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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ 

Μέηπα ζηήπιξηρ για ανηιμεηώπιζη ηων επιπηώζεων ηος κοπωνοϊού 

Ειδικό Σσέδιο Μεπικήρ Αναζηολήρ Επγαζιών ηηρ Επισείπηζηρ και 
παποσήρ Ειδικού Ανεπγιακού Επιδόμαηορ 

 
 Ιζρχεη απφ 13/4/2020 κέρξη 12/5/2020 γηα: 

o Επηρεηξήζεηο (λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα) πνπ έρνπλ αλαζηαιεί κεξηθψο ηελ 

εξγαζία ηνπο, δειαδή έρεη ή πξνβιέπεη κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο 

επηρείξεζεο πέξαλ ηνπ 25% γηα ηελ πεξίνδν απφ ηε 13ε Απξηιίνπ 2020 κέρξη θαη 

ηε 12ε Μαΐνπ 2020, ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο θαη ε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ πεξηήιζε ε επηρείξεζε ηνπο ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ 

COVID 19.  

o ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ ιεηηνπξγνχζε θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο 

ηφηε ε ζχγθξηζε ζα γίλεη κε πεξίνδν πνπ πξνεγείηαη ηεο 13εο Απξηιίνπ 2020. 

 Βαζική πποϋπόθεζη ζςμμεηοσήρ ζηο Σσέδιο είναι να μην έσει απολςθεί 

οποιοζδήποηε ςπάλληλορ από ηην 1η Μαπηίος 2020 και ζε πεπίπηωζη 

έγκπιζηρ ηηρ αίηηζηρ, να μην απολςθεί οποιοζδήποηε επγαζόμενορ ηόζο για 

ηην πεπίοδο ζςμμεηοσήρ ηηρ επισείπηζηρ ζηο Σσέδιο όζο και για επιππόζθεηη 

πεπίοδο ίζη με ηην πεπίοδο ζςμμεηοσήρ ζηο Σσέδιο ζςν ένα επιπλέον μήνα 

(εκηόρ για λόγοςρ πος αιηιολογείηαι απόλςζη άνες πποειδοποιήζεωρ). Νοείηαι 

όηι οι επισειπήζειρ δεν θα μποπούν να απολύοςν επγαζομένοςρ για 

οικονομικούρ λόγοςρ καηά ηο ανωηέπω διάζηημα. 

 Γηα ζπκκεηνρή ζην ρέδην ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα ππνβιεζεί ε ζρεηηθή 

ειεθηξνληθή αίηεζε ζην Έληππν ΕΕΑ.4 αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ 

www.coronavirus.mlsi.gov.cy απφ πξφζσπν πνπ δεζκεχεη ηελ επηρείξεζε ζχκθσλα 

κε ην ζρεηηθφ Νφκν. 

o Η επηρείξεζε λα δειψζεη ηνπο εξγνδνηνχκελνπο γηα ηνπο νπνίνπο δεηείηαη ε 

θαηαβνιή Εηδηθνχ Αλεξγηαθνχ Επηδφκαηνο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλαζηνιήο 

ησλ εξγαζηψλ ηεο, γηα ηνπο νπνίνπο αηηείηαη ηελ θαηαβνιή ηνπ Εηδηθνχ 

Αλεξγηαθνχ Επηδφκαηνο. 

 Γηα επηρεηξήζεηο πνπ εξγνδνηνχλ κέρξη 9 εξγνδνηνχκελνπο δχλαηαη λα θαηαβάιιεηαη 

Εηδηθφ Αλεξγηαθφ Επίδνκα ζε φινπο ηνπο εξγνδνηνχκελνπο ηεο επηρείξεζεο 

αλεμαξηήησο ηεο ηδηφηεηαο ησλ πξνζψπσλ απηψλ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ Εηδηθνχ ρεδίνπ πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί. 

 Επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο εξγνδνηνχλ απφ 10 κέρξη 50 εξγνδνηνπκέλνπο δχλαληαη λα 

εληαρζνχλ ζην Εηδηθφ ρέδην Μεξηθήο Αλαζηνιήο ησλ Εξγαζηψλ ηεο Επηρείξεζεο θαη 

λα δειψζνπλ ην 75% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπο γηα λα ηνπο 

θαηαβιεζεί  Εηδηθφ Αλεξγηαθφ Επίδνκα εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη θαη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ Εηδηθνχ ρεδίνπ. 

http://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/
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 Επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο εξγνδνηνχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 50 εξγνδνηνπκέλνπο 

δχλαληαη λα εληαρζνχλ ζην Εηδηθφ ρέδην Μεξηθήο Αλαζηνιήο ησλ Εξγαζηψλ ηεο 

Επηρείξεζεο θαη λα δειψζνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ 

ηνπο γηα λα ηνπο θαηαβιεζεί  Εηδηθφ Αλεξγηαθφ Επίδνκα εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη 

θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ Εηδηθνχ ρεδίνπ. 

o Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ πνπ εκπίπηνπλ είηε 

ζην 75%, είηε ζην 60% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ, ην απνηέιεζκα 

ηεο καζεκαηηθήο πξάμεο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην 

αξηζκφ.  

o Γηα επηρεηξήζεηο πνπ εξγνδνηνχλ 10 ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, ην Εηδηθφ 

Αλεξγηαθφ Επίδνκα δελ παξέρεηαη ζε δηεπζπληέο κέηνρνπο, ζπλέηαηξνπο πνπ 

θαηέρνπλ πέξαλ ηνπ 20% ησλ κεηνρψλ, γεληθνχο δηεπζπληέο θαη δηεπζπληηθά 

ζηειέρε, νη νπνίνη εκπίπηνπλ είηε ζην 25%, είηε ζην 40% ηνπ πξνζσπηθνχ, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.  

o ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ 

ππεξβαίλνπλ ζε αξηζκφ ην 25% ή ην 40% ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηεο 

επηρείξεζεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηφηε δχλαληαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

θαη λα ηνπο θαηαβιεζεί ην Εηδηθφ Αλεξγηαθφ Επίδνκα εθφζνλ πιεξνχληαη νη 

φξνη θαη πξνυπνζέζεηο. 

 Γηα ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία ζα θαηαβιεζεί ην Εηδηθφ Αλεξγηαθφ Επίδνκα, ν 

εξγνδφηεο απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζνχ 

ζηνπο εξγνδνηνχκελνπο ηνπ πνπ έιαβαλ ην ελ ιφγσ επίδνκα θαη δελ εξγάζηεθαλ. 

o Ο εξγνδφηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απαζρνιεί πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα 

ιακβάλεη Εηδηθφ Αλεξγηαθφ Επίδνκα ζηελ επηρείξεζε, θαηαβάιινληαο ζην ελ 

ιφγσ πξνζσπηθφ ην ππφινηπν ηνπ κηζζνχ ηνπο θαη ηηο αλάινγεο εηζθνξέο 

ζηα Σακεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ πνπ αλαινγνχλ ζην επηπξφζζεην πνζφ 

πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηνλ εξγνδφηε. Σν ππφινηπν ηνπ κηζζνχ δχλαηαη λα 

δηαθνξνπνηεζεί εθφζνλ ζπλαηλεί ν εξγνδνηνχκελνο αλάινγα κε ηηο ψξεο 

απαζρφιεζήο ηνπ. 

 Η πεξίνδνο θαηαβνιήο ηνπ Εηδηθνχ Αλεξγηαθνχ Επηδφκαηνο ζα ζεσξείηαη πεξίνδνο 

εμνκνηνχκελεο αζθάιηζεο γηα ζθνπνχο εηζθνξψλ ζην Σακείν Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ θαη ζα πηζησζεί αλαιφγσο ν αζθαιηζηηθφο ινγαξηαζκφο ηνπ 

δηθαηνχρνπ. 

Πψο ππνινγίδεηαη ην Εηδηθφ Αλεξγηαθφ Επίδνκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζε εξγνδνηνχκελνπο, 
λννπκέλνπ φηη πιεξνχληαη φινη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο: 

 Σν Εηδηθφ Αλεξγηαθφ Επίδνκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζε δηθαηνχρνπο ππνινγίδεηαη θαη κε 

ηνπο δχν ηξφπνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ζεκεία (i) θαη (ii) πην θάησ θαη 

θαηαβάιιεηαη σο Εηδηθφ Αλεξγηαθφ Επίδνκα ην κεγαιχηεξν απφ ηα δχν πνζά: 

i. Γηα κηζζσηά πξφζσπα, γηα ηα νπνία πιεξνχληαη νη αζθαιηζηηθέο 

πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηνλ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκν, ζην 60% ηεο 

αμίαο ησλ αζθαιηζηηθψλ κνλάδσλ, ζχκθσλα κε ηνλ πην πάλσ Νφκν. 

ii. Γηα κηζζσηά πξφζσπα κε βάζε ην 60% ηνπ κηζζνχ Ιαλνπαξίνπ 2020 θαη γηα 

νπνηεζδήπνηε πξνζιήςεηο εξγαδνκέλσλ έιαβαλ ρψξα είηε ηνλ Φεβξνπάξην 

2020, είηε ηνλ Μάξηην 2020, κε βάζε ηνλ κηζζφ, ν νπνίνο ζα δεισζεί ζηελ 

ειεθηξνληθή αίηεζε ΕΕΑ.7 απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπ ελ ιφγσ εξγαδνκέλνπ, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ηνλ δειψζεη ζηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 
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θαη ζα ιάβεη Αξηζκφ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

θαηέρεη ήδε.  

