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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 29 Απριλίου 2020( παράρτημα Ι πιο κάτω) ή 
και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του και κατέχουν πιστοποιητικό από τον 
προσωπικό τους ιατρό και εμπίπτουν στην Κατηγορία Β του πιο πάνω Δελτίου Τύπου ή και στην 
Κατηγορία Α εάν δεν μπορούν να εργαστούν λόγω του ότι βρίσκονται σε χώρους όπου 
συναλλάττονται με το κοινό και υπάρχει μεγάλη διέλευση κόσμου ή / και σε συζύγους των 
εγκύων γυναικών. 
 

➢ 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 που έχουν προσβληθεί από τον ιό COVID 19 και κατέχουν πιστοποιητικό από το 
Υπουργείο Υγείας. 
 

➢ πρόσωπα ηλικίας μεγαλύτερης των 63 ετών που δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη,    
περιλαμβάνονται στις τρείς κατηγορίες) ανωτέρω και κατέχουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 
 

➢ άτομα με αναπηρίες, τα οποία εργάζονται με βάση τα Σχέδια Απασχόλησης με Στήριξη. 

 
➢ Όροι  και  προϋποθέσεις   
➢ 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 και δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη. 
 

➢ Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας παραχωρείται μόνο σε πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες 
που αναφέρονται στις  παραγράφους με τους δικαιούχους πιο πάνω και εφόσον υποβληθεί 
ηλεκτρονικά το σχετικό πιστοποιητικό. 

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

παράγραφο με τους δικαιούχους πιο πάνω(Πρόσωπα που εμπίπτουν στον κατάλογο των 
ευπαθών ομάδων )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. 
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➢ Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας, ο εργοδότης 

απαλλάσσεται από την υποχρέωσή  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  σκοπούς εισφορών  στο  Ταμείο  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  και  θα  πιστωθεί  
αναλόγως  ο  ασφαλιστικός  λογαριασμός  του δικαιούχου. 
 

➢ Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο εκ των υστέρων 
προκύπτει ότι είτε το πρόσωπο αυτό δεν ήταν δικαιούχο, είτε ότι δεν οφειλόταν ολόκληρο ή 
μέρος του ποσού οποιουδήποτε επιδόματος ή παροχής που παρέχεται δυνάμει του περί των 
Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου και των αποφάσεων 
που εκδίδονται δυνάμει αυτού, θεωρείται ως χρέος του προσώπου αυτού στη Δημοκρατία και 
δύναται να συμψηφιστεί με οποιαδήποτε μελλοντική παροχή που παρέχεται είτε δυνάμει του 
περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου είτε με οποιοδήποτε ποσό είναι καταβλητέο προς το 
πρόσωπο αυτό είτε να διεκδικηθεί ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. Οι πιο πάνω διατάξεις 
ισχύουν και για κάθε πρόσωπο, το οποίο έχει επιτύχει διά ψευδών παραστάσεων τη χορήγηση 
οποιασδήποτε πληρωμής που έχει διενεργηθεί δυνάμει του περί των Έκτακτων Μέτρων που 
Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την 
Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου και των Αποφάσεων που εκδίδονται 
δυνάμει αυτού. 

 

Τρόπος Υπολογισμού του Επιδόματος  
Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας που καταβάλλεται σε δικαιούχους υπολογίζεται όπως παρουσιάζεται 
στα δύο πρώτα σημεία πιο κάτω και καταβάλλεται ως Επίδομα Ασθενείας το μεγαλύτερο ποσό: 
 

➢ Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων, σύμφωνα με τον 
πιο πάνω Νόμο. 
 

➢ Για μισθωτά πρόσωπα με βάση το μισθό Ιανουαρίου 2020 και για οποιεσδήποτε προσλήψεις 
εργαζομένων έλαβαν χώρα είτε το Φεβρουάριο 2020, είτε το Μάρτιο 2020, με βάση το μισθό, ο 
οποίος θα δηλωθεί στην αίτηση ΕΕΑ.7 υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης του εν λόγω 
εργαζομένου θα το δηλώσει στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα λάβει Αριθμό 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην περίπτωση που δεν κατέχει ήδη. Σε περίπτωση κατά την οποία 
δεν υπάρχουν στοιχεία για το μισθό Ιανουαρίου 2020, τότε λαμβάνεται υπ’ όψη ο μισθός για τον 
οποίο υπάρχουν στοιχεία εντός των τελευταίων 9 μηνών στο Μητρώο των Υπηρεσιών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον ίδιο εργοδότη. 
 

