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Φορολογικά μέτρα  
Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος  
 Παράταση για δυο μήνες της υποχρέωσης υποβολής  φορολογικών δηλώσεων για όσους είχαν 

υποχρέωση να το πράξουν μέχρι την 31 Μαρτίου 2020. Η νέα προθεσμία είναι 31 Μαΐου 2020. Η 

παράταση αφορά της φορολογικές δηλώσεις για το έτος 2018 των εταιρειών καθώς και των αυτοτελώς 

εργαζομένων με κύκλο εργασιών πάνω από €70.000. 

Μη καταβολή της αυξημένης εισφοράς στο ΓΕΣΥ 
Σύμφωνα με την τροποποίηση του περί ΓΕΣΥ Νόμου η οποία ψηφίστηκε στις 27 Μαρτίου 2020, η μη 

καταβολή της αυξημένης εισφοράς στο ΓΕΣΥ ισχύει για τρεις μήνες, από την 1η Απριλίου 2020 μέχρι και 

την 30η Ιουνίου 2020. Για το μήνα Μάρτιο θα πληρωθεί η αυξημένη εισφορά. Διευκρινίζετε ότι σε  

περίπτωση  που  επιχειρήσεις/εργοδότες  έχουν  προβεί  στην  εφαρμογή  των  μειωμένων συντελεστών 

κατά τον μήνα Μάρτιο 2020, τότε για αυτές τις περιπτώσεις μόνον, η περίοδος εφαρμογής   των  

μειωμένων  συντελεστών  καθορίζεται  η  1  Μαρτίου  2020  μέχρι  31  Μαΐου 2020. 

 Σημειώνεται ότι δεν επηρεάζεται το χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή της 2ης Φάσης του ΓΕΣΥ. Σε 

περίπτωση που παρουσιαστούν αυξημένες ανάγκες για την εφαρμογή της 2ης Φάσης του ΓΕΣΥ θα 

καλυφθούν από το κράτος. 

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές 
Για όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση θα γίνουν ειδικές ρυθμίσεις διευκολύνσεων για όσους έχουν 

ενταχθεί στο Σχέδιο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών. 

Κοινωνικές Ασφαλίσεις  
Για  οφειλέτες  που  είναι  ενταγμένοι κατά την  1η Μαρτίου 2020 σε  ρύθμιση  αποπληρωμής  

ληξιπρόθεσμων εισφορών   κοινωνικών ασφαλίσεων με  δόσεις,  η  καταβολή  των  δόσεων  για  τους  

μήνες  Μάρτιο  και Απρίλιο 2020 αναστέλλεται και η περίοδος αποπληρωμής επεκτείνεται κατά δύο 

μήνες. 

Επέκταση  της  χρονικής  περιόδου  υποβολής ενστάσεων  στις  κοινωνικές ασφαλίσεις  για  τους  

αυτοεργοδοτούμενους για  ένα  μήνα, από τις 31 Μαρτίου 2020  μέχρι  τις  30  Απριλίου 2020 . 
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Έμμεση Φορολογία ( ΦΠΑ) 
Η τροποποίηση του περί ΦΠΑ Νόμου η οποία ψηφίστηκε στις 27 Μαρτίου 2020, προνοεί τα ακόλουθα: 

➢ Προσωρινή  αναστολή    της  υποχρέωσης  καταβολής  του  ΦΠΑ  για  τις φορολογικές  περιόδους  

που  λήγουν  στις 29 Φεβρουάριου,  31 Μαρτίου και 30  Απρίλιου 2020.  Δεν  θα επιβάλλεται 

επίσης πρόσθετος φόρος και τόκος  για τις οικονομικές δραστηριότητες που επηρεάζονται από 

τα μέτρα, νοουμένου ότι: 

- οι εταιρείες θα υποβάλουν τις φορολογικές τους  δηλώσεις  εμπρόθεσμα.   

- Τα  οφειλόμενα  ποσά  θα  καταβάλλονται σταδιακά και θα ξοφληθούν μέχρι τις 10 

Νοεμβρίου 2020. 

Η πιο πάνω επιφύλαξη δεν εφαρμόζεται για υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα με κώδικες οικονομικής  

δραστηριότητας  που  ανήκουν  στις  ακόλουθες  κατηγορίες: 

Κώδικας 
οικονομική 
Δραστηριότητας* 

Περιγραφή 

35111 Παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος 

36001 Συλλογή και διανομή νερού (για ύδρευση) 

47111 Παντοπωλεία και υπεραγορές κυρίως τροφίμων. 

47112 Περίπτερα -μίνι μάρκετ 

47191 Λιανικό εμπόριο ποικιλίας αγαθών σε πολυκαταστήματα όπου δεν υπερισχύουν 
τα τρόφιμα, τα ποτά και ο καπνός 

47211 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών- φρουταρίες 

47221 Λιανικό  εμπόριο  κρέατος  και  προϊόντων  κρέατος  συμπεριλαμβανομένων  των  
πουλερικών 

47231 Λιανικό εμπόριο ψαριών και θαλασσινών-ψάρια, μαλάκια 

47241 Λιανικό εμπόριο ψωμιού και λοιπών ειδών αρτοποιίας 

47242 Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής 

47301 Λιανική πώληση καυσίμων 

47411 Λιανικό  εμπόριο  ηλεκτρονικών  υπολογιστών, περιφερειακού  εξοπλισμού  και  
λογισμικού  συμπ.  Βιντεοπαιχνιδιών 

47611 Λιανικό  εμπόριο βιβλίων 

47621 Λιανικό  εμπόριο  εφημερίδων  και  γραφικής  ύλης 

47651 Λιανικό  εμπόριο παιχνιδιών  κάθε  είδους  εκτός  των  βιντεοπαιχνιδιών 

47731 Φαρμακεία 

61101 Αρχή Τηλεπικοινωνιών  Κύπρου 

61201 Υπηρεσίες  διαδικτύου 

61301 Δορυφορικές  υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 

61901 Αλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών εκτός ΑΤΗΚ 

 

*Ο Κώδικας οικονομικής δραστηριότητας αναγράφετε στο Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ 

 

Επιστροφή 
στην αρχή 



 
 

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

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

Εργασιών της Επιχείρησης  εφόσον  δεν  ασκεί  καμία  επιχειρηματική  δραστηριότητα  
εξαιρουμένων  των  διοικητικών εργασιών που είναι απαραίτητες στην επιχείρηση. Yποχρεωτική 
πλήρη  αναστολή αφορά τις επιχειρήσεις  σύμφωνα  με  τα  Διατάγματα  του  Υπουργού Υγείας  
και  τις  σχετικές  Αποφάσεις  του  Υπουργικού  Συμβουλίου  και  δεν  έχει  διαφοροποιηθεί  η  
φύση  ή  και  ο  τρόπος  δραστηριοποίησής τους. 
 

