
Ειδικό Σχζδιο Αυτοτελώς Εργαηομζνων 

1 /2 
 

 
 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ 

Μέηπα ζηήπιξηρ για ανηιμεηώπιζη ηων επιπηώζεων ηος κοπωνοϊού 

Διδικό Σσέδιο Αςηοηελώρ Δπγαζομένων 

Ιζρύεη από 13/4/2020 κέρξη 12/5/2020 γηα: 

o απηνηειώο εξγαδνκέλνπο, νη νπνίνη έρνπλ αλαζηείιεη πιήξσο ηελ εξγαζία ηνπο 

ζύκθσλα κε ηα Δηαηάγκαηα ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο θαη ηηο ζρεηηθέο Απνθάζεηο ηνπ 

Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ πνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα 

www.pio.gov.cy/coronavirus θαη δελ έρεη δηαθνξνπνηεζεί ε θύζε ή / θαη ν ηξόπνο 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο,  

o απηνηειώο εξγαδόκελνπο ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηόηεηεο είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλεο κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε πιήξε 

αλαζηνιή εξγαζηώλ θαη πθίζηαηαη κείσζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπο πέξαλ ηνπ 

80%,   

o απηνηειώο εξγαδόκελνπο πνπ έρνπλ αλαζηείιεη κεξηθώο ηελ εξγαζία ηνπο, 

δειαδή έρνπλ ή πξνβιέπνπλ κείσζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπο πέξαλ ηνπ 25% 

γηα ηελ πεξίνδν από ηελ 13ε Απξηιίνπ 2020 κέρξη θαη ηε 12ε Μαΐνπ 2020, ζε 

ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη ε κείσζε ηνπ 

θύθινπ εξγαζηώλ ηνπο νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηήιζε ε 

επηρείξεζε ηνπο ιόγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID 19.  

o ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ ιεηηνπξγνύζε θαηά ην πξνεγνύκελν 

έηνο, ηόηε ε ζύγθξηζε ζα γίλεη κε πεξίνδν πνπ πξνεγείηαη ηεο 13εο 

Απξηιίνπ 2020. Ννείηαη όηη δελ ιακβάλνληαη ππ’ όςε νπνηεζδήπνηε 

πξάμεηο πνπ έιαβαλ ρώξα πξηλ ηελ 13ε Απξηιίνπ 2020 αλεμάξηεηα ηεο 

εκεξνκελίαο έθδνζεο ηηκνινγίσλ ή θαηαβνιήο ηεο πιεξσκήο, έζησ θαη 

κεηαγελέζηεξα ηεο 13ε Απξηιίνπ 2020. 

 Γεν μποπούν να ζςμμεηάζσοςν απηνηειώο εξγαδόκελνη νη νπνίνη ιακβάλνπλ 

ζεζκνζεηεκέλε ζύληαμε ή νη νπνίνη αζθνύλ νπνηνδήπνηε από ηα πην θάησ 

επαγγέικαηα.  

Φαξκαθνιόγνη, κηθξνβηνιόγνη θαη παξόκνηνη 

Ιαηξνί (εμαηξνπκέλσλ Οδνληηάηξσλ ή άιισλ ζπγθεθξηκέλσλ 
θαηεγνξηώλ)  

Φαξκαθνπνηνί 

Υεηξηζηέο ηαηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη εμνπιηζκνύ 

Εθπαηδεπηηθνί Κξαηηθώλ Ιλζηηηνύησλ (νη απνιαβέο ηνπο ζα 
θαηαβιεζνύλ από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ 
θαη Νενιαίαο ή από ην Γεληθό Λνγηζηήξην ηεο Δεκνθξαηίαο) μόνο 
γηα ηελ εξγνδόηεζε ηνπο σο Εθπαηδεπηηθνί Κξαηηθώλ Ιλζηηηνύησλ. 

http://www.pio.gov.cy/coronavirus
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Ο ιόγνο ηεο κε ζπκπεξίιεςεο ησλ πην πάλσ επαγγεικάησλ είλαη όηη ε νηθνλνκηθή 
δξαζηεξηόηεηα ηνπο δελ έρεη επεξεαζηεί ηδηαίηεξα. 

Βαζική πποϋπόθεζη ζςμμεηοσήρ ζηο Σσέδιο είναι να μην έσει απολςθεί 
οποιοζδήποηε επγοδοηούμενορ 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. 

 

 Σν Εηδηθό Επίδνκα Απηνηειώο Εξγαδνκέλσλ θαηαβάιιεηαη κόλν εθόζνλ ππνβιεζεί 

ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή αίηεζε ζην