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ÀÔÁÚ·Ê‹: ..........................................................
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¶ƒ√™ø¶π∫∞ ¢∂¢√ª∂¡∞
∂ÓËÌ¤ÚˆÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ πππ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (∂∂) 2016/679 ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘
™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 27Ë˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2016 ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙË˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÂ‡ıÂÚË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙË˜ o‰ËÁ›·˜ 95/46/∂∫
(°ÂÓÈÎﬁ˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌﬁ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ).
∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ÌÂ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È ·ﬁ ÂÌ¤Ó· ÙËÓ È‰›·/ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ı· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ·Ú¯Â›Ô
Î·È ı· Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÓﬁÌÈÌË˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (EE) 2016/679 ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡
∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 27Ë˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2016 ﬁˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ, ·ﬁ ÙÔÓ ÀÂ‡ı˘ÓÔ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ¶ÚﬁÓÔÈ·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ/ÀËÚÂÛ›Â˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ, ÁÈ· ÛÎÔÔ‡˜ ÂÍ¤Ù·ÛË˜
ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ·›ÙËÛ‹˜ ÌÔ˘. ∞Ô‰¤ÎÙÂ˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ı· Â›Ó·È ÙÔ ·ÚÌﬁ‰ÈÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∂ÚÁ·Û›·˜,
¶ÚﬁÓÔÈ·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ/ÀËÚÂÛ›Â˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ. ∆· ÚÔÛˆÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ·Ú¯Â›· Ô˘ ÙËÚÂ› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ¶ÚﬁÓÔÈ·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ/ÀËÚÂÛ›Â˜
∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ‹ Ó· ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎﬁÌÂÓˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ
˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÌÔ˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Â¯ÂÌ‡ıÂÈ· Î·È ı·
˘ﬁÎÂÈÙ·È ÛÙÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (∂∂) 2016/679 ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.
∂›ÛË˜, ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ì·È ﬁÙÈ, ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ, ¤¯ˆ Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜, ÚﬁÛ‚·ÛË˜, ‰ÈﬁÚıˆÛË˜ Î·È ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ÛÂ
‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ÌÂ ·ÊÔÚÔ‡Ó, ﬁˆ˜ ·˘Ù¿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ¿ÚıÚ· 13, 14, 15, 16, 17, 18 Î·È 19 ÙÔ˘
∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (∂∂) 2016/679 ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 27Ë˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2016, ÁÈ· Ù· ÔÔ›·
ÌÔÚÒ Ó· ·Â˘ı˘ÓıÒ ÛÙÔÓ ÀÂ‡ı˘ÓÔ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ (ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ¶ÚﬁÓÔÈ·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ/
ÀËÚÂÛ›Â˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ).

°π∞ ∂¶π™∏ª∏ Ãƒ∏™∏
∏ ·›ÙËÛË ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÍÔÌÔÈÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ¤ˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ‚Â‚·ÈÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô:
·ﬁ ............................................................................................ Ì¤¯ÚÈ ............................................................................................
·ﬁ ............................................................................................ Ì¤¯ÚÈ ............................................................................................
·ﬁ ............................................................................................ Ì¤¯ÚÈ ............................................................................................
∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: ...............................................

ÀÔÁÚ·Ê‹: .................................................................................
ÁÈ· ∂·Ú¯È·Îﬁ §ÂÈÙÔ˘ÚÁﬁ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ

∏ÌÂÚÔÌËÓ›· Î·Ù·¯ÒÚËÛË˜: ...............................................

ÀÔÁÚ·Ê‹: ..................................................................................
ÁÈ· ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ÀËÚÂÛÈÒÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ

(ŒÓÙ˘Ô À.∫.∞. 1–010) – 5/2019
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∫À¶ƒπ∞∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞
À¶√Àƒ°∂π√ ∂ƒ°∞™π∞™, ¶ƒ√¡√π∞™ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∞™º∞§π™∂ø¡

À¶∏ƒ∂™π∂™ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∞™º∞§π™∂ø¡
1465 §∂À∫ø™π∞

√ ¶∂ƒπ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∞™º∞§π™∂ø¡ ¡√ª√™

∞π∆∏™∏ °π∞ Ã√ƒ∏°∏™∏ ¶∂ƒπ√¢√À
∂•√ª√π√Àª∂¡∏™ ∞™º∞§π™∏™ ª∂ µ∞™∏ ∆√¡
¶∂ƒπ °√¡π∫∏™ ∞¢∂π∞™ ∫∞π ∞¢∂π∞™ °π∞
§√°√À™ ∞¡ø∆∂ƒ∞™ µπ∞™ ¡√ª√

™ºƒ∞°π¢∞

¶ƒ√™√Ã∏: ∏ ·›ÙËÛË ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ·ﬁ ÂÚÁÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ Ì¤Û· ÛÂ ÙÚÂÈ˜ Ì‹ÓÂ˜ ·ﬁ ÙË Ï‹ÍË Î¿ıÂ ÂÚÈﬁ‰Ô˘ ÁÔÓÈÎ‹˜ ¿‰ÂÈ·˜.

ª∂ƒ√™ π – ™∆√πÃ∂π∞ ∞π∆∏∆∏/∞π∆∏∆ƒπ∞™
√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ: ...........................................................................................................................................................................................
∏ÌÂÚÔÌËÓ›· °¤ÓÓËÛË˜: ..................................................... ∞Ú. ∆·˘ÙﬁÙËÙ·˜: ................................. ∞Ú. ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆ˜: ................................
∞Ú. ∂ÁÁÚ·Ê‹˜ ∞ÏÏÔ‰·Ô‡: ...................................................................... ∞Ú. ¢È·‚·ÙËÚ›Ô˘: ......................................................................
º‡ÏÔ:

ÕÚÚÂÓ

£‹Ï˘

√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË:
ÕÁ·ÌÔ˜(Ë)

ŒÁÁ·ÌÔ˜(Ë)

Ã‹ÚÔ˜(·)

¢È·˙Â˘ÁÌ¤ÓÔ˜(Ë)

™Â ‰È¿ÛÙ·ÛË

(™ËÌÂÈÒÛÙÂ Ã ·Ó¿ÏÔÁ·)
™˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ÌﬁÓÔ ·ﬁ ÔÏ›ÙÂ˜ ¯ˆÚÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜ Î·È ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÃÒÚÔ˘.
ÀËÎÔﬁÙËÙ·: ............................................................................... ∞Ú. ∞ÛÊ./∞Ú. ∂ÁÁÚ·Ê‹˜: ........................................................................

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË: √‰ﬁ˜/∞ÚÈıÌﬁ˜: ...........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
∂ÓÔÚ›·/ÃˆÚÈﬁ: ............................................................................................................................................................................
∂·Ú¯›·: ................................................................................................................................. ∆·¯. ∫Ò‰.: ................................
∆ËÏ.: .......................................................................................... º·Í: .......................................................................................

¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÔÓÈÎ‹˜ ¿‰ÂÈ·˜: ∞ﬁ ............................................................................. Ì¤¯ÚÈ .............................................................................

™¯¤ÛË ÚÔ˜ ÙÔ ·È‰› ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÔÓÈÎ‹ ¿‰ÂÈ· (ÌËÙ¤Ú·/·Ù¤Ú·˜): ..........................................................................................
™ÙÔÈ¯Â›· ÁÔÓ¤·: .............................................................................................................................................................................................
√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ: ...........................................................................................................................................................................................
∞Ú. ∆·˘ÙﬁÙËÙ·˜: ................................................................... ∞ÚÈıÌﬁ˜ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆ˜: ..................................................................................

ª∂ƒ√™ ππ – ™∆√πÃ∂π∞ ¶∞π¢π√À °π∞ ∆√ √¶√π√ ∞¶∞π∆∂π∆∞π °√¡π∫∏ ∞¢∂π∞
™˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ˘ÈÔıÂÛ›·˜

58

√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ·È‰ÈÔ‡: ..............................................................