➢ Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Σχέδιο είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε 
υπάλληλος από  την  1η  Μαρτίου  2020  και  σε  περίπτωση  έγκρισης  της  αίτησης,  να  μην  
απολυθεί οποιοσδήποτε  εργαζόμενος  τόσο  για  την περίοδο  συμμετοχής  της  επιχείρησης  
στο  Σχέδιο  όσο και για επιπρόσθετη περίοδο ίση με την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο συν 
ένα επιπλέον μήνα (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως). 
Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς 
λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα. Εάν για παράδειγμα η περίοδος συμμετοχής είναι από 16 
Μαρτίου μέχρι 12 Απριλίου 2020, τότε δεν θα μπορεί να απολύσει οποιονδήποτε εργαζόμενο 
μέχρι και τις  12 Ιουνίου 2020. 
 

➢ Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 9 εργοδοτουμένων θα καταβληθεί Ειδικό 
Ανεργιακό Επίδομα στο  90%  των  εργοδοτουμένων  τους,  εφόσον  πληρούνται  οι  όροι  και  
προϋποθέσεις  της  παρούσας Απόφασης. Στο εναπομείναν 10% περιλαμβάνονται οι διευθυντές 
μέτοχοι, συνέταιροι που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικοί διευθυντές και 
διευθυντικά στελέχη. Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων  που  εμπίπτουν  
στο  90%  του  συνόλου  των  εργοδοτουμένων,  το  αποτέλεσμα  της μαθηματικής πράξης 
στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. 
 

➢ Για  επιχειρήσεις  που  εργοδοτούν  πέραν  των  9  εργοδοτουμένων,  το  Ειδικό  Ανεργιακό  
Επίδομα  δεν παρέχεται  σε  διευθυντές  μετόχους,  συνεταίρους  που  κατέχουν  πέραν  του  20%  
των  μετοχών,  γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη που εμπίπτουν στο 10% των 
εργοδοτουμένων της επιχείρησης. Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  τα  πιο  πάνω  πρόσωπα  
υπερβαίνουν  σε  αριθμό  το  10%  των εργοδοτουμένων  της  επιχείρησης,  τότε  δύνανται  να  
συμπεριληφθούν  και  να  καταβληθεί  το  Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα εφόσον πληρούνται οι όροι 
και προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης. 
 

➢ Επιχειρήσεις  που  εργοδοτούν  πέραν  των  9  προσώπων  χρειάζεται  να  υποβάλουν  με  την  
υποβολή  της αίτησης  κατάλογο  τόσο  των  εργοδοτουμένων  που  θα  παραμείνουν  στην  
εργασία  επειδή  χρειάζονται  οι υπηρεσίες τους,  δεδομένου  ότι  μια  επιχείρηση  που  βρίσκεται  
σε  αναστολή  για  προσωρινή  περίοδο  δεν παύει να προγραμματίζει και να προωθεί όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για την επαναλειτουργία της, όσο και του προσωπικού που θα 
αποδεσμευτεί προσωρινά. 
 



 
 

➢ Για  επιχειρήσεις  που  εργοδοτούν  μέχρι  9  εργοδοτουμένους  δύναται  να  καταβάλλεται  Ειδικό  
Ανεργιακό Επίδομα σε όλους τους εργοδοτουμένους της επιχείρησης ανεξαρτήτως της ιδιότητας 
των προσώπων αυτών ( περιλαμβανομένων των διευθυντών και μετόχων)  

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

απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτουμένους 
του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα.  Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  έχει  καταβληθεί  μισθός  
και  για  την  περίοδο  για  την  οποία  θα λάβουν οι εργοδοτούμενοι το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, 
το μέρος του μισθού που αντιστοιχεί σε αυτή την περίοδο δύναται να συμψηφιστεί από τον 
εργοδότη. 
 

➢ Η  περίοδος  καταβολής  του  Ειδικού  Ανεργιακού  Επιδόματος θα  θεωρείται  περίοδος  
εξομοιούμενης ασφάλισης  για  σκοπούς  εισφορών  στο  Ταμείο  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  και  
θα  πιστωθεί  αναλόγως  ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου. 
 

➢ Το Σχέδιο Αναστολής καλύπτει μισθούς των εργαζομένων σε επιχειρήσεις και όχι οποιαδήποτε 

άλλα λειτουργικά έξοδα.  

➢ Υπήκοοι Τρίτων Χωρών και Εποχικοί Εργάτες είναι δικαιούχοι του επιδόματος, νοουμένου ότι 

διαθέτουν εν ισχύ σχετικές άδειες παραμονής και εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία και ότι 

πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις  

Υποβολή αίτησης  
Το επίδομα πλήρους αναστολής εργασιών καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους μόνο εφόσον 
υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στη Δήλωση ΕΕΑ.3. Η αίτηση υποβάλλεται από τον εργοδότη 
και στη οποία θα δηλώσει τους εργοδοτουμένους για τους οποίους ζητείται η καταβολή Ειδικού 
Ανεργιακού Επιδόματος .  
 
Το επίδομα πλήρους αναστολής εργασιών καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί από τον εργαζόμενο/η 

διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.6 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» που αφορά τη δήλωση 

για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα 

Τρόπος  υπολογισμού  για  την  παροχή  Ειδικού  Ανεργιακού  Επιδόματος  για  τους 

εργοδοτουμένους: 
➢ Για  μισθωτά  πρόσωπα  για  τα  οποία  πληρούνται  οι  ασφαλιστικές  προϋποθέσεις  αναφορικά  

με  το ανεργιακό  επίδομα  με  βάση  τον  περί  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  Νόμο, υπολογίζεται   
στο  60%  της  αξίας  των ασφαλιστικών μονάδων σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο. 

 
➢ Για  μισθωτά  πρόσωπα  για  τα  οποία  δεν  πληρούνται  οι  ασφαλιστικές  προϋποθέσεις  με  

βάση  τον περί  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  Νόμο  και  είναι  ασφαλισμένοι  στο  Ταμείο  
Κοινωνικών  Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020, θα λαμβάνεται υπόψη ο μισθός (ασφαλιστέες 
αποδοχές) του Ιανουαρίου 2020 ή  ο  προηγούμενος  τελευταίος  μισθός  (ασφαλιστέες  
αποδοχές)  για  τον  οποίο  υπάρχουν  στοιχεία στο  μητρώο  των  Υπηρεσιών  Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων  και  θα  καταβάλλεται  Ειδικό  Ανεργιακό Επίδομα υπό προϋποθέσεις, και το ύψος 
του οποίου θα καθοριστεί με μεταγενέστερη Απόφαση. 

 

https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormEea006Servlet


 
 

➢ Το ανώτατο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για περίοδο ενός 
μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214.  

 

Άτομα που λαμβάνουν άλλα επιδόματα  
Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο εργοδοτούμενος 
λαμβάνει ανεργιακό  επίδομα,  ειδικό  επίδομα  ασθενείας,  επίδομα  ασθενείας,  επίδομα  ειδικής  
άδειας  ή  άλλες παρόμοιες παροχές από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 

Περίοδος που ισχύει 
Το  Ειδικό  Σχέδιο  Αναστολής  Εργασιών  της  Επιχείρησης  ισχύει  από  τις  16/03/2020  μέχρι  τις  
12/04/2020, λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ημερομηνίες  που  εκδόθηκαν  τα Διατάγματα  του  Υπουργού  
Υγείας  ή  οι  Αποφάσεις  του Υπουργικού  Συμβουλίου  για  την  υποχρεωτική  πλήρη  αναστολή  των  
εργασιών  και  δύναται  να  έχουν  και προγενέστερη ημερομηνία της 16ης Μαρτίου εφόσον η 
απόφαση της υποχρεωτικής αναστολής επήλθε προ της 16ης Μαρτίου. 
 

Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος  
Από το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος οι οποίοι εργάζονται ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις που δύνανται να ενταχθούν στο Ειδικό 
Σχέδιο Αναστολής των Εργασιών  της  Επιχείρησης.  Το  Ειδικό  Ανεργιακό  Επίδομα  το  οποίο  θα  
καταβληθεί  σε  δικαιούχους  Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς 
υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του. 
 
 Ειδικά οι εργοδοτούμενοι οι οποίοι πριν την παρούσα Απόφαση είχαν ενταχθεί στο Σχέδιο Αναστολής 
Εργασιών (όπως  ξενοδοχεία  και  υπηρεσίες  εστίασης)  δύνανται  με  την  ολοκλήρωση  της  περιόδου  
της  αναστολής  να ενταχθούν στο παρόν Σχέδιο. 
 

Υπεύθυνη δήλωση  
Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο Σχέδιο Πλήρους Αναστολής εργασιών της επιχείρησης μόνο   
μετά  από  υπεύθυνη  δήλωση  /  εξουσιοδότηση  προσώπου  που  δεσμεύει  την  επιχείρηση  σύμφωνα  
με  το σχετικό Νόμο, με την οποία:  
 

➢ Θα  βεβαιώνεται  υπεύθυνα  ότι  τα  στοιχεία  που  έχουν  καταχωρηθεί  είναι  αληθή και  θα  
γίνεται  αποδοχή των συνεπειών του νόμου για ψευδή δήλωση, επί χρηματική ποινή μέχρι 
€40.000 ή  φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί σε περίπτωση καταδίκης για 
παροχή ψευδών στοιχείων. 

➢  Θα  παρέχεται  εξουσιοδότηση  στο  Υπουργείο  Εργασίας,  Πρόνοιας  και  Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων,  να επαληθεύσει  σε  συνεργασία  με  άλλες  αρμόδιες  Αρχές  της  Δημοκρατίας  ή  
του  εξωτερικού  και  με Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις  όσα  από  τα  στοιχεία  που  
περιέχονται  στην  αίτησή  κριθεί  ότι  είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και την 
παροχή του επιδόματος. 

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

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

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



 
 

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

των  δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών. 

Υποχρεωτική Αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων από 16 Μαρτίου 2020 
Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο σειράς μέτρων που υιοθετεί η 
Κυβέρνηση για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και τη διαχείριση των επιπτώσεων της επιδημίας του 
κορωνοϊού, από 16 Μαρτίου 2020 από τις 6 π.μ. και για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων, αναστάλθηκε 
υποχρεωτικά η λειτουργία των ακόλουθων επιχειρήσεων: 

➢ Εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα, 
➢ Καφετέριες, καφενεία, μπαρ και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης με εξαίρεση εκείνες που 

προσφέρουν ή που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες κατ’ οίκον διανομής, 
➢ Κέντρα διασκέδασης, 
➢ Κινηματογράφοι, θέατρα και αίθουσες θεαμάτων, 
➢ Βιβλιοθήκες, 
➢ Μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι, 
➢ Πρακτορεία τυχερών παιγνιδιών, καζίνο, κλπ, 
➢ Αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι και σωματεία, 
➢ Θεματικά πάρκα (λούνα πάρκ κλπ), και 
➢ Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής-μασάζ. 

 
Για λόγους ασφάλειας υγείας και εύρυθμης λειτουργίας της κοινότητας, παραμένουν ανοικτές οι πιο 
κάτω κατηγορίες επιχειρήσεων: 

➢ Λιανεμπόριο τροφίμων (π.χ. υπεραγορές εφόσον θα τηρείται το μέτρο της παρουσίας στον ίδιο 
χώρο ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, που δεν θα 
υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου), 

➢ Φαρμακεία, 
➢ Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (κλινικά εργαστήρια), 
➢ Λαϊκές αγορές, 
➢ Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία (χωρίς τραπεζο-καθίσματα), 
➢ Βενζινάδικα,  
➢ Περίπτερα. 

 

Υποχρεωτική Αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων από 24 Μαρτίου 2020 
Από τις 6.00 μ.μ. της 24ης Μαρτίου 2020 μέχρι τις 06.00 π.μ. της 13ης Απριλίου 2020: 

➢ Αναστέλλεται η λειτουργία οποιασδήποτε μορφής λαϊκών αγορών, η πλανοδιοπώληση και τα 
παζαράκια,  

➢ αναστέλλονται οι εργασίες σε εργοτάξια πλην όσων αφορούν έργα δημόσιας ωφελείας, για τα 
οποία θα εκδίδεται σχετική άδεια από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 

➢ Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου με εξαίρεση: 
- Τις επιχειρήσεις και εργαστήρια αναπηρικών και ορθοπεδικών ειδών. 
- Τις επιχειρήσεις και εργαστήρια ιατρικών και βιομηχανικών αερίων και μηχανημάτων. 
- Τις επιχειρήσεις και εργαστήρια οπτικών. 
- Τις επιχειρήσεις πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας. 
- Τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. 
- Τις επιχειρήσεις πώλησης ελαστικών. 



 
 

- Τις επιχειρήσεις εμπορίας και επισκευής ποδηλάτων. 
- Τα καθαριστήρια. 
- Τις επιχειρήσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μεταφορών (κούριερ). 
- Τις επιχειρήσεις πώλησης και διατροφής ζώων συντροφιάς, ζωοτροφών ή κτηνιατρικών 

φαρμάκων. 
- Τις επιχειρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, κατά το μέρος που αφορά υπηρεσίες 

πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών 
συσκευών. 

- Τις επιχειρήσεις εμπορίας φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων, υλικών ή 
εξοπλισμού 

- Τις επιχειρήσεις πώλησης αυτοκινήτων και μηχανοκινήτων οχημάτων 
- Τα γραφεία τελετών (κηδειών) 
- Τα φυτώρια και ανθοπωλεία 

 

 
 

  

Επιστροφή 
στην αρχή 



 
 

Αυτοτελώς Εργαζόμενοι 
Οροί και προϋποθέσεις 

➢ Περίπου 36.000 αυτοτελώς εργαζόμενοι θα μπορούν να αξιοποιήσουν το Ειδικό Σχέδιο 

Αναστολής Εργασιών που έχει καταρτιστεί για την περίοδο από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι 12 

Απριλίου 2020 και αφορά στην καταβολή Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς Εργαζομένων που θα 

ισούται με το 60% των ασφαλιστέων αποδοχών τους, με ανώτατο όριο όπως διέπετε από τις 

ασφαλιστικές προϋποθέσεις του ανεργιακού επιδόματος, όπως αυτό ορίζεται στον περί 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο. Σε ορισμένες περιπτώσεις ομάδας εργαζομένων δύναται να 

υπερβαίνει το 60%. 

