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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
Λεωφ. Βύρωνος 7, 1465 Λευκωσία 

Τηλ.: +35722401670/671, Φαξ: +35722401664 
Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/sid  
E-mail: recagree@sid.mlsi.gov.cy 

 

  ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε101 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  
ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ  

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
 

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) 1408/71 (άρθρο 13.2.δ, 14.1.α, 14.2.α, 14.2.β, 14β.1, 2, 4, 14ε, 17) 
Κανονισμός (ΕΟΚ) 574/72 (άρθρο 11.1, 12α.2.α, 12α.7α, 12β) 

 
 

Η αίτηση αυτή πρέπει να συμπληρώνεται από: 

• Τον εργοδότη, όταν αποστέλλει εργαζόμενους για να εργαστούν στο εξωτερικό για χρονικό 
διάστημα μέχρι 12 μήνες και επιθυμεί να παραμείνουν ασφαλισμένοι στο Σχέδιο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων της Κύπρου, ή 

• Εργαζόμενους στην Κύπρο που έχουν ταυτόχρονα μισθωτή απασχόληση σε δύο ή 
περισσότερα Κράτη Μέλη, ή 

• Εργαζόμενους στην Κύπρο με μισθωτή απασχόληση που έχουν ταυτόχρονα αυτοτελή 
απασχόληση σε άλλο κράτος μέλος,  

Το έντυπο «Ερωτηματολόγιο Εργοδότη» πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνεται και να 
συνοδεύει την αίτηση αυτή. 
Στις περιπτώσεις Δημοσίων Υπαλλήλων δε χρειάζεται να συμπληρωθεί το έντυπο 
«Ερωτηματολόγιο εργοδότη» αλλά να επισυναφθεί φωτοαντίγραφο της δημοσίευσης στην 
επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας της απόσπασης / τοποθέτησης τους ή φωτοαντίγραφο 
της επιστολής από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. 
 
ΜΕΡΟΣ Ι 

1. Σκοπός της έκδοσης του εντύπου Ε101: 

  Απόσπαση 

  Μισθωτή απασχόληση σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 

  Μισθωτή απασχόληση στην Κύπρο και αυτοτελή απασχόληση σε άλλο κράτος 
μέλος 

2. Περίοδος για την οποία ζητείται η έκδοση 
του εντύπου Ε101: Από ......./......./........ μέχρι ......./......./........ 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
Στοιχεία Μισθωτού / Δημόσιου Υπαλλήλου 

3. Ονοματεπώνυμο: .................................................................................................................. 

4. Επάγγελμα: …………………………………………………. 



 
5. Αρ. Κοινων. Ασφαλίσεων:  ............................. Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:  ............................ 

6. Ημερομηνία Γεννήσεως:  ......./......./........... Υπηκοότητα:  ........................................... 

Διεύθυνση διαμονής στην Κύπρο:  

Οδός: .................................................... Αριθμός: .................... Τ.Θ. ............................. 

Πόλη/Επαρχία: ..................................... Τ.Κ.: ...........................  

 

7. 

Τηλέφωνο:  ........................................... Φαξ: ........................... E-mail: ......................... 

Διεύθυνση διαμονής στο εξωτερικό:  

Οδός: .................................................... Αριθμός: .................... Τ.Θ. ............................. 

Πόλη/Επαρχία: ..................................... Τ.Κ.: ...........................  

 

8. 

Τηλέφωνο:  ........................................... Φαξ: ........................... E-mail: ......................... 
 

9. 
 

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν είναι υπήκοος χώρας        
της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, είναι νόμιμος κάτοικος Κύπρου; 

 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 
 

 Αν ναι δηλώστε τον  
αριθμό αλλοδαπού: 

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

Δηλώστε τη χώρα 
προέλευσης: 

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

 
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
Στοιχεία απασχόλησης στην Κύπρο: 

 

10. α) Όνομα Εργοδότη: ...................................................................................................... 

 β) Δραστηριότητα εταιρείας: ………………………………………………………….. 

 γ) Αρ. Μητρώου Εργοδότη:  ................................................................. 

 δ) Διεύθυνση εργασίας: 

  Οδός: .................................................. Αριθμός: ................. Τ.Θ. ..........…......... 

  Πόλη/Επαρχία: .................................... Τ.Κ.: ........................  

  Τηλέφωνο:  ......................................... Φαξ: ........................ E-mail: .................. 

 ε) Ημερομηνία έναρξης απασχόλησης: ..................................................................... 