√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ·È‰ÈÔ‡: ..............................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

∞Ú. Ù·˘ÙﬁÙËÙ·˜ ·È‰ÈÔ‡: ................................................................

∏ÌÂÚÔÌËÓ›· Á¤ÓÓËÛË˜: ..................................................................

∏ÌÂÚÔÌËÓ›· Á¤ÓÓËÛË˜ ·È‰ÈÔ‡: .....................................................

∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ˘ÈÔıÂÛ›·˜: ..................................................................

∏ÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹ÍË˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÌËÙÚﬁÙËÙ·˜: ........................................

∏ÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹ÍË˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÌËÙÚﬁÙËÙ·˜: ........................................

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - 2022

ª∂ƒ√™ πππ – ™∆√πÃ∂π∞ ∞¶∞™Ã√§∏™∏™ (™˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ·ﬁ ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰ﬁÙË)
1. ŸÓÔÌ· ∂ÚÁÔ‰ﬁÙË: ..................................................................................................................................................................................
2. ∞ÚÈıÌﬁ˜ ªËÙÚÒÔ˘ ∂ÚÁÔ‰ﬁÙË: ................................................................................................................................................................
3. ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË: .......................................................................................................................................... ∆ËÏ.: ........................................
4. ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·ÚÍË˜ ··Û¯ﬁÏËÛË˜ ÙÔ˘ ·ÈÙËÙ‹/·ÈÙ‹ÙÚÈ·˜: ...................................................................................................................
5. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÔÓÈÎ‹˜ ¿‰ÂÈ·˜ Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎÂ: ·ﬁ ........................................................... Ì¤¯ÚÈ .............................................................
6. ¶ÏËÚÒÓÂÙÂ ÛÙÔÓ ·ÈÙËÙ‹ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ ÔÛﬁ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÙÔ˘; ¡∞π / √Ãπ
∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: ...................................................................

ÀÔÁÚ·Ê‹ ∂ÚÁÔ‰ﬁÙË: ..........................................................................

ª∂ƒ√™ πV – ∞π∆∏™∏ ∫∞π ¢∏§ø™∏
∞·ÈÙÒ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ¤Â˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÂÍÔÌÔÈÔ‡ÌÂÓË˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ÁÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÁÔÓÈÎ‹˜ ¿‰ÂÈ·˜ ·ﬁ ....................................
Ì¤¯ÚÈ ......................................... Î·È ‰ËÏÒÓˆ ﬁÙÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·, ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó ·Ó›Î·ÓÔ˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ‹ ¿ÓÂÚÁÔ˜
Î·È ÔÈ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·¯ˆÚËÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ·˘Ùﬁ Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ¤˜.

À¶∂À£À¡∏ ¢∏§ø™∏
–––––––––
¢ËÏÒÓˆ ˘Â‡ı˘Ó· ﬁÙÈ Ù· ÈÔ ¿Óˆ ÛÙÔÈ¯Â›· Â›Ó·È ·ÏËı‹. ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÒ ÙÈ˜ ÀËÚÂÛ›Â˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (À∫∞) ÙÔ˘
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∂ÚÁ·Û›·˜, ¶ÚﬁÓÔÈ·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ, Ó· Â·ÏËıÂ‡ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ·ÚÌﬁ‰ÈÂ˜ ∞Ú¯¤˜
ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÌÂ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜/ºÔÚÂ›˜/∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ﬁÛ· ·ﬁ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÌÔ˘ ÎÚ›ÓÔ˘Ó
··Ú·›ÙËÙÔ.

∂ÁÒ Ô ÈÔ Î¿Ùˆ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ‰ËÏÒÓˆ ﬁÙÈ:
1. ¢›‰ˆ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ﬁÙËÛË ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙË˜ ·›ÙËÛË˜ “ÁÈ· ÃÔÚ‹ÁËÛË ¶ÂÚÈﬁ‰Ô˘ ∂ÍÔÌÔÈÔ‡ÌÂÓË˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛË˜
ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔÓ ÂÚ› °ÔÓÈÎ‹˜ Õ‰ÂÈ·˜ Î·È Õ‰ÂÈ·˜ ÁÈ· ÏﬁÁÔ˘˜ ∞ÓˆÙ¤Ú·˜ µ›·˜ ¡ﬁÌÔ".
2. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È ﬁÙÈ, ÔÈ ÈÔ ¿Óˆ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ÌÂ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È Ë ÈÔ ¿Óˆ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÚÔ˜ ÙÈ˜ À∫∞ Â›Ó·È
··Ú·›ÙËÙË, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ Ó· Î·Ù·ÛÙÂ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÂÍ¤Ù·ÛË ·›ÙËÛË˜ “ÁÈ· ÃÔÚ‹ÁËÛË ¶ÂÚÈﬁ‰Ô˘ ∂ÍÔÌÔÈÔ‡ÌÂÓË˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔÓ ÂÚ› °ÔÓÈÎ‹˜ Õ‰ÂÈ·˜ Î·È Õ‰ÂÈ·˜ ÁÈ· ÏﬁÁÔ˘˜ ∞ÓˆÙ¤Ú·˜ µ›·˜ ¡ﬁÌÔ".
3. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿ÎÏËÛË˜ ÙË˜ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ﬁÙËÛË˜ ·˘Ù‹˜, ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÌ·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛˆ ¿ÌÂÛ· ÙÔ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ÙˆÓ À∫∞.
∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: .......................................................

ÀÔÁÚ·Ê‹: ..........................................................
¶ƒ√™ø¶π∫∞ ¢∂¢√ª∂¡∞

∂ÓËÌ¤ÚˆÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ πππ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (∂∂) 2016/679 ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘
™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 27Ë˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2016 ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙË˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÂ‡ıÂÚË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙË˜ o‰ËÁ›·˜ 95/46/∂∫
(°ÂÓÈÎﬁ˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌﬁ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ).
∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ÌÂ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È ·ﬁ ÂÌ¤Ó· ÙËÓ È‰›·/ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ı· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ·Ú¯Â›Ô Î·È ı·
Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÓﬁÌÈÌË˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (EE) 2016/679 ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È
ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 27Ë˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2016 ﬁˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ, ·ﬁ ÙÔÓ ÀÂ‡ı˘ÓÔ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜,
¶ÚﬁÓÔÈ·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ/ÀËÚÂÛ›Â˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ, ÁÈ· ÛÎÔÔ‡˜ ÂÍ¤Ù·ÛË˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ·›ÙËÛ‹˜ ÌÔ˘.
∞Ô‰¤ÎÙÂ˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ı· Â›Ó·È ÙÔ ·ÚÌﬁ‰ÈÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∂ÚÁ·Û›·˜, ¶ÚﬁÓÔÈ·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ/
ÀËÚÂÛ›Â˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ. ∆· ÚÔÛˆÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ·Ú¯Â›· Ô˘ ÙËÚÂ› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜,
¶ÚﬁÓÔÈ·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ/ÀËÚÂÛ›Â˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ‹ Ó· ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ ÂÌÏÂÎﬁÌÂÓˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÌÔ˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ÌÂ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Â¯ÂÌ‡ıÂÈ· Î·È ı· ˘ﬁÎÂÈÙ·È ÛÙÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (∂∂) 2016/679 ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘
Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∂›ÛË˜, ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ì·È ﬁÙÈ, ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ, ¤¯ˆ Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜, ÚﬁÛ‚·ÛË˜, ‰ÈﬁÚıˆÛË˜ Î·È
‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ÛÂ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ÌÂ ·ÊÔÚÔ‡Ó, ﬁˆ˜ ·˘Ù¿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ¿ÚıÚ· 13, 14, 15, 16, 17, 18 Î·È 19
ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (∂∂) 2016/679 ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 27Ë˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2016, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÒ
Ó· ·Â˘ı˘ÓıÒ ÛÙÔÓ ÀÂ‡ı˘ÓÔ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ (ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ¶ÚﬁÓÔÈ·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ/ÀËÚÂÛ›Â˜
∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ).