➢ Εξαιρούνται οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε τομείς που δεν έχουν 

επηρεαστεί από την υφιστάμενη κατάσταση( βλέπε πιο κάτω)  

➢ Για  την  περίοδο  για  την  οποία  θα  καταβληθεί  το  Ειδικό  Επίδομα  Αυτοτελώς  Εργαζομένων,  

ο  αυτοτελώς εργαζόμενος  απαλλάσσεται  από  την  υποχρέωσή  του  για  καταβολή  εισφορών  

στις  Υπηρεσίες  Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

➢ Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς Εργαζομένων θα θεωρείται περίοδος 
εξομοιούμενης ασφάλισης  για  σκοπούς  εισφορών  στο  Ταμείο  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  και  
θα  πιστωθεί  αναλόγως  ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου. 

 
➢ Βασική προϋπόθεση παροχής του Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς Εργαζομένων είναι ο 

αιτητής να μηνέχει  απολύσει  οποιοδήποτε  υπάλληλό  του  από  την  1η  Μαρτίου  2020  και  
σε  περίπτωση  έγκρισης  της παρούσας  αίτησης,  να  μην  έχει  απολύσει  οποιοδήποτε  
υπάλληλό  του  τόσο  για  την  περίοδο  για  την οποία θα λαμβάνει το Ειδικό Επίδομα 
Αυτοτελώς Εργαζομένων όσο και για επιπρόσθετη περίοδο ίση με την περίοδο για την οποία 
θα λαμβάνει το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων συν ένα επιπλέον μήνα (εκτός για 
λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως). Εάν για παράδειγμα η περίοδος 
συμμετοχής είναι από 16 Μαρτίου μέχρι 12 Απριλίου 2020, τότε δεν θα μπορεί να απολύσει 
οποιονδήποτε εργαζόμενο μέχρι και τις  12 Ιουνίου 2020. 
 

➢ Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι για τους εργοδοτούμενούς τους θα υποβάλουν το Έντυπο Πλήρους ή 
Μερικής Αναστολής 

 

Υποβολή αίτησης  
Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων καταβάλλεται απευθείας στους αυτοτελώς Εργαζομένους 
μόνο εφόσον υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση Δήλωση ΕΕΑ.5.  
 
Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί από τους αυτοτελώς 

Εργαζομένους διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.6 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» που 

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

 

  

https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormEea5FreelancerServlet
https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormEea006Servlet


 
 

Η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων υποβάλλεται από: 
➢ Αυτοτελώς  εργαζομένους  οι  οποίοι  έχουν  αναστείλει  πλήρως  την  εργασία  τους  σύμφωνα  

με  τα Διατάγματα  του  Υπουργού  Υγείας  και  τις  σχετικές  αποφάσεις  του  Υπουργικού  
Συμβουλίου  και δεν έχει διαφοροποιηθεί η φύση ή και ο τρόπος δραστηριοποίησής τους,  
 

➢ Αυτοτελώς  εργαζομένους  έχουν αναστείλει μερικώς την εργασία τους, δηλαδή έχουν μείωση 
του κύκλου εργασιών τους πέραν  του  25%  κατά  το  μήνα  Μάρτιο  2020  και  προβλέπουν  
αντίστοιχη  μείωση  του  κύκλου εργασιών  τους  και  για  το  μήνα  Απρίλιο  2020,  σε  σύγκριση  
με  τους  αντίστοιχους  μήνες  του προηγούμενου  έτους  και  η  μείωση  του  κύκλου  εργασιών  
τους  οφείλεται  αποκλειστικά  στην κατάσταση  που  περιήλθε  η  επιχείρησή τους  λόγω  της 
πανδημίας  του κορωνοϊού  COVID  19.  Σε περίπτωση  που  η  επιχείρηση  δεν  λειτουργούσε  
κατά  το  προηγούμενο  έτος  τότε  η  σύγκριση  θα γίνει με τους μήνες που προηγούνται του 
Μαρτίου 2020. 

 

Αυτοτελώς που δεν μπορούν να συμμετέχουν 
Στο  Ειδικό  Σχέδιο  Αυτοτελώς  Εργαζομένων  μπορούν  να  συμμετέχουν  μόνο  αυτοτελώς  εργαζόμενα 
 φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν ασκούν οποιοδήποτε από τα πιο κάτω επαγγέλματα: 

➢ Φαρμακολόγοι, μικροβιολόγοι και παρόμοιοι 
➢ Ιατροί (δεν περιλαμβάνονται οδοντίατροι) 
➢ Κτηνίατροι 
➢ Φαρμακοποιοί 
➢ Χειριστές ιατρικών συσκευών και εξοπλισμού 
➢ Ασφαλιστές, αντιπρόσωποι / πωλητές ασφαλειών 
➢ Περιπτεριούχοι, παντοπώλες, πωλητές μίνι μάρκετ 
➢ Παρασκευαστές γαλακτοκομικών προϊόντων 
➢ Εκπαιδευτικοί κρατικών ινστιτούτων (οι απολαβές τους θα καταβληθούν από το Υπουργείο 

Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας) 
 

Ο λόγος της μη συμπερίληψης των πιο πάνω επαγγελμάτων είναι ότι η οικονομική δραστηριότητά 
τους δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα. 
 

Τρόπος Υπολογισμού του Επιδόματος  
➢ Το  Ειδικό  Επίδομα  Αυτοτελώς  Εργαζομένων  (εβδομαδιαίο)  θα  ισούται  με  το  60%  του  

ποσού  του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών, βάσει των οποίων ο δικαιούχος 
είχε την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το τέταρτο 
τρίμηνο του 2019. 

 
➢ Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €300 αν αφορά 

περίοδο τεσσάρων βδομάδων και με ανώτατο όριο τα €900 αν αφορά περίοδο τεσσάρων 
βδομάδων. 

 
 

 



 
 

Άτομα που λαμβάνουν άλλα επιδόματα  
Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων δεν παρέχεται για περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει 
ανεργιακό  επίδομα,  ειδικό  επίδομα  ασθενείας,  ειδικό  ανεργιακό  επίδομα,  επίδομα  ασθενείας,  
επίδομα Ειδικής  Άδειας  για  Φροντίδα  Παιδιών,  ή  άλλες  παρόμοιες  παροχές  από  το  Ταμείο  
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
 Η  παρούσα  αίτηση  πρέπει  να  υποβληθεί  από  τον  ίδιο  τον  αυτοτελώς  εργαζόμενο  ή  από  δεόντως 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 
 

Περίοδος που ισχύει  
Το Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων ισχύει από τις 16/03/2020 μέχρι τις 12/04/2020, λαμβάνοντας 
υπόψη τις  ημερομηνίες  που  εκδόθηκαν  τα Διατάγματα  του  Υπουργού  Υγείας  ή  οι  Αποφάσεις  του  
Υπουργικού Συμβουλίου  για  την  υποχρεωτική  πλήρη  αναστολή  των  εργασιών  και  δύναται  να  έχουν  
και  προγενέστερη ημερομηνία της 16ης Μαρτίου εφόσον η απόφαση της υποχρεωτικής αναστολής 
επήλθε προ της 16ης Μαρτίου. 
 

Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος  
Από το Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος  οι  οποίοι  εργάζονται  ως  αυτοτελώς  εργαζόμενοι.  Το  Ειδικό  Επίδομα  
Αυτοτελώς  Εργαζομένων  το οποίο  θα  καταβληθεί  σε  δικαιούχους  Ελάχιστου  Εγγυημένου  
Εισοδήματος  θα  ληφθεί  υπόψη  για  σκοπούς υπολογισμού  του  εισοδήματος  που  λαμβάνεται  
υπόψη  για  σκοπούς  καταβολής  του  Ελάχιστου  Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής 
του. 
 

Υπεύθυνη δήλωση  
Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων θα παραχωρείται μόνο μετά από υπεύθυνη δήλωση / 
εξουσιοδότηση του αιτητή με την οποία: 
 

➢ Θα  βεβαιώνεται  υπεύθυνα  ότι  τα  στοιχεία  που  έχουν  καταχωρηθεί  είναι  αληθή και  θα  
γίνεται  αποδοχή των συνεπειών του νόμου για ψευδή δήλωση, επί χρηματική ποινή μέχρι 
€40.000 ή  φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί σε περίπτωση καταδίκης για 
παροχή ψευδών στοιχείων. 

➢  Θα  παρέχεται  εξουσιοδότηση  στο  Υπουργείο  Εργασίας,  Πρόνοιας  και  Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων,  να επαληθεύσει  σε  συνεργασία  με  άλλες  αρμόδιες  Αρχές  της  Δημοκρατίας  ή  
του  εξωτερικού  και  με Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις  όσα  από  τα  στοιχεία  που  
περιέχονται  στην  αίτησή  κριθεί  ότι  είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και την 
παροχή του επιδόματος. 

➢ Θα παρέχεται ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού  χαρακτήρα 
για τους σκοπούς  εφαρμογής  της  παρούσας  Απόφασης,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  
Κεφαλαίου  ΙΙΙ  του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την  προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  
επεξεργασίας  των  δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών. 

Επιστροφή 
στην αρχή 



 
 

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

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

Εργασιών της Επιχείρησης εφόσον έχει ανασταλεί μερικώς η εργασία της επιχείρησης, δηλαδή 

έχει μείωση του κύκλου εργασιών της πέραν του 25% κατά το μήνα Μάρτιο 2020 και προβλέπει 

αντίστοιχη μείωση του κύκλου εργασιών της και για το μήνα Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τους 

αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους  και  η  μείωση  του  κύκλου  εργασιών  της  

οφείλεται  αποκλειστικά  στην  κατάσταση  που  περιήλθε  η επιχείρηση  λόγω  της  πανδημίας  

του  κορωνοϊού  COVID  19.  Σε  περίπτωση  που  η  επιχείρηση  δεν λειτουργούσε κατά το 

προηγούμενο έτος τότε η σύγκριση θα γίνει με τους μήνες που προηγούνται του Μαρτίου 2020 

➢ Βασική  προϋπόθεση  συμμετοχής  στο  Ειδικό  Σχέδιο  Μερικής  Αναστολής  των  Εργασιών  

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

2020 και σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, να μην απολυθεί οποιοσδήποτε εργαζόμενος 

τόσο για την περίοδο  συμμετοχής  της  επιχείρησης  στο  Σχέδιο  όσο  και  για  επιπρόσθετη  

περίοδο  ίση  με  την περίοδο  συμμετοχής  στο  Σχέδιο  συν  ένα  επιπλέον  μήνα  (εκτός  για  

λόγους  που  αιτιολογείται απόλυση  άνευ  προειδοποιήσεως).  Νοείται  ότι  οι  επιχειρήσεις  

δεν  θα  μπορούν  να  απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω 

διάστημα. Εάν για παράδειγμα η περίοδος συμμετοχής είναι από 16 Μαρτίου μέχρι 12 

Απριλίου 2020, τότε δεν θα μπορεί να απολύσει οποιονδήποτε εργαζόμενο μέχρι και τις  12 

Ιουνίου 2020. 

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

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

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

Επίδομα  εφόσον  πληρούνται  οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης. 

➢ Επιχειρήσεις οι οποίες εργοδοτούν περισσότερους από 50 εργοδοτουμένους δύνανται να 

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

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

καταβληθεί   Ειδικό  Ανεργιακό  Επίδομα εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της 

παρούσας Απόφασης. 

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

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

στρογγυλοποιείται  στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Διευκρινίζεται ότι για επιχειρήσεις που 

εργοδοτούν μέχρι δύο πρόσωπα, το Ειδικό  Ανεργιακό  Επίδομα  δύναται  να  καταβληθεί  σε  

όλους  τους  εργοδοτουμένους  ανεξαρτήτως  της ιδιότητάς τους, εφόσον πληρούνται οι όροι 

και προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης. 

➢ Για  επιχειρήσεις  που  θα  ενταχθούν  στο  Ειδικό  Σχέδιο  Μερικής  Αναστολής  των  Εργασιών  

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

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

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



 
 

περίπτωση,  στο  οποίο  δεν  δύναται  να καταβληθεί το  Ειδικό  Ανεργιακό  Επίδομα  (δεν  

εφαρμόζεται  σε  επιχειρήσεις  που  εργοδοτούν  μέχρι  δύο πρόσωπα). 

➢ Σε περίπτωση κατά την οποία διευθυντές  μέτοχοι,  συνέταιροι  που κατέχουν πέραν του 20% 

των μετοχών, γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη υπερβαίνουν σε αριθμό το 25% ή το 

40% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης, ανάλογα με την περίπτωση, τότε δύνανται να 

συμπεριληφθούν  και  να  τους  καταβληθεί  το  Ειδικό  Ανεργιακό  Επίδομα  εφόσον  πληρούνται  

οι  όροι και  προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης. 

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

απαλλάσσεται από  την  υποχρέωσή  του  για  την  καταβολή  του  μισθού  στους  

εργοδοτουμένους  του  που  έλαβαν  το  εν λόγω επίδομα. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει 

καταβληθεί μισθός και για την περίοδο για την οποία θα λάβουν εργοδοτούμενοι το Ειδικό 

Ανεργιακό Επίδομα, το μέρος του μισθού που αντιστοιχεί σε αυτή την περίοδο δύναται να 

συμψηφιστεί από τον εργοδότη. 

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

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

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

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

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

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

απασχόλησής του. 

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

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

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

πάνω διαφοράς ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης. 

➢ Η  περίοδος  καταβολής  του  Ειδικού  Ανεργιακού  Επιδόματος  θα  θεωρείται  περίοδος  

εξομοιούμενης ασφάλισης  για  σκοπούς  εισφορών  στο  Ταμείο  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  και  

θα  πιστωθεί  αναλόγως  ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου. 