Σν αλψηαην πνζφ πνπ δχλαηαη λα θαηαβιεζεί σο Εηδηθφ Αλεξγηαθφ Επίδνκα γηα 
ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ Εηδηθνχ ρεδίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα €1.214 θαη 
λα είλαη κηθξφηεξν απφ €360. 

 Σν Εηδηθφ Αλεξγηαθφ Επίδνκα δελ παξέρεηαη γηα θακία πεξίνδν γηα ηελ νπνία ν 

εξγνδνηνχκελνο ιακβάλεη αλεξγηαθφ επίδνκα, εηδηθφ επίδνκα αζζελείαο, επίδνκα 

αζζελείαο, επίδνκα εηδηθήο άδεηαο, επίδνκα κεηξφηεηαο ή επίδνκα παηξφηεηαο, ή 

εάλ ν εξγνδνηνχκελνο ιακβάλεη ζεζκνζεηεκέλε ζχληαμε. 

 Εηδηθά νη εξγνδνηνχκελνη, νη νπνίνη πξηλ ηελ παξνχζα Απφθαζε είραλ εληαρζεί ζην 

ρέδην Αλαζηνιήο Εξγαζηψλ (φπσο μελνδνρεία θαη ππεξεζίεο εζηίαζεο) δχλαληαη κε 

ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ ηεο αλαζηνιήο λα εληαρζνχλ ζην παξφλ ρέδην. 

 Σν Εηδηθφ ρέδην Μεξηθήο Αλαζηνιήο ησλ Εξγαζηψλ ηεο Επηρείξεζεο δελ 

εθαξκφδεηαη γηα νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

νξγαληζκνχο δεκφζηνπ δηθαίνπ θαη άιινπο παξφκνηαο θχζεο νξγαληζκνχο θαη άιιεο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο.   

 Δηεπθξηλίδεηαη φηη ε εξγνδφηεζε νηθηαθνχ πξνζσπηθνχ δελ εκπίπηεη κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν ζηνπο εξγνδνηνχκελνπο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ρέδην Μεξηθήο Αλαζηνιήο 

ή νπνηνδήπνηε άιιν Εηδηθφ ρέδην. 

 Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Εηδηθνχ ρεδίνπ ηεο Πιήξνπο Αλαζηνιήο Εξγαζηψλ ηεο 

Επηρείξεζεο, ε έλλνηα ηνπ φξνπ «επηρείξεζε» πεξηιακβάλεη θαη θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα νη νπνίνη είλαη εξγνδφηεο θαη κε βάζε ηνλ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

Νφκν είλαη ππφρξενη γηα θαηαβνιή εηζθνξψλ ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

γηα ηνπο εξγνδνηνπκέλνπο ηνπο. 

 ε πεξίπησζε νκίινπ εηαηξεηψλ πνπ έρεη ηελ έλλνηα είηε ζρέζεο κεηξηθψλ θαη 

ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, είηε ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ δειαδή κε θνηλφ θχξην κέηνρν, ν 

νπνίνο θαηέρεη πέξαλ ηνπ ελφο Αξηζκνχ Μεηξψνπ Εξγνδφηε ζην Μεηξψν ησλ 

Τπεξεζηψλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο φισλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ αθνξνχλ ηελ ίδηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζα 

δχλαληαη λα ζεσξνχληαη σο κία ππνβιεζείζα αίηεζε ηνπ νκίινπ κφλν εθφζνλ 

ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε θαη δνζεί ζρεηηθή έγθξηζε θαη, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, νη 

φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζα εθαξκφδνληαη σο λα αθνξνχζαλ κία επηρείξεζε θαη έλα 

εξγνδφηε. 

 Επηρείξεζε ε νπνία θαηέρεη γηα έλα Ννκηθφ Πξφζσπν πέξαλ ηνπ ελφο Αξηζκνχ 

Μεηξψνπ Εξγνδφηε ζην κεηξψν ηνπ Σακείνπ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, αλεμάξηεηα 

απφ ηηο αηηήζεηο πνπ ππνβάιιεη γηα δηαθνξεηηθνχο Αξηζκνχο Μεηξψνπ Εξγνδφηε, ζα 

ζεσξνχληαη φιεο νη αηηήζεηο σο κία ππνβιεζείζα αίηεζε ηεο επηρείξεζεο θαη νη φξνη 

θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ πην πάλσ ρεδίσλ ζα εθαξκφδνληαη σο λα είραλ έλα 

αξηζκφ κεηξψνπ Εξγνδφηε. 

 Κάζε επηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζην ρέδην Πιήξεο Αλαζηνιήο ησλ Εξγαζηψλ ηεο 

Επηρείξεζεο, νθείιεη λα δηαηεξεί γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο θάζε ζρεηηθφ αξρείν, παξαζηαηηθφ ή θαη απνδεηθηηθφ ζηνηρείν 

γηα φινπο ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο πεξηέρνληαλ ζηηο ζρεηηθέο 

απνθάζεηο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο. 