°π∞ ∂¶π™∏ª∏ Ãƒ∏™∏
∏ ·›ÙËÛË ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÁÔÓÈÎ‹˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô: ·ﬁ ............................... Ì¤¯ÚÈ .....................................

∏ÌÂÚÔÌËÓ›· Î·Ù·¯ÒÚËÛË˜: ...................................................................... ÀÔÁÚ·Ê‹: ...............................................................................
ÁÈ· ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ
(ŒÓÙ˘Ô À.∫.∞. 1–009) – 5/2019
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∫À¶ƒπ∞∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞
À¶√Àƒ°∂π√ ∂ƒ°∞™π∞™ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∞™º∞§π™∂ø¡

À¶∏ƒ∂™π∂™ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∞™º∞§π™∂ø¡
1465 §∂À∫ø™π∞

√ ¶∂ƒπ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∞™º∞§π™∂ø¡ ¡√ª√™

¢∏§ø™∏ °π∞ ¶π™∆ø™∏ ∞™º∞§π™∆∂ø¡ ∞¶√¢√Ãø¡
°π∞ °∂¡¡∏™∏ ¶∞π¢πø¡
™∏ª∞¡∆π∫√:
¶ÈÛÙÒÛÂÈ˜ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓÂ˜ Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ 63 ¯ÚﬁÓˆÓ Î·Ù¿ ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ
1/1/1993 Î·È ··ÈÙÔ‡Ó Û‡ÓÙ·ÍË Á‹Ú·ÙÔ˜ ‹ ÛÂ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓÂ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 63Ô ¤ÙÔ˜
ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ··ÈÙÔ‡Ó ÚﬁÛıÂÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÛıÂÓÂ›·˜ ‹ Û‡ÓÙ·ÍË ·ÓÈÎ·ÓﬁÙËÙ·˜.

™ºƒ∞°π¢∞

ª∂ƒ√™ π – ™∆√πÃ∂π∞ ∞π∆∏∆ƒπ∞™
√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ: ...........................................................................................................................................................................................
∏ÌÂÚÔÌËÓ›· °¤ÓÓËÛË˜: ....................................... ∞Ú. ∆·˘ÙﬁÙËÙ·˜: ................................... ∞Ú. ∫ÔÈÓ. ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ: ...................................
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË: ....................................................................................................................................................................................................
∆·¯. ∫ˆ‰.: ...................................... ∞Ú. ÙËÏÂÊÒÓÔ˘: ...................................................................................................................................

ª∂ƒ√™ ππ – ™∆√πÃ∂π∞ ¶∞π¢πø¡
ŸÓÔÌ·

∞ÚÈıÌﬁ˜
∆·˘ÙﬁÙËÙ·˜

∏ÌÂÚÔÌËÓ›· °¤ÓÓËÛË˜
(¡· ÂÈÛ˘Ó·ÊıÔ‡Ó
¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎ¿ °¤ÓÓËÛË˜)

∏ÌÂÚÔÌËÓ›· £·Ó¿ÙÔ˘
(·Ó ÙÔ ·È‰› ¤ı·ÓÂ)

........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

ª∂ƒ√™ πππ – ¢∏§ø™∏ ∞π∆∏∆ƒπ∞™
¢ËÏÒÓˆ ﬁÙÈ ÔÈ ÈÔ ¿Óˆ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ¤˜ Î·È ˙ËÙÒ Ó· ÈÛÙˆıÒ ÌÂ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ¤Â˜ ·Ô‰Ô¯¤˜.
°È· ÛÎÔÔ‡˜ ÂÍ¤Ù·ÛË˜ ÙË˜ ·›ÙËÛ‹˜ ÌÔ˘, ÔÈ ÀËÚÂÛ›Â˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùﬁ Ó· Û˘ÏÏ¤ÁÔ˘Ó ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ·ﬁ ÙÚ›ÙÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ·›ÙËÛË˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ÀËÚÂÛ›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÔÈÓÔÔÈÔ‡Ó ÚÔÛˆÈÎ¿ ÌÔ˘ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜
ÚﬁÓÔÈÂ˜ ÙÔ˘ ÂÚ› ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ã·Ú·ÎÙ‹Ú· (¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ∞ÙﬁÌÔ˘) ¡ﬁÌÔ˘ ÙÔ˘ 2001.

∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ......................................................................
(ŒÓÙ˘Ô À.∫.∞. 430)
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∫À¶ƒπ∞∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞
À¶√Àƒ°∂π√ ∂ƒ°∞™π∞™, ¶ƒ√¡√π∞™
∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∞™º∞§π™∂ø¡

À¶∏ƒ∂™π∂™ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∞™º∞§π™∂ø¡
1465 §∂À∫ø™π∞

√ ¶∂ƒπ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∞™º∞§π™∂ø¡ ¡√ª√™

∞π∆∏™∏ °π∞ ∂¶π¢√ª∞ ¶∞∆ƒ√∆∏∆∞™
¶ƒ√™√Ã∏:
1. ¶ÚÈÓ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙÂ ÙËÓ ·›ÙËÛË ·˘Ù‹, ‰È·‚¿ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ¿ ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜/Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ›Ûˆ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ·›ÙËÛË˜.
2. ¶ÚﬁÛˆÔ Ô˘ ÛÂ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÂ „Â˘‰‹ ‰‹ÏˆÛË ‹ „Â˘‰Â›˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ÛÎÔﬁ
Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Â›‰ÔÌ· ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùﬁ ÙÔ˘ ‹ ÁÈ· ¿ÏÏÔ ÚﬁÛˆÔ, ˘ﬁÎÂÈÙ·È ÛÂ ÔÈÓÈÎ‹ ‰›ˆÍË.

™ºƒ∞°π¢∞

ª∂ƒ√™ π – ™∆√πÃ∂π∞ ∞π∆∏∆∏
√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ: ...................................................................................................... ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· °¤ÓÓËÛË˜: ................................
∆ﬁÔ˜ °¤ÓÓËÛË˜: ...................................... ∞Ú. ∆·˘ÙﬁÙËÙ·˜: ................................... ∞Ú. ∫ÔÈÓ. ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ: .................................
∞Ú. ∂ÁÁÚ·Ê‹˜ ∞ÏÏÔ‰·Ô‡: ............................................................. ∞Ú. ¢È·‚·ÙËÚ›Ô˘: ...................................................................
√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË:
ÕÁ·ÌÔ˜

ŒÁÁ·ÌÔ˜

Ã‹ÚÔ˜

¢È·˙Â˘ÁÌ¤ÓÔ˜

™Â ‰È¿ÛÙ·ÛË

∏ÌÂÚÔÌËÓ›· °¿ÌÔ˘: ......................................................................
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË: √‰ﬁ˜/∞ÚÈıÌﬁ˜: ...............................................................................................................................................................
∂ÓÔÚ›·/ÃˆÚÈﬁ: ....................................................................... ∂·Ú¯›·: ................................................. ∆·¯. ∫Ò‰.: .......................
∆ËÏ.: ................................................ º·Í: ................................................. ÀËÎÔﬁÙËÙ·: .................................................................
™∏ª∂πø™∏: ∏ ÏËÚˆÌ‹ ı· Û·˜ Î·Ù·‚ÏËıÂ›/Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎﬁ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ Ô˘ ¤¯ÂÙÂ ‹‰Ë ‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙÈ˜ ÀËÚÂÛ›Â˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ
∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÙÂ ¿ÏÏË ·ÚÔ¯‹/ÏËÚˆÌ‹ ·ﬁ ÙÔ ∆·ÌÂ›Ô ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ, ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎﬁ ∆·ÌÂ›Ô ∞‰ÂÈÒÓ ‹/Î·È ÙÔ ∆·ÌÂ›Ô ÁÈ·
¶ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ¶ÚÔÛˆÈÎﬁ. ¶·Ú·Î·ÏÒ ﬁˆ˜ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙÂ Ù· ÈÔ Î¿Ùˆ ÌﬁÓÔ Â¿Ó Ô ÙÚ·Â˙ÈÎﬁ˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ˜ Ô˘ ‰ËÏÒÛ·ÙÂ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ.