➢ Η επιχείρηση χρειάζεται να υποβάλει, με την υποβολή της αίτησης (Έντυπο ΕΕΑ.4) κατάλογο τόσο 

των εργοδοτουμένων για τους οποίους ζητείται η καταβολή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος για 

την περίοδο της Μερικής Αναστολής των εργασιών της επιχείρησης όσο και κατάλογο των 

εργοδοτουμένων για τους οποίους δεν θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Τρόπος Υπολογισμού του Επιδόματος 
➢ Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις αναφορικά με 

τοανεργιακό  επίδομα  με  βάση  τον  περί  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  Νόμο,  στο  60%  της  αξίας  

των ασφαλιστικών μονάδων σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο. 

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

τονπερί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο και είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεωντον  Ιανουάριο  2020,  θα  λαμβάνεται  υπόψη  ο  μισθός  (ασφαλιστέες  αποδοχές)  

του  Ιανουαρίου 2020  ή  ο  προηγούμενος  τελευταίος  μισθός  (ασφαλιστέες  αποδοχές)  για  

τον  οποίο  υπάρχουν στοιχεία  στο  μητρώο  των  Υπηρεσιών  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  και  θα  

καταβάλλεται  Ειδικό Επίδομα υπό προϋποθέσεις, και το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με 

μεταγενέστερη Απόφαση. 

➢ Το  ανώτατο  ποσό  που  δύναται  να  καταβληθεί  ως  Ειδικό  Ανεργιακό  Επίδομα  για  περίοδο  

ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214. 

Άτομα που λαμβάνουν άλλα επιδόματα 
Το  Ειδικό  Ανεργιακό  Επίδομα  δεν  παρέχεται  για  καμία  περίοδο  για  την  οποία  ο  εργοδοτούμενος 

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

άδειας, ειδικό  επίδομα  αυτοτελώς  εργαζομένων  ή  άλλες  παρόμοιες  παροχές  από  το  Ταμείο  

Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Ποιοι Δεν έχουν δικαίωμα  
Το  Ειδικό  Σχέδιο  Μερικής  Αναστολής  των  Εργασιών  της  Επιχείρησης  δεν  εφαρμόζεται  για  

οργανισμούς  του δημόσιου  και  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα,  οργανισμούς  δημοσίου  δικαίου  και  

άλλους  παρόμοιας  φύσης οργανισμούς και άλλες οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες εκ των 

πραγμάτων δεν έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους).  Διευκρινίζεται ότι  η  εργοδότηση  

οικιακού  προσωπικού  δεν  εμπίπτει  με  οποιοδήποτε  τρόπο  στους  εργοδοτουμένους  που καλύπτονται 

από την παρούσα Απόφαση 

Δεν εφαρμόζεται για τις  κάτω οικονομικές δραστηριότητες: 
➢ Υπεραγορές 
➢  Οποιεσδήποτε επιχειρήσεις προμηθεύουν τρόφιμα 
➢ Εμπόριο φρούτων, λαχανικών, κρεάτων και ψαριών 
➢ Δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 
➢ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 
➢ Συλλογή και διαχείριση Αποβλήτων 
➢ Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,   περιλαμβανομένων των 

Αδειοδοτημένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων  
➢  Κτηνιατρικές Δραστηριότητες 
➢ Ιατροί (εξαιρουμένων Οδοντιάτρων) 
➢  Νοσοκομειακές Δραστηριότητες 
➢  Γηροκομεία 
➢  Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων 
➢  Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων 
➢ Φαρμακεία 
➢ Εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών 



 
 

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

Περίοδος που ισχύει 
Το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης ισχύει από τις 16/03/2020 μέχρι τις 
12/04/2020 
 

Υποβολή αίτησης  
➢ Το επίδομα Μερικής Αναστολής Εργασιών καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους μόνο 

εφόσον υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Δήλωση ΕΕΑ4. Η αίτηση υποβάλλεται 
από τον εργοδότη. 

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

εργαζόμενο/η διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.6 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» 
που αφορά τη δήλωση για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα. 

 

Υπεύθυνη δήλωση 
Η  επιχείρηση  θα  μπορεί  να  ενταχθεί  στο  Σχέδιο  Μερικής  Αναστολής  Εργασιών  της  Επιχείρησης  

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

με το σχετικό Νόμο, με την οποία 

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

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

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

ροχή ψευδών στοιχείων. 

➢ Θα  παρέχεται  εξουσιοδότηση  στο  Υπουργείο  Εργασίας,  Πρόνοιας  και  Κοινωνικών  Ασφαλί-

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

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

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

του επιδόματος. 

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

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

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

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

των  δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ-

τών.  

Επιστροφή 
στην αρχή 

https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormEea006Servlet


 
 

Χορήγηση Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών 
 Διάρκεια και σε ποιους χορηγείται 
Η Χορήγηση Ειδικής Άδειας οποία δύναται να έχει διάρκεια μέχρι και τέσσερις εβδομάδες στο παρόν 

στάδιο και στην οποία δεν περιλαμβάνονται αργίες και η οποία χορηγείται σε γονείς που εργάζονται 

στον ιδιωτικό τομέα και δημόσιο τομέα, για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών (μέχρι και την 

Τρίτη τάξη Γυμνασίου), λόγω αναστολής της φοίτησης σε σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε 

βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς 

Η ειδική άδεια μπορεί να λαμβάνεται είτε συνεχόμενα, είτε αποσπασματικά σε συνεννόηση με τον 

εργοδότη. Ο γονέας θα πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε περίοδο που επιθυμεί να λάβει 

ειδική άδεια 

Δικαίωμα σε ειδική άδεια έχουν οι εργαζόμενοι πλήρους, αλλά και μερικής απασχόλησης καθώς και 

εργαζόμενοι με κυλιόμενο ωράριο (σύστημα βάρδιας). Αφορά σε ιδιωτικούς υπάλληλους και 

υπάλληλους στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.  Δεν αφορά σε αυτοτελώς εργαζομένους. 

Ο εργοδότης δεν θα καταβάλλει το υπόλοιπο του μισθού. Οποιοσδήποτε εργαζόμενος μπορεί να 
χρησιμοποιήσει και από την άδεια ανάπαυσης που έχει σε πίστη του. 
 
Η περίοδος παροχής επιδόματος Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών δύναται να αρχίζει από τις 
16/03/2020 μέχρι και τις 12 Απρίλιου 2020 
 

Υπολογισμός επιδόματος  
Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών υπολογίζεται με βάση τον μισθό του Ιανουαρίου 2020 
ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στοιχεία για τον τελευταίο μισθό 2020, με βάση τον τελευταίο μισθό 
για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία εντός των τελευταίων 9 μηνών στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 
 

Μονογονεϊκή οικογένεια 
Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, «μονογονεϊκή οικογένεια» σημαίνει την 
οικογένεια, στην οποία ένας γονέας χωρίς σύζυγο/συµβίο, ζει µε ένα τουλάχιστο εξαρτώµενο τέκνο, που 
αποκτήθηκε είτε από γάµο είτε εκτός γάµου και που διαβιεί µόνος λόγω του ότι είναι άγαµος γονέας, 
χήρος, διαζευγµένος ή διότι ένας από τους δύο γονείς έχει κηρυχθεί σε αφάνεια από το δικαστήριο ή την 
οικογένεια στην οποία ένας έγγαµος γονέας ζει µόνος του µε ένα τουλάχιστον εξαρτώµενο τέκνο, διότι 
ο άλλος γονέας εκτίει ποινή φυλάκισης έξι (6) µηνών και άνω 

 

Υποβολή αίτησης  
Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί η σχετική 
ηλεκτρονική αίτηση στη Δήλωση ΕΕΑ.1. Η αίτηση υποβάλλεται από τον εργαζόμενο.  
 