 
   

Στοιχεία απασχόλησης στο εξωτερικό:  

11. Όνομα εταιρείας / υπηρεσίας: .......................................................................................... 

 Διεύθυνση εταιρείας / υπηρεσίας: 

 Οδός: .................................................. Αριθμός: ...................... Τ.Θ. ....................…. 

 Πόλη / Χώρα: ...................................... Τ.Κ.: .............................  

 Τηλέφωνο: .......................................... Φαξ: ............................. E-mail: .................... 
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12. Είδος εργασίας / απασχόλησης: ………………………………………………………….. 

   
13. Ο εργαζόμενος προσλήφθηκε στην Κύπρο; 

Ημερομηνία πρόσληψης: 
Αν όχι δηλώστε τη χώρα και την ημερομηνία πρόσληψης: 
 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 
......./......./........ 
........................ 

......./......./........ 
   

14. Ποιος κατέχει τη σύμβαση απασχόλησης; Η εταιρεία στην Κύπρο   /  Ξένη εταιρεία  

  

Ποιος αμείβει τον εργαζόμενο; 

 Η εταιρεία στην Κύπρο  Ο εργοδότης στην Κύπρο  Ξένη εταιρεία 

 

15. 

 Μερικώς η Κύπρος  Μερικώς η ξένη εταιρεία  Άλλος 

   

Ο εργαζόμενος έχει αποσταλεί για να αντικαταστήσει άλλον υπάλληλο; ΝΑΙ / ΟΧΙ 16. 

Αν ναι δώστε τα στοιχεία του υπαλλήλου που αντικαταστάθηκε και την περίοδο 
απόσπασής του. 
..........................................................................   ......./......./............. 

   

17. Ο εργαζόμενος προσλήφθηκε με σκοπό την απόσπαση; ΝΑΙ / ΟΧΙ 

  
 

18. α) Αν ο εργαζόμενος πρόκειται να εργάζεται σε 2 ή περισσότερες χώρες της Ε.Ε. και 
ΕΟΧ, δηλώστε τις χώρες, και τις περιόδους απασχόλησης: 

  Χώρα Περίοδος Απασχόλησης 
  ………………………. Από ......./......./....... μέχρι ......./......./....... 

  ………………………. Από ......./......./....... μέχρι ......./......./....... 

  ………………………. Από ......./......./....... μέχρι ......./......./....... 

  ………………………. Από ......./......./....... μέχρι ......./......./....... 

 β) Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του στο άλλο κράτος μέλος θα 
εξακολουθεί να ασκεί μέρος της δραστηριότητας του και στο κράτος 
που έχει τη συνήθη διαμονή του; 

 
 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 γ) Διεύθυνση συνήθους διαμονής: 

  Οδός: …………………………….. Αριθμός: ……………….. Τ.Θ.: ……………….. 

  Πόλη:  ……………………………. Τ.Κ.: ……………………. Χώρα: ……………… 



MΕΡΟΣ IV 
Δήλωση Εργοδότη / Κυβερνητικής Υπηρεσίας / Εργοδοτούμενου. 
Δηλώνω ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο έντυπο αυτό είναι ορθές. 

Υπογραφή: ....................................................... 

Ονοματεπώνυμο: ....................................................................................... 

Θέση στην εταιρεία / 
Κυβερνητική Υπηρεσία: ....................................................... 

Ημερομηνία: ......../......../................... Τηλέφωνο: ................................ 

Σφραγίδα εργοδότη / 
Κυβερνητικής Υπηρεσίας:  

Υπογραφή μισθωτού:  

 
 
Σημείωση: 

• Πληροφορείστε ότι υπάρχει πιθανότητα να υποβληθείτε σε άμεσους ελέγχους για να εξακριβωθεί ότι 
διατηρούνται οι προϋποθέσεις που επέτρεψαν την απόσπαση. 

• Είναι δυνατό να διασταυρώσουμε τις πληροφορίες τις οποίες παίρνουμε για σας με εκείνες που ήδη 
τηρούνται στα αρχεία μας.  Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που εσείς παρέχετε, καθώς 
και εκείνες που λαμβάνουμε από τρίτους, όπως από άλλα κυβερνητικά τμήματα, οργανισμούς και 
ξένες φορολογικές αρχές.  Δεν θα δώσουμε οποιανδήποτε πληροφορία που αφορά το άτομο σας 
παρά μόνο αν μας το επιτρέπει η νομοθεσία περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

• Σε περίπτωση διακοπής της απόσπασης/απασχόλησης το έντυπο Ε101 να επιστραφεί στις 
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κύπρου. 