ŸÓÔÌ· ∆Ú·Â˙ÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜: ..........................................................................................................................................................
∞Ú. ÀÔÎ·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∆Ú¿Â˙·˜: .....................................................................................................................................................
πµ∞¡ (∆Ú·Â˙ÈÎﬁ˜ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ˜): .....................................................................................................................................................
µIC (∫ˆ‰ÈÎﬁ˜ Swift ∆Ú¿Â˙·˜): ..........................................................................................................................................................
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ∆Ú·Â˙ÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜: ...................................................................................................................................................
∞Ó ¤¯ÂÙÂ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÛÂ ™¯¤‰ÈÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ¿ÏÏË˜ ¯ÒÚ·˜ ‰ËÏÒÛÙÂ:
(·) ÙË ¯ÒÚ·: .......................................... (‚) ·Ú. ·ÛÊ·Ï›ÛÂˆ˜: .............................. (Á) ·ﬁ: ......................... Ì¤¯ÚÈ: ........................
(·) ÙË ¯ÒÚ·: .......................................... (‚) ·Ú. ·ÛÊ·Ï›ÛÂˆ˜: .............................. (Á) ·ﬁ: ......................... Ì¤¯ÚÈ: ........................
ŸÓÔÌ· ™˘˙‡ÁÔ˘: .......................................................................................................... ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· °¤ÓÓËÛË˜:...............................
∆ﬁÔ˜ °¤ÓÓËÛË˜: .............................................. ∞Ú. ∆·˘ÙﬁÙËÙ·˜: ............................. ∞Ú. ∫ÔÈÓ. ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ: ...............................
∞Ú. ∂ÁÁÚ·Ê‹˜ ∞ÏÏÔ‰·Ô‡: ............................................................. ∞Ú. ¢È·‚·ÙËÚ›Ô˘: ...................................................................

ª∂ƒ√™ ππ – ™∆√πÃ∂π∞ ¶∞π¢π√À/¶∞π¢πø¡
ŸÓÔÌ· ·È‰ÈÔ‡: ..................................................................................................................................................................................
∏ÌÂÚÔÌËÓ›· Á¤ÓÓËÛË˜ ·È‰ÈÔ‡/·È‰ÈÒÓ: ...........................................................................................................................................

ª∂ƒ√™ πππ – ∞¶√∫∆∏™∏ ¶∞π¢π√À ª∂™ø ¶∞ƒ∂¡£∂∆∏™ ª∏∆∂ƒ∞™
ŸÓÔÌ· ·È‰ÈÔ‡: ................................................................................................... ∏ÌÂÚ. Á¤ÓÓËÛË˜ ·È‰ÈÔ‡: .....................................
(ŒÓÙ˘Ô À.∫.∞. 3-009) – 5/2019
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ª∂ƒ√™ πV – ™Àª¶§∏ƒø¡∂∆∞π ∞¶√ ∆√¡ ∞π∆∏∆∏ ™∂ ¶∂ƒπ¶∆ø™∏ Àπ√£∂™π∞™
ŸÓÔÌ· ˘ÈÔıÂÙËÌ¤ÓÔ˘ ·È‰ÈÔ‡: ..........................................................................................................................................................
∏ÌÂÚÔÌËÓ›· Á¤ÓÓËÛË˜: .................................. º‡ÏÔ:

ÕÚÚÂÓ

£‹Ï˘

∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ˘ÈÔıÂÛ›·˜: ..................................

ª∂ƒ√™ V – ™∆√πÃ∂π∞ ∞¶∞™Ã√§∏™∏™
1. ∂¿ÁÁÂÏÌ· (Ï‹ÚË˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹): ................................................................................................................................................
2. ¢ËÏÒÛÙÂ ·Ó Â›ÛÙÂ ÌÈÛıˆÙﬁ˜ ‹ ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜ ÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔ˜: ..........................................................................................................
3. ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ··Û¯ﬁÏËÛË˜ (Ô‰ﬁ˜, ·ÚÈıÌﬁ˜): .................................................................................................................................
∂ÓÔÚ›·/ÃˆÚÈﬁ: ..................................................................... ∂·Ú¯›·: ................................................ ∆·¯. ∫Ò‰.: .....................
∆ËÏ.: .................................................................................... º·Í: ................................................................................................
4. ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ‰È·ÎÔ‹˜ ÙË˜ ··Û¯ﬁÏËÛË˜: ...................................................................................................................................
5. ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ı· Í·Ó·Ú¯›ÛÂÙÂ ÂÚÁ·Û›·: .................................................................................................................................

ª∂ƒ√™ Vπ – ™Àª¶§∏ƒø¡∂∆∞π ∞¶√ ∆√¡ ∂ƒ°√¢√∆∏
1. ŸÓÔÌ· ÂÚÁÔ‰ﬁÙË: ................................................................................................................... ∞Ú. ªËÙÚÒÔ˘: .............................
2. ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÂÚÁÔ‰ﬁÙË: ............................................................................... ∆ËÏ.: ................................ º·Í: ................................
3. ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ·ﬁ ÙËÓ ÔÔ›· Ô ·ÈÙËÙ‹˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ/ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È: ......................................................................
4. ∞ÔÏ·‚¤˜ ÙÔ˘ ·ÈÙËÙ‹ ÚÈÓ ·ﬁ ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÏﬁÁˆ ·ÙÚﬁÙËÙ·˜: €................ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·/ÙÔ Ì‹Ó·/ÙËÓ ËÌ¤Ú·
ª¤¯ÚÈ ÔÈ· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤¯ÂÙÂ ÏËÚÒÛÂÈ/ı· ÏËÚÒÛÂÙÂ ÙÔÓ ·ÈÙËÙ‹: ......................................................................................
5. ¶ÏËÚÒÓÂÙÂ ÛÙÔÓ ·ÈÙËÙ‹ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ ÔÛﬁ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ¿‰ÂÈ·˜ ·ÙÚﬁÙËÙ·˜; ¡∞π / √Ãπ
∞Ó “¡∞π” ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ:
(·) ¶Ï‹ÚÂÈ˜ ·ÔÏ·‚¤˜:

ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·ﬁ ....................................................... Ì¤¯ÚÈ ........................................................

(‚) ∞ÔÏ·‚¤˜ ÌÂ›ÔÓ ÙÔ Â›‰ÔÌ·: ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·ﬁ ....................................................... Ì¤¯ÚÈ ........................................................
(Á) ªÂÈˆÌ¤ÓÂ˜ ·ÔÏ·‚¤˜: ÔÛﬁ €........................ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·/ÙÔ Ì‹Ó·/ÙËÓ ËÌ¤Ú·
ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·ﬁ ............................................................................... Ì¤¯ÚÈ ...............................................................................
6. ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· Â·Ó¤Ó·ÚÍË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·ÈÙËÙ‹: .........................................................................................................................
∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: .................................................................

ÀÔÁÚ·Ê‹ ÂÚÁÔ‰ﬁÙË: ..............................................................................