Το επίδομα για την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί από την 
αιτήτρια ή τον αιτητή διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.6 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» 
που αφορά τη δήλωση για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα 
 
 

https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormCovid001Servlet
https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormEea006Servlet


 
 

Η Ειδική Άδεια παρέχεται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 
➢ Η Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών παρέχεται σε μισθωτό εργαζόμενο γονέα που έχει 

ακαθάριστο μηνιαίο μισθό μέχρι 2500 ευρώ. 
➢ Η περίοδος της Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης 

ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (θα πιστωθεί ο 
ασφαλιστικός λογαριασμός). 

➢ Για μισθό μέχρι €2.500 ο/η δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα 60% του μισθού του για τα πρώτα 
€1.000 και 40% για τα υπόλοιπα €1.000. Το μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός μήνα δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα €1.000 

➢ Για τους μονογονιούς τα ανωτέρω ποσοστά αυξάνονται σε 70% και 50% αντίστοιχα. Το  μέγιστο  
ύψος  επιδόματος  για  περίοδο  ενός  μήνα  δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.200. Περιπτώσεις 
μονογονεϊκών οικογενειών που ο τελευταίος μηνιαίος μισθός υπερβαίνει τις €2.500 θα 
εξεταστούν με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης. 

➢ Αν ο ένας γονέας λάβει την ειδική άδεια, ο άλλος δεν μπορεί να την λάβει για την ίδια περίοδο. 
➢ Η περίοδος της ειδικής άδειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4 βδομάδες συνολικά και για τους 

δύο γονείς. 
➢ Αν ο ένας γονέας εργάζεται και ο άλλος όχι (είτε επειδή λαμβάνει επίδομα ανεργίας είτε επειδή 

συμμετέχει σε Σχέδιο Αναστολής Εργασιών είτε για άλλους παρόμοιους λόγους), ο εργαζόμενος 
γονέας δεν δικαιούται την ειδική άδεια για εκείνη την περίοδο, εκτός αν ο γονέας που δεν 
εργάζεται έχει νοσήσει ο ίδιος με τον ιό ή νοσηλεύεται ή είναι πρόσωπο με αναπηρία ή είναι 
πρόσωπο σε υποχρεωτικό περιορισμό. 

➢ Η Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών θα παραχωρείται μόνο αν η φύση της εργασίας του γονέα 
δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο και 
αν δεν υπάρχει κατ’ οίκον βοήθεια (οι γιαγιάδες και οι παππούδες δεν θεωρούνται κατ’ οίκον 
βοήθεια για σκοπούς του Σχεδίου). 

➢ Για γονείς ατόμων με αναπηρία (ανεξαρτήτως ηλικίας), η Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών 
χορηγείται μόνο εφόσον δεν παραχωρείται επίδομα κατ΄ οίκον φροντίδας για τα πρόσωπα αυτά 
από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

➢ Το Επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία 
ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ανεργίας, επίδομα ασθενείας, ειδικό 
επίδομα ασθενείας. 

➢ Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών, 
ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους 
εργοδοτούμενους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών 

➢ Για  την  παροχή  επιδόματος  Ειδικής  Άδειας  για  Φροντίδα  Παιδιών  χρειάζεται  να  
εξασφαλιστεί  η συναίνεση  του  εργοδότη  και  τα  σχετικά  στοιχεία  δύναται  να  επαληθευτούν  
απευθείας  με  τους  οικείους εργοδότες 

 
 
  



 
 

 

Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 
Από  το  επίδομα  Ειδικής  Άδειας  για  Φροντίδα  Παιδιών   μπορούν  να  επωφεληθούν  και  δικαιούχοι  
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος οι οποίοι εργάζονται και είναι γονείς. Το επίδομα Ειδικής Άδειας 
για Φροντίδα Παιδιών το  οποίο  θα  καταβληθεί  σε  δικαιούχους  Ελάχιστου  Εγγυημένου  
Εισοδήματος  θα  ληφθεί  υπόψη  για  σκοπούς υπολογισμού  του  εισοδήματος  που  λαμβάνεται  
υπόψη  για  σκοπούς  καταβολής  του  Ελάχιστου  Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής 
του. 

 

Υπεύθυνη δήλωση  
Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών θα παραχωρείται μόνο μετά από υπεύθυνη δήλωση / 
εξουσιοδότηση του αιτητή με την οποία: 

➢ Θα βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι αληθή και θα γίνεται 
αποδοχή των συνεπειών του νόμου για ψευδή δήλωση, επί χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή 
φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί σε περίπτωση καταδίκης για παροχή ψευδών 
στοιχείων. 

➢ Θα παρέχεται εξουσιοδότηση στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού και 
με Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτησή κριθεί 
ότι είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και την παροχή του επιδόματος. 

➢ Θα παρέχεται ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιστροφή 
στην αρχή 



 
 

Ειδικό Επίδομα Ασθενείας 
Δικαιούχοι του επιδόματος είναι: 
Η Αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας υποβάλλεται από μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ή 
αυτοτελώς εργαζομένους που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 
➢ Πρόσωπα που εμπίπτουν στον κατάλογο των ευπαθών ομάδων, όπως έχουν καθοριστεί από το 

Υπουργείο  Υγείας  στο  δελτίο  τύπου,  ημερομηνίας 16/3/2020  ή  και  σε  οποιαδήποτε  
μελλοντική αναθεώρησή του και κατέχουν πιστοποιητικό από τον προσωπικό τους ιατρό, 

 
➢ πρόσωπα  που  βρίσκονται  σε  καθεστώς  υποχρεωτικού  περιορισμού  (καραντίνα)  και  

καθεστώς αυτοπεριορισμού  βάσει  οδηγιών  του  Υπουργείου  Υγείας  και  κατέχουν  Ιατρικό  
Πιστοποιητικό,  το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας, ή ανάλογα με τις οδηγίες του 
Υπουργείου Υγείας από τον προσωπικό γιατρό, 

 
➢ πρόσωπα οι οποίοι έχουν προσβληθεί από τον ιό COVID 19 και κατέχουν πιστοποιητικό από το 

Υπουργείο Υγείας  
 

➢ πρόσωπα ηλικίας μεταξύ 63-65 ετών οι οποίοι δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη, οι 
οποίοι περιλαμβάνονται  στις  κατηγορίες  πιο πάνω  και  κατέχουν  το  αντίστοιχο πιστοποιητικό. 

 

Όροι  και  προϋποθέσεις   
➢ Το  Ειδικό  Επίδομα  Ασθενείας  παραχωρείται  μόνο  σε  πρόσωπα  που  εμπίπτουν  στις  

κατηγορίες  που αναφέρονται πιο πάνω  και εφόσον υποβληθεί το σχετικό πιστοποιητικό. 
 