➢ Σε περίπτωση κατά την οποία η εργοδότηση του συγκεκριμένου αιτητή / της συγκεκριμένης 
αιτήτριας έλαβε χώρα σε ημερομηνία, η οποία εμπίπτει στη διάρκεια οποιουδήποτε από τους 
πιο πάνω μήνες, με εξαίρεση την πρώτη και την τελευταία ημέρα του μήνα, τότε ο μισθός που 
λαμβάνεται υπ’ όψη είναι ο μισθός που αφορά ολόκληρο το μήνα. 
 

➢ Επίσης σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε μήνα στον οποίο εμπίπτει η περίοδος 
λήψης του επιδόματος είτε μητρότητας, είτε πατρότητας, είτε ασθενείας, είτε σωματικής 
βλάβης, θα λαμβάνεται υπ’ όψη η αναλογία του μισθού για ολόκληρο το μήνα. 
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➢ 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. Σε περίπτωση κατά την οποία η υποχρέωση καταβολής εισφορών λαμβάνει χώρα για 
πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2020, καταβάλλεται ως Ειδικό Επίδομα 
Αυτοτελώς Εργαζομένου το ποσό των €300 για περίοδο 4 εβδομάδων. 
 

➢ Το ποσό που δύναται να καταβληθεί ως ειδικό επίδομα ασθενείας για μισθωτούς του ιδιωτικού 
τομέα για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού των €360 και δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €1.214 για την ίδια περίοδο. Για αυτοτελώς εργαζομένους 
το κατώτατο ποσό για περίοδο 4 εβδομάδων δεν μπορεί να είναι κατώτερο από €300, 
νοουμένου ότι δεν εμπίπτει και στην κατηγορία του μισθωτού προσώπου. 

Περίοδος που Ισχύει  
Η περίοδος κάλυψης του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας δύναται να αρχίσει στις 13 Απριλίου 2020 και 
έχει διάρκεια ισχύος μέχρι τις 12 Μαΐου 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, 

επίδομα μητρότητας ή επίδομα πατρότητας. Η περίοδος για την οποία παρέχεται το Ειδικό Επίδομα 

Ασθενείας θα λαμβάνεται υπ’ όψη 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 εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες. Το Ειδικό Επίδομα 
Ασθενείας, το οποίο θα καταβληθεί σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα ληφθεί υπ’ 
όψη για σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπ’ όψη 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. Εφόσον δεν έχει ήδη καταχωρηθεί 
και επιβεβαιωθεί όταν υποβλήθηκε η αίτηση για την περίοδο 16/3/20 με 12/4/20. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη 16η Μαρτίου 2020, με εξαίρεση τους δικαιούχους για το 

Ειδικό Επίδομα Ασθενείας που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση στην πρώτη παράγραφο με τους 

δικαιούχους πιο πάνω (Πρόσωπα που εμπίπτουν στον κατάλογο των ευπαθών ομάδων, όπως έχουν 

καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας στο Δελτίο Τύπου, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2020) και 

οποιεσδήποτε εργοδοτήσεις του Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, για οποιαδήποτε καταβολή 

αναδρομικών ποσών συμπληρωματικού επιδόματος ή για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του υπό 

αναφορά Ειδικού Σχεδίου, το οποίο εφαρμόστηκε για την περίοδο από τη 16η Μαρτίου μέχρι τη 12η 

Απριλίου 2020 και από τη 13η Απριλίου 2020. 
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Παράρτημα Ι 

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

τον εργασιακό τους χώρο είναι: 
Οι πιο κάτω κατηγορίες έχουν επιλεγεί βάσει της υπάρχουσας διεθνούς βιβλιογραφίας και λαμβάνοντας 
υπόψιν και τα μέχρι τώρα επιδημιολογικά δεδομένα της επιδημίας της νόσου COVID-19 στον διεθνή 
χώρο και στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Α Κατηγορία: 

 Οι ασθενείς στις πιο κάτω κατηγορίες μπορούν να εργαστούν με την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκονται 
σε χώρους όπου συναλλάσσονται με κοινό και δεν υπάρχει αυξημένη διέλευση ατόμων. 