ª∂ƒ√™ Vππ – ∞π∆∏™∏ ∫∞π À¶∂À£À¡∏ ¢∏§ø™∏
∞·ÈÙÒ Â›‰ÔÌ· ·ÙÚﬁÙËÙ·˜ Î·È ‰ËÏÒÓˆ ˘Â‡ı˘Ó· ﬁÙÈ Ù· ÈÔ ¿Óˆ ÛÙÔÈ¯Â›· Â›Ó·È ·ÏËı‹. ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÒ ÙÈ˜ ÀËÚÂÛ›Â˜
∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (À∫∞) ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∂ÚÁ·Û›·˜, ¶ÚﬁÓÔÈ·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ, Ó· Â·ÏËıÂ‡ÛÔ˘Ó ÛÂ
Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ·ÚÌﬁ‰ÈÂ˜ ∞Ú¯¤˜ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÌÂ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜/ºÔÚÂ›˜/∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÌÂ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜
·ÚÌﬁ‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚÂ›˜ ÙÔ˘ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡, ﬁÛ· ·ﬁ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÌÔ˘ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ··Ú·›ÙËÙÔ.
∂ÁÒ Ô ÈÔ Î¿Ùˆ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ‰ËÏÒÓˆ ﬁÙÈ:
1. ¢›‰ˆ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ﬁÙËÛË ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙË˜ ·›ÙËÛË˜ “ÁÈ· ¶·ÚÔ¯‹ ∂È‰ﬁÌ·ÙÔ˜ ¶·ÙÚﬁÙËÙ·˜".
2. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È ﬁÙÈ, ÔÈ ÈÔ ¿Óˆ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ÌÂ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È Ë ÈÔ ¿Óˆ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÚÔ˜ ÙÈ˜ À∫∞ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ Ó· Î·Ù·ÛÙÂ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ‹ ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·ÌÌ‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ
·›ÙËÛË.
3. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿ÎÏËÛË˜ ÙË˜ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ﬁÙËÛË˜ ·˘Ù‹˜, ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÌ·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛˆ ¿ÌÂÛ· ÙÔ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ÙˆÓ À∫∞.
∞Ó ‰ÂÓ ˘ÔÁÚ·ÊÂ› Ë ·ÚÔ‡Û· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ﬁÙËÛË ÙﬁÙÂ ·˘ÙﬁÌ·Ù· Ë ·ÚÔ‡Û· ·›ÙËÛË ıÂˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ÌË ·Ú·ÏËÊıÂ›Û·.

∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: ................................ √ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ: ..............................................................

ÀÔÁÚ·Ê‹: .............................
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¶ƒ√™ø¶π∫∞ ¢∂¢√ª∂¡∞
∂ÓËÌ¤ÚˆÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ πππ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (∂∂) 2016/679 ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘
™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 27Ë˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2016 ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙË˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÂ‡ıÂÚË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙË˜ o‰ËÁ›·˜ 95/46/∂∫
(°ÂÓÈÎﬁ˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌﬁ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ).
∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ÌÂ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È ·ﬁ ÂÌ¤Ó· ÙËÓ È‰›·/ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ı· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ·Ú¯Â›Ô
Î·È ı· Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÓﬁÌÈÌË˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (EE) 2016/679 ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡
∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 27Ë˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2016 ﬁˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ, ·ﬁ ÙÔÓ ÀÂ‡ı˘ÓÔ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ¶ÚﬁÓÔÈ·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ/ÀËÚÂÛ›Â˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ, ÁÈ· ÛÎÔÔ‡˜ ÂÍ¤Ù·ÛË˜
ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ·›ÙËÛ‹˜ ÌÔ˘. ∞Ô‰¤ÎÙÂ˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ı· Â›Ó·È ÙÔ ·ÚÌﬁ‰ÈÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∂ÚÁ·Û›·˜,
¶ÚﬁÓÔÈ·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ/ÀËÚÂÛ›Â˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ. ∆· ÚÔÛˆÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ·Ú¯Â›· Ô˘ ÙËÚÂ› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ¶ÚﬁÓÔÈ·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ/ÀËÚÂÛ›Â˜
∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ‹ Ó· ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎﬁÌÂÓˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ
˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÌÔ˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Â¯ÂÌ‡ıÂÈ· Î·È ı·
˘ﬁÎÂÈÙ·È ÛÙÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (∂∂) 2016/679 ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.
∂›ÛË˜, ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ì·È ﬁÙÈ, ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ, ¤¯ˆ Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜, ÚﬁÛ‚·ÛË˜, ‰ÈﬁÚıˆÛË˜ Î·È ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ÛÂ
‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ÌÂ ·ÊÔÚÔ‡Ó, ﬁˆ˜ ·˘Ù¿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ¿ÚıÚ· 13, 14, 15, 16, 17, 18 Î·È 19 ÙÔ˘
∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (∂∂) 2016/679 ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 27Ë˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2016, ÁÈ· Ù· ÔÔ›·
ÌÔÚÒ Ó· ·Â˘ı˘ÓıÒ ÛÙÔÓ ÀÂ‡ı˘ÓÔ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ (ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ¶ÚﬁÓÔÈ·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ/
ÀËÚÂÛ›Â˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ).

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™/√¢∏°π∂™
1. ∏ ·›ÙËÛË ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚ÏËıÂ› ÙÔ ·ÚÁﬁÙÂÚÔ Ì¤Û· ÛÂ ∂π∫√™π ªπ∞ ∏ª∂ƒ∂™ ·ﬁ ÙËÓ ËÌ¤Ú· Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÙÔ Â›‰ÔÌ·.
2. ¶ÚˆÙﬁÙ˘Ô ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ Á¤ÓÓËÛË˜ ·È‰ÈÔ‡.
3. ¶ÚˆÙﬁÙ˘Ô ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ Á¿ÌÔ˘.
4. ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ ·ﬁ ÙÔ ıÂÚ¿ÔÓÙ· È·ÙÚﬁ/È·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ‚Ú¤ÊÔ˘˜ Î·È ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ ·ﬁ ÙÔ ÓÔÛËÏÂ˘ÙÈÎﬁ ›‰Ú˘Ì· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÓÔÛËÏÂ‡ÙËÎÂ ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜, ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÔÎÂÙﬁ ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ ÓÔÛËÏÂ‡ÂÙ·È Â›ÙÂ ÛÂ ıÂÚÌÔÎÔÈÙ›‰· ÏﬁÁˆ ÚﬁˆÚÔ˘ ÙÔÎÂÙÔ‡ Â›ÙÂ ÓÔÛËÏÂ‡ÂÙ·È ÏﬁÁˆ ¿ÏÏÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ˘ÁÂ›·˜, ÁÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÓÔÛËÏÂ›·˜ ¤Ú·Ó ÙˆÓ 21 ËÌÂÚÒÓ.
5. ¶ÚˆÙﬁÙ˘Ë ‚Â‚·›ˆÛË ·ﬁ ÙÔ ∆Ú·Â˙ÈÎﬁ ÿ‰Ú˘Ì·, ﬁÔ˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ô ‰ÈÎ·ÈÔ‡¯Ô˜ Î·È Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ·ÚÈıÌﬁ˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡
(πµ∞¡).
6. ª·˙› ÌÂ ÙËÓ ·›ÙËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·:
(·) ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ ˘ÈÔıÂÛ›·˜ ·ﬁ ÙËÓ ·ÚÌﬁ‰È· ·Ú¯‹ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘ÈÔıÂÙÂ›Ù·È ÙÔ ·È‰›.
(‚) ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ Á¤ÓÓËÛË˜ ÙÔ˘ ˘ÈÔıÂÙËÌ¤ÓÔ˘ ·È‰ÈÔ‡.
7. ¢È¿Ù·ÁÌ· ‰ÈÎ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ÂÎ‰ﬁıËÎÂ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ¿ÚıÚÔ 24 ÙÔ˘ ¶ÂÚ› ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜ π·ÙÚÈÎÒ˜ ÀÔ‚ÔËıÔ‡ÌÂÓË˜ ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ¡ﬁÌÔ˘ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ·ﬁÎÙËÛË˜ ·È‰ÈÔ‡ Ì¤Ûˆ ·Ú¤ÓıÂÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜.

∞¶√∫√ªª∞ ∞¶√¢∂π•∏™ – (¡· Û˘ÌÏËÚˆıÂ› ·ﬁ ÙÔÓ ·ÈÙËÙ‹/ÙËÓ ·ÈÙ‹ÙÚÈ· ‹ ·ﬁ ·ÓÙÈÚﬁÛˆﬁ ÙÔ˘/ÙË˜).
——————

√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ: ........................................................................................................................................................................................
¶·ÚÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ·›ÙËÛË: .....................................................................................................................................
∞Ú. ¢ÂÏÙ›Ô˘ ∆·˘ÙﬁÙËÙ·˜ ‹ ∞Ú. ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ: ................................................................................................................