➢ Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας παραχωρείται μόνο σε πρόσωπα που εργάζονται κατά την 
περίοδο για την οποία αιτούνται το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας και είναι ασφαλισμένα στο 
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είναι ηλικίας μέχρι 65 ετών και δεν λαμβάνουν 
θεσμοθετημένη σύνταξη. 

 
➢ Το  Ειδικό  Επίδομα  Ασθενείας  για  τους  δικαιούχους  των  κατηγοριών  που  αναφέρονται  πιο 

πάνω   και για πρόσωπα που βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό θα παραχωρείται μόνο αν η φύση 
της εργασίας δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο 
ωράριο. 

 
➢ Στο πιστοποιητικό ιατρού θα πρέπει να αναφέρονται οι ιατρικοί λόγοι που συντρέχουν και 

περιλαμβάνονται στην Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για την παραχώρηση Άδειας 
Ασθενείας σε ευάλωτες ομάδες( βλέπε αριθμό 2 πιο κάτω για τα άτομα που εμπίπτουν στις 
ευπαθείς ομάδες)   
 

➢ Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας, ο εργοδότης 
απαλλάσσεται από τηνυποχρέωσή  του  για  την καταβολή  του  μισθού  στους  εργοδοτουμένους  
του  που  έλαβαν  το  εν  λόγω  Ειδικό Επίδομα Ασθενείας 
 



 
 

➢ Η  περίοδος  του  Ειδικού  Επιδόματος  Ασθενείας  θα  θεωρείται  περίοδος  εξομοιούμενης  
ασφάλισης  για  σκοπούςεισφορών  στο  Ταμείο  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  και  θα  πιστωθεί  
αναλόγως  ο  ασφαλιστικός  λογαριασμός  του δικαιούχου. 

 

Τρόπος Υπολογισμού του Επιδόματος  
➢ Για  μισθωτά  πρόσωπα  και  αυτοτελώς εργαζόμενα  πρόσωπα  για  τα  οποία  πληρούνται οι 

ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο στο 60% της   αξίας 
των ασφαλιστικών μονάδων σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο. 
 

➢ Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση Τον 
περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο και είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
τον  Ιανουάριο  2020,  θα  λαμβάνεται  υπόψη  ο  μισθός  (ασφαλιστέες  αποδοχές)  του  
Ιανουαρίου 2020  ή  ο  τελευταίος  μισθός  για  τον  οποίο  υπάρχουν  στοιχεία  στο  μητρώο  των  
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα καταβάλλεται Ειδικό Επίδομα Ασθενείας υπό 
προϋποθέσεις, και το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με μεταγενέστερη Απόφαση. 
 

➢ Για αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο για το οποίο δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές 
προϋποθέσεις θα ανέρχεται στο 60% του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων 
αποδοχών του με βάση  το  εισόδημα  για  το  οποίο  το  τέταρτο  τρίμηνο  του  2019  είχε  
υποχρέωση  καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 

➢ Το  ανώτατο  ποσό  που  δύναται  να  καταβληθεί  ως  ειδικό  επίδομα  ασθενείας  για  μισθωτούς  
του ιδιωτικού τομέα και για αυτοτελώς εργαζόμενους για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα €1.214 

 

Περίοδος που Ισχύει  
Η περίοδος κάλυψης επιδόματος ασθενείας τίθεται σε ισχύει από 16 Μάρτιου 202  λήγει στις 12 
Απριλίου 2020 και θα καταβάλλεται σε όλους τους δικαιούχους, μισθωτούς και αυτοτελώς 
εργαζομένους. 
 

Άτομα που λαμβάνουν άλλα επιδόματα  
Το  Ειδικό  Επίδομα  Ασθενείας  δεν  παρέχεται  για  περίοδο  για  την  οποία  ο  αιτητής  λαμβάνει  

ανεργιακό επίδομα, ειδικό ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα Ειδικής Άδειας για 

Φροντίδα Παιδιών. Η περίοδος για την οποία παρέχεται το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας θα λαμβάνεται 

υπόψη για τον υπολογισμό και  την  παροχή  του  επιδόματος  ασθενείας  που  προνοείται  από  τις  

διατάξεις  των  περί  Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων 

Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος  
Από το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος οι οποίοι εργάζονται και είναι γονείς. Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών το 
οποίο θα καταβληθεί σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα ληφθεί υπόψη για 
σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματοςπου  λαμβάνεται  υπόψη  για  σκοπούς  καταβολής  του  
Ελάχιστου  Εγγυημένου  Εισοδήματος  για  την  περίοδο καταβολής του. 
 
 



 
 
 

Υποβολή αίτησης  
Το ειδικό επίδομα Ασθενείας καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στη 
Δήλωση ΕΕΑ.2.  
 
Το ειδικό επίδομα Ασθενείας καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί από την αιτήτρια ή τον αιτητή 
διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.6 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» που αφορά τη δήλωση 
για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα 

 

Υπεύθυνη δήλωση  
Το επίδομα Ασθενείας  θα παραχωρείται μόνο μετά από υπεύθυνη δήλωση / εξουσιοδότηση του αιτητή 
με την οποία: 

➢ Θα βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι αληθή και θα γίνεται 
αποδοχή των συνεπειών του νόμου για ψευδή δήλωση, επί χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή 
φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί σε περίπτωση καταδίκης για παροχή ψευδών 
στοιχείων. 

➢ Θα παρέχεται εξουσιοδότηση στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού και 
με Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτησή κριθεί 
ότι είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και την παροχή του επιδόματος. 

➢ Θα παρέχεται ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 

 

Τα άτομα εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και πρέπει να περιοριστούν από 

τον εργασιακό τους χώρο είναι: 
1. Όλα τα άτομα μεγαλύτερα των 60 ετών. 
2. Ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς 

παράγοντες ή χρόνια νοσήματα: 
➢ Χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος όπως χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, 

χρόνιο βρογχικό άσθμα, πνευμονική ίνωση (όλοι θα πρέπει να είναι υπό καθημερινή 
φαρμακευτική αγωγή), 

➢ Χρόνια καρδιαγγειακή νόσο όπως στεφανιαία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια, 
➢ Σακχαρώδη διαβήτη, 
➢ Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή διάλυση), 
➢ Χρόνια ηπατική νόσος (Child Pugh score B ή C), 
➢ Χρόνια νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα, 
➢ Δρεπανοκυτταρική αναιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες (π.χ. ομόζυγη θαλασσαιμία), 
➢ Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη), 
➢ Κακοήθεια (αιματολογική κακοήθεια ή συμπαγούς οργάνου), 
➢ Μεταμόσχευση οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, 
➢ Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και θηλάζουσες 

Επιστροφή 
στην αρχή 

https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormCovid003Servlet
https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormEea006Servlet


 
 

 
 
 
Είμαστε πάντοτε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινήσεις και μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικώς ή  με email. 

 
 
 

KKP Auditors, Accountants and Tax Advisors 
61 Lordou Vironos, Lumiel Building 4th floor 

 6023, Larnaca, Cyprus   
Tel: 24818300 │Fax: 24818779 

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