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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού 

Ειδικό Επίδομα Ασθενείας 
 Ισχύει από 13/5/2020 μέχρι 12/6/2020 για 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 
29/4/2020 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 κατηγορίες (i), (ii) και (iii) 
ανωτέρω και κατέχουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό, 

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

 Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας παραχωρείται μόνο σε πρόσωπα που κατά την 
περίοδο για την οποία αιτούνται το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας είναι ασφαλισμένοι 
στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως μισθωτοί ή αυτοτελώς εργαζόμενοι και δεν 
λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη. 

 Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί η σχετική 
ηλεκτρονική αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ.2 που αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου www.coronavirus.mlsi.gov.cy και εφόσον υποβληθεί ηλεκτρονικά το 
σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό. 

  

http://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/
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 Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας που καταβάλλεται σε δικαιούχους που είναι μισθωτά 
πρόσωπα υπολογίζεται όπως παρουσιάζεται στο σημείο (i) και (ii) πιο κάτω και 
καταβάλλεται ως Επίδομα Ασθενείας το μεγαλύτερο από τα δύο ποσά: 

i. 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. 

ii. Για μισθωτά πρόσωπα με βάση το 60% του μισθού Ιανουαρίου 2020 και για 
οποιεσδήποτε προσλήψεις εργαζομένων έλαβαν χώρα είτε τον Φεβρουάριο 
2020, είτε τον Μάρτιο 2020, είτε τον Απρίλιο 2020 με βάση τον μισθό, ο 
οποίος θα δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση ΕΕΑ.7 από τον εργοδότη του εν 
λόγω εργαζομένου. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία για 
τον 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. 

 Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας για αυτοτελώς εργαζόμενους (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.  

o 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 Ασθενείας 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.  

o 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. 

 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. 

o 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. 

 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 εργοδοτούμενους 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. 