∏ÌÂÚ. ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙË˜ ·›ÙËÛË˜: ..........................................................
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∫À¶ƒπ∞∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞
À¶√Àƒ°∂π√ ∂ƒ°∞™π∞™, ¶ƒ√¡√π∞™ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∞™º∞§π™∂ø¡

À¶∏ƒ∂™π∂™ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∞™º∞§π™∂ø¡
1465 §∂À∫ø™π∞

√ ¶∂ƒπ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∞™º∞§π™∂ø¡ ¡√ª√™

∞π∆∏™∏ °π∞ £∂™ª√£∂∆∏ª∂¡∏ ™À¡∆∞•∏
¶ƒ√™√Ã∏:
1. ¶ÚÈÓ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙÂ ÙËÓ ·›ÙËÛË ·˘Ù‹, ‰È·‚¿ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ¿ ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜/Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ
›Ûˆ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ·›ÙËÛË˜.
2. ¶ÚﬁÛˆÔ Ô˘ ÛÂ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÂ „Â˘‰‹ ‰‹ÏˆÛË ‹ „Â˘‰Â›˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ÛÎÔﬁ Ó·
ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Û‡ÓÙ·ÍË Â›ÙÂ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùﬁ ÙÔ˘ Â›ÙÂ ÁÈ· ¿ÏÏÔ ÚﬁÛˆÔ, ˘ﬁÎÂÈÙ·È ÛÂ ÔÈÓÈÎ‹ ‰›ˆÍË.

™ºƒ∞°π¢∞

ª∂ƒ√™ π – ™∆√πÃ∂π∞ ∞π∆∏∆∏/∞π∆∏∆ƒπ∞™
√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ: ....................................................................................................... ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· °¤ÓÓËÛË˜: .................................
∆ﬁÔ˜ °¤ÓÓËÛË˜: ....................................... ∞Ú. ∆·˘ÙﬁÙËÙ·˜: .............................. ∞Ú. KÔÈÓ. ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ: ...............................
∞Ú. ∂ÁÁÚ·Ê‹˜ ∞ÏÏÔ‰·Ô‡/∞Ú. ¢È·‚·ÙËÚ›Ô˘: ...................................................................................................................................
º‡ÏÔ:

ÕÚÚÂÓ

£‹Ï˘

√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË:
ÕÁ·ÌÔ˜(Ë)

ŒÁÁ·ÌÔ˜(Ë)

Ã‹ÚÔ˜(·)

¢È·˙Â˘ÁÌ¤ÓÔ˜(Ë)

™Â ‰È¿ÛÙ·ÛË

(™ËÌÂÈÒÛÙÂ Ã ·Ó¿ÏÔÁ·)
∏ÌÂÚÔÌËÓ›· °¿ÌÔ˘: ...........................................................................................................................................................................
∆·¯. ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË: √‰ﬁ˜/∞ÚÈıÌﬁ˜: ........................................................................................................................................................
∆·¯. ∫Ò‰.: .......................... ¶ﬁÏË/ÃˆÚÈﬁ: ........................................................................................ ∆ËÏ.: ......................................

™ËÌÂ›ˆÛË: ∏ ·ÚÔ¯‹ ı· Û·˜ Î·Ù·‚ÏËıÂ›/Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎﬁ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ Ô˘ ¤¯ÂÙÂ ‹‰Ë ‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙÈ˜ ÀËÚÂÛ›Â˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ
∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÙÂ ¿ÏÏË ·ÚÔ¯‹/ÏËÚˆÌ‹ ·ﬁ ÙÔ ∆·ÌÂ›Ô ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ, ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎﬁ ∆·ÌÂ›Ô ∞‰ÂÈÒÓ ‹ Î·È ÙÔ ∆·ÌÂ›Ô ÁÈ·
¶ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ¶ÚÔÛˆÈÎﬁ. ¶·Ú·Î·ÏÒ ﬁˆ˜ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙÂ Ù· ÈÔ Î¿Ùˆ ÌﬁÓÔ Â¿Ó Ô ÙÚ·Â˙ÈÎﬁ˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ˜ Ô˘ ‰ËÏÒÛ·ÙÂ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ.

ŸÓÔÌ· ∆Ú·Â˙ÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜: .......................................................................................................................................................
∞Ú. ÀÔÎ·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∆Ú¿Â˙·˜: ..................................................................................................................................................
πµ∞¡ (∆Ú·Â˙ÈÎﬁ˜ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ˜): ..................................................................................................................................................
BIC (Kˆ‰ÈÎﬁ˜ Swift ∆Ú¿Â˙·˜): .......................................................................................................................................................
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ∆Ú·Â˙ÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜: ................................................................................................................................................

√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ™˘˙‡ÁÔ˘: ......................................................... ∏ÌÂÚ. °¤ÓÓËÛË˜: .................... ∆ﬁÔ˜ °¤ÓÓËÛË˜: ........................
∞Ú. ∆·˘ÙﬁÙËÙ·˜: .................... ∞Ú. KÔÈÓ. ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ: ..................... ∞Ú. ∂ÁÁÚ·Ê‹˜ ∞ÏÏÔ‰·Ô‡/∞Ú. ¢È·‚·ÙËÚ›Ô˘: .....................
∂ÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔ˜(Ë):

NAI

OXI

™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ :

NAI

OXI

ª∂ƒ√™ ππ – ™∆√πÃ∂π∞ ∂•∞ƒ∆øª∂¡ø¡ ∞π∆∏∆∏/∞π∆∏∆ƒπ∞™ °π∞ ∆∞ √¶√π∞ ∞¶∞π∆∂π∆∞π ∞À•∏™∏ ™À¡∆∞•∏™
√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ

∞Ú. ∆·˘ÙﬁÙËÙ·˜ ∏ÌÂÚ. °¤Ó.

∆ﬁÔ˜ °¤Ó.

º‡ÏÔ

™˘ÁÁ¤ÓÂÈ·

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
(ŒÓÙ˘Ô À.∫.∞. 3–010) – 5/2019
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ª∂ƒ√™ πππ – ¶ƒ√™£∂∆∂™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™
ÀËÎÔﬁÙËÙ·: ......................................................................................................................................................................................
(·) ∞Ó ·›ÚÓÂÙÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û‡ÓÙ·ÍË ‹ ¿ÏÏË ·ÚﬁÌÔÈ· ÏËÚˆÌ‹ ‰ËÏÒÛÙÂ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙË˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ‹ ÏËÚˆÌ‹˜ Î·È ÙËÓ
ËÁ‹: .........................................................................................................................................................................................
(‚) ∞Ó ¤¯ÂÙÂ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÛÂ ™¯¤‰ÈÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ¿ÏÏË˜ ¯ÒÚ·˜ ‰ËÏÒÛÙÂ:
(i) (·) ÃÒÚ· ............................................................. (‚) ∞Ú. AÛÊ¿ÏÈÛË˜: .............................. (Á) ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜............................
(ii) (·) ÃÒÚ· ............................................................. (‚) ∞Ú. AÛÊ¿ÏÈÛË˜: .............................. (Á) ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜............................
(iii) (·) ÃÒÚ· ............................................................. (‚) ∞Ú. AÛÊ¿ÏÈÛË˜: .............................. (Á) ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜............................

ª∂ƒ√™ πV - ¢∏§ø™∏ ∂¡∞ƒ•∏™ ™À¡∆∞•∏™ (¡· Û˘ÌÏËÚˆıÂ› ÌﬁÓÔ ·ﬁ ÚﬁÛˆ· Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ 63Ô ¤ÙÔ˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜

ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ ÙÔ 2016 Î·È ÌÂÙ¿. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ﬁÙÈ Ë ‰‹ÏˆÛ‹ Û·˜ ı· ÏËÊıÂ› ˘ﬁ„Ë ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ ﬁÙÈ ÏËÚo‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜
ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ıÂÛÌÔıÂÙËÌ¤ÓË˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÛÙÔ 63Ô ¤ÙÔ˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜
ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÌÂÙ·Í‡ 63-65 ¤ÙÔ˘˜ ÔÈ ÀËÚÂÛ›Â˜ ı· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› Û·˜ ÁÈ· ˘Ô‚ÔÏ‹ Ó¤·˜
‰‹ÏˆÛË˜).