1. Ηλικία άνω των 65 ετών. 
2. Προϋπάρχουσα Χρόνια Αναπνευστική Νόσος (π.χ. χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, 

βρογχικό άσθμα μέτριας βαρύτητας) 
3. Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης 15-30 ml/min). 
4. Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 ή/και με βλάβες οργάνων-στόχων (χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, 

καρδιαγγειακή νόσος, αμφιβληστροειδοπάθεια, χρόνια περιφερική νευροπάθεια – εκτός αν 
εμπίπτει στην κατηγορία Β). 

5. Νοσογόνος παχυσαρκία BMI > 40. 
6. Αιμοσφαιρινοπαθείς (ομόζυγοι θαλασσαιμίας, Δρεπανοκυτταρική Αναιμία). 
7. Χρόνια ηπατική ανεπάρκεια σταδίου Child-Pugh C. 
8. Σοβαρές γενετικές διαταραχές πήξης. 
9. Νευρομυοπάθειες. 
10. Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και θηλάζουσες. 

 

Β Κατηγορία: 

Οι ασθενείς στις πιο κάτω κατηγορίες θεωρούνται πολύ υψηλού κινδύνου και συνιστάται να 
εργάζονται από το σπίτι. 

1. Προϋπάρχουσα Χρόνια Αναπνευστική Νόσος (π.χ. βρογχικό άσθμα σοβαρής βαρύτητας, ασθενής 
σε χρόνια οξυγονοθεραπεία ή σε μη-επεμβατικό αερισμό [CPAP ή ΒiPaP] κατ’ οίκον,  σοβαρή 
πνευμονική υπέρταση (NYHA III και IV), σοβαρή πνευμονική ίνωση, πνευμονεκτομή/λοβεκτομή). 

2. Σοβαρή Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης < 15 ml/min και αιμοκαθαρώμενοι). 
3. Καρδιακή αρρυθμία με μόνιμο απινιδιστή ή καρδιοπάθεια με μόνιμο απινιδιστή και 

αμφικοιλιακό βηματοδότη. 
4. Καρδιακή Ανεπάρκεια οποιασδήποτε αιτιολογίας (Ισχαιμικής ή μη αιτιολογίας) σταδίου κατά 

NYHA III ή IV. 
5. Καρδιαγγειακή νόσος: 
➢ Πρόσφατο οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή επέμβαση επαναγγείωσης: αγγειοπλαστική ή 

εμφύτευση stent τους τελευταίους 12 μήνες, 
➢ Αορτο-στεφανιαία παράκαμψη (CABG (bypass)) τους τελευταίους 12 μήνες, 
➢ Πρόσφατο ΑΕΕ τους τελευταίους 12 μήνες ή με εγκατεστημένη νευρολογική σημειολογία. 

6. Μυοκαρδιοπάθειες (Ιστορικό τεκμηριωμένης μυοκαρδίτιδος, υπερτροφική, διατατική, 
διηθητική (αμυλοείδωση)). 
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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. 

 

 
7. Συγγενείς καρδιοπάθειες μετά από χειρουργική διόρθωση με σημαντική υπολειπόμενη βλάβη ή 

μη-διορθωμένες συγγενείς καρδιοπάθειες με σημαντική υπολειπόμενη βλάβη. 
8. Ενεργός χρήση βιολογικών παραγόντων (π.χ. TNF αναστολείς, αναστολείς ιντερλευκίνης) ή 

άλλων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων. 
9. Ενεργός χρόνια λήψη κορτικοειδών (≥ 20mg πρενδιζόνης ή ισοδύναμο της για ≥ 1 μήνες). 
10. Ασθενείς με ιστορικό μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών 

κυττάρων. 
11. Ασθενείς με κακοήθεια συμπαγούς οργάνου ή αιματολογική, που λαμβάνουν χημειοθεραπεία ή 

ακτινοβολία ή ανοσοθεραπεία. 
12. Ασθενείς με HIV ή ασθενείς με αριθμό CD4 λεμφοκυττάρων < 200/mm3. 
13. Κληρονομικές ή επίκτητες ανοσοανεπάρκειες. 

. 

 

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

επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικώς ή  με email 
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