¢ËÏÒÓˆ ﬁÙÈ ÂÈı˘ÌÒ ıÂÛÌÔıÂÙËÌ¤ÓË Û‡ÓÙ·ÍË ·ﬁ ÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ:
∞Ó·ÏÔÁÈÛÙÈÎ‹
™ËÌÂÈÒÛÙÂ
ÌÂ›ˆÛË
∏ÏÈÎ›·
∏ÏÈÎ›·
√
ÂÊ’ ﬁÚÔ˘ ˙ˆ‹˜

∞Ó·ÏÔÁÈÛÙÈÎ‹
ÌÂ›ˆÛË
ÂÊ’ ﬁÚÔ˘ ˙ˆ‹˜

63 ÂÙÒÓ

12%

64 ÂÙÒÓ

63 ÂÙÒÓ Î·È 1 ÌËÓﬁ˜

11.5%

64 ÂÙÒÓ Î·È 1 ÌËÓﬁ˜

63 ÂÙÒÓ Î·È 2 ÌËÓÒÓ

11%

64 ÂÙÒÓ Î·È 2 ÌËÓÒÓ

5%

63 ÂÙÒÓ Î·È 3 ÌËÓÒÓ

10.5%

64 ÂÙÒÓ Î·È 3 ÌËÓÒÓ

4.5%

63 ÂÙÒÓ Î·È 4 ÌËÓÒÓ

10%

64 ÂÙÒÓ Î·È 4 ÌËÓÒÓ

4%

63 ÂÙÒÓ Î·È 5 ÌËÓÒÓ

9.5%

64 ÂÙÒÓ Î·È 5 ÌËÓÒÓ

3.5%

63 ÂÙÒÓ Î·È 6 ÌËÓÒÓ

9%

64 ÂÙÒÓ Î·È 6 ÌËÓÒÓ

3%

63 ÂÙÒÓ Î·È 7 ÌËÓÒÓ

8.5%

64 ÂÙÒÓ Î·È 7 ÌËÓÒÓ

2.5%

63
63
63
63

8%
7.5%
7%
6.5%

64
64
64
64

ÂÙÒÓ
ÂÙÒÓ
ÂÙÒÓ
ÂÙÒÓ

Î·È
Î·È
Î·È
Î·È

8 ÌËÓÒÓ
9 ÌËÓÒÓ
10 ÌËÓÒÓ
11 ÌËÓÒÓ

ÂÙÒÓ
ÂÙÒÓ
ÂÙÒÓ
ÂÙÒÓ

™ËÌÂÈÒÛÙÂ

√

6%

Î·È
Î·È
Î·È
Î·È

5.5%

8 ÌËÓÒÓ
9 ÌËÓÒÓ
10 ÌËÓÒÓ
11 ÌËÓÒÓ

65 ÂÙÒÓ

2%
1.5%
1%
0.5%
ÃˆÚ›˜ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈÎ‹ ÌÂ›ˆÛË

ª∂ƒ√™ V – ∞¶∞π∆∏™∏ ∫∞π À¶∂À£À¡∏ ¢∏§ø™∏
¢ËÏÒÓˆ ˘Â‡ı˘Ó· ﬁÙÈ Ù· ÈÔ ¿Óˆ ÛÙÔÈ¯Â›· Â›Ó·È ·ÏËı‹. ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÒ ÙÈ˜ ÀËÚÂÛ›Â˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (À∫∞) ÙÔ˘
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∂ÚÁ·Û›·˜, ¶ÚﬁÓÔÈ·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ, Ó· Â·ÏËıÂ‡ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ·ÚÌﬁ‰ÈÂ˜ ∞Ú¯¤˜
ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÌÂ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜/ºÔÚÂ›˜/∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÌÂ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ·ÚÌﬁ‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚÂ›˜ ÙÔ˘ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡, ﬁÛ· ·ﬁ Ù·
ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÌÔ˘ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ··Ú·›ÙËÙÔ.

∂ÁÒ Ô ÈÔ Î¿Ùˆ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ‰ËÏÒÓˆ ﬁÙÈ:
1. ¢›‰ˆ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ﬁÙËÛË ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙË˜ ·›ÙËÛË˜ “ÁÈ· £ÂÛÌÔıÂÙËÌ¤ÓË ™‡ÓÙ·ÍË".
2. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È ﬁÙÈ, ÔÈ ÈÔ ¿Óˆ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ÌÂ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È Ë ÈÔ ¿Óˆ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÚÔ˜ ÙÈ˜ À∫∞ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ Ó· Î·Ù·ÛÙÂ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ‹ ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·ÌÌ‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ
·›ÙËÛË.
3. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿ÎÏËÛË˜ ÙË˜ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ﬁÙËÛË˜ ·˘Ù‹˜, ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÌ·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛˆ ¿ÌÂÛ· ÙÔ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ÙˆÓ À∫∞.
∞Ó ‰ÂÓ ˘ÔÁÚ·ÊÂ› Ë ·ÚÔ‡Û· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ﬁÙËÛË ÙﬁÙÂ ·˘ÙﬁÌ·Ù· Ë ·ÚÔ‡Û· ·›ÙËÛË ıÂˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ÌË ·Ú·ÏËÊıÂ›Û·.
∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: ................................ √ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ: ..............................................................

ÀÔÁÚ·Ê‹: .............................

ª∂ƒ√™ VI – ¶π™∆√¶√π∏™∏ À¶√°ƒ∞º∏™
¶ÈÛÙÔÔÈÒ ﬁÙÈ Ô/Ë ÈÔ ¿Óˆ ·Ó·ÊÂÚﬁÌÂÓÔ˜/Ë ·ÈÙËÙ‹˜/·ÈÙ‹ÙÚÈ· ˘ﬁÁÚ·„Â ÙËÓ ·›ÙËÛË ·˘Ù‹ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÌÔ˘.
ÀÔÁÚ·Ê‹: ...........................................................

∞Ú. ∆·˘ÙﬁÙËÙ·˜: ..................................................................................

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË: ............................................................................................ ™ÊÚ·Á›‰· (ﬁÔ˘ ÈÛ¯‡ÂÈ): .......................................
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¶ƒ√™ø¶π∫∞ ¢∂¢√ª∂¡∞
∂ÓËÌ¤ÚˆÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ πππ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (∂∂) 2016/679 ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘
™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 27Ë˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2016 ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙË˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÂ‡ıÂÚË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙË˜ o‰ËÁ›·˜ 95/46/∂∫
(°ÂÓÈÎﬁ˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌﬁ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ).
∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ÌÂ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È ·ﬁ ÂÌ¤Ó· ÙËÓ È‰›·/ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ı· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ·Ú¯Â›Ô
Î·È ı· Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÓﬁÌÈÌË˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (EE) 2016/679 ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡
∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 27Ë˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2016 ﬁˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ, ·ﬁ ÙÔÓ ÀÂ‡ı˘ÓÔ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ¶ÚﬁÓÔÈ·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ/ÀËÚÂÛ›Â˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ, ÁÈ· ÛÎÔÔ‡˜ ÂÍ¤Ù·ÛË˜
ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ·›ÙËÛ‹˜ ÌÔ˘. ∞Ô‰¤ÎÙÂ˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ı· Â›Ó·È ÙÔ ·ÚÌﬁ‰ÈÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∂ÚÁ·Û›·˜,
¶ÚﬁÓÔÈ·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ/ÀËÚÂÛ›Â˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ. ∆· ÚÔÛˆÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È
ÛÙ· ·Ú¯Â›· Ô˘ ÙËÚÂ› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ¶ÚﬁÓÔÈ·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ/ÀËÚÂÛ›Â˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ
∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ‹ Ó· ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎﬁÌÂÓˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∏
‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÌÔ˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Â¯ÂÌ‡ıÂÈ· Î·È ı· ˘ﬁÎÂÈÙ·È ÛÙÈ˜
Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (∂∂) 2016/679 ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∂›ÛË˜,
ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ì·È ﬁÙÈ, ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ, ¤¯ˆ Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜, ÚﬁÛ‚·ÛË˜, ‰ÈﬁÚıˆÛË˜ Î·È ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ÛÂ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·
ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ÌÂ ·ÊÔÚÔ‡Ó, ﬁˆ˜ ·˘Ù¿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ¿ÚıÚ· 13, 14, 15, 16, 17, 18 Î·È 19 ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡
(∂∂) 2016/679 ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 27Ë˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2016, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÒ Ó·
·Â˘ı˘ÓıÒ ÛÙÔÓ ÀÂ‡ı˘ÓÔ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ (ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ¶ÚﬁÓÔÈ·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ/ÀËÚÂÛ›Â˜
∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ).

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ / √¢∏°π∂™
1. ∏ ·›ÙËÛË ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚ÏËıÂ› Ì¤Û· ÛÂ ∆ƒ∂π™ ª∏¡∂™ ·ﬁ ÙËÓ ËÌ¤Ú· ·ﬁ ÙËÓ ÔÔ›· ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙË˜
Û‡ÓÙ·ÍË˜.
2. ª·˙› ÌÂ ÙËÓ ·›ÙËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı· ÚˆÙﬁÙ˘· ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎ¿/¤ÓÙ˘·:
(·) ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ Á¤ÓÓËÛË˜ ÙÔ˘/ÙË˜ ·ÈÙËÙ‹/·ÈÙËÙÚ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ﬁÔ˘ Ô ÙﬁÔ˜ Á¤ÓÓËÛË˜ Â›Ó·È ÂÎÙﬁ˜ ∫‡ÚÔ˘.
(‚) ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ Á¿ÌÔ˘ (·Ó Ô ·ÈÙËÙ‹˜ Â›Ó·È ¤ÁÁ·ÌÔ˜).
(Á) µÂ‚·›ˆÛË ·ﬁ ÙÔÓ ÎÔÈÓÔÙ¿Ú¯Ë ‹ ÙÔÓ ÈÂÚ¤· ÙË˜ ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜ ‹ ÙË˜ ÂÓÔÚ›·˜ ÙÔ˘/ÙË˜ ·ÈÙËÙ‹/·ÈÙ‹ÙÚÈ·˜ Î·Ù¿ ﬁÛÔ ·˘Ùﬁ˜/
·˘Ù‹ Û˘˙Â› ÌÂ ÙÔ/ÙË Û‡˙˘ÁÔ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓ¿ ÙÔ˘/ÙË˜ ‹ ·Ó ‰Â Û˘˙Â› Î·Ù¿ ﬁÛÔ Ù· Û˘ÓÙËÚÂ› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ‹
Î·Ù¿ Î‡ÚÈÔ ÏﬁÁÔ.
(‰) ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ Á¤ÓÓËÛË˜ ÁÈ· Î¿ıÂ ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÔ ·È‰› ÙÔ˘ ·ÈÙËÙ‹ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ﬁÔ˘ Ô ÙﬁÔ˜ Á¤ÓÓËÛË˜ Â›Ó·È ÂÎÙﬁ˜ ∫‡ÚÔ˘.
(Â) ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ ÊÔ›ÙËÛË˜ ÁÈ· Î¿ıÂ ¿Á·ÌÔ ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÔ ·È‰› ÙÔ˘ ·ÈÙËÙ‹ ËÏÈÎ›·˜ ÌÂÙ·Í‡ 15 Î·È 23 ¯ÚﬁÓˆÓ ·Ó Â›Ó·È
ÎﬁÚË ‹ ÌÂÙ·Í‡ 15 Î·È 25 ¯ÚﬁÓˆÓ ·Ó Â›Ó·È ÁÈÔ˜.
(ÛÙ) ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· Î¿ıÂ ¿Á·ÌÔ ÁÈÔ ËÏÈÎ›·˜ Ì¤¯ÚÈ 25 ¯ÚﬁÓˆÓ Ô˘ ˘ËÚÂÙÂ› ÙË ıËÙÂ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹
ºÚÔ˘Ú¿.
(˙) π·ÙÚÈÎﬁ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ ÁÈ· ·Ó¿ËÚÔ ¿Á·ÌÔ ·È‰› ¤Ú·Ó ÙˆÓ 15 ¯ÚﬁÓˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÌﬁÓÈÌ· ·Ó›Î·ÓÔ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· Î·È
Û˘ÓÙËÚÂ›Ù·È ·ﬁ ÙÔÓ/ÙËÓ ·ÈÙËÙ‹/·ÈÙ‹ÙÚÈ·.
(Ë) ∞Ó Ë ·›ÙËÛË ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ·ﬁ Á˘Ó·›Î·, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ‰‹ÏˆÛË˜ ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÍÔÌÔÈÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ¤ˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÁÈ· Á¤ÓÓËÛË ·È‰ÈÒÓ, ¤ÓÙ˘Ô À.∫.∞. 430.
(ı) ∞Ó Ô ·ÈÙËÙ‹˜/·ÈÙ‹ÙÚÈ· ÊÔ›ÙËÛÂ ÛÂ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎﬁ ›‰Ú˘Ì· ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 16Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘/ÙË˜
··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ ·›ÙËÛË˜ ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÍÔÌÔÈÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ¤ˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÏﬁÁˆ Ù·ÎÙÈÎ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜, ¤ÓÙ˘Ô À.∫.∞. 1–010.
(È) ∞Ó Ë ·›ÙËÛË ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ·ﬁ ¿Ó‰Ú· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·Ù¿ ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1.1.1940, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙË˜
·›ÙËÛË˜ ÁÈ· Î·Ù·¯ÒÚËÛË ÂÚÈﬁ‰Ô˘ ÁÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÛÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ ºÚÔ˘Ú¿, ¤ÓÙ˘Ô À.∫.∞. 1–011.
(Î) ∞Ó Ë ·›ÙËÛË ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ·ﬁ ÚﬁÛˆÔ Ô˘ ··Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ ÛÂ ÌÂÙ·ÏÏÂ›Ô, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘
¢∏§ø™∏ ∞¶∞™Ã√§∏™∏™ ª∂∆∞§§øƒÀÃ√À, ¤ÓÙ˘Ô À.∫.∞. 311.
(Ï) µÂ‚·›ˆÛË ·ﬁ ÙÔ ∆Ú·Â˙ÈÎﬁ ÿ‰Ú˘Ì·, ﬁÔ˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ô ‰ÈÎ·ÈÔ‡¯Ô˜ Î·È Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ·ÚÈıÌﬁ˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡
(πµ∞¡).

∞¶√∫√ªª∞ ∞¶√¢∂π•∏™ – (¡· Û˘ÌÏËÚˆıÂ› ·ﬁ ÙÔÓ ·ÈÙËÙ‹/ÙËÓ ·ÈÙ‹ÙÚÈ· ‹ ·ﬁ ·ÓÙÈÚﬁÛˆﬁ ÙÔ˘/ÙË˜).
——————

√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ: ........................................................................................................................................................................................
¶·ÚÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ·›ÙËÛË: .....................................................................................................................................
∞Ú. ¢ÂÏÙ›Ô˘ ∆·˘ÙﬁÙËÙ·˜ ‹ ∞Ú. ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ: ................................................................................................................

∏ÌÂÚ. ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙË˜ ·›ÙËÛË˜: ..........................................................

™ÊÚ·Á›‰· Î·È ˘ÔÁÚ·Ê‹ ·Ú·Ï‹ÙË
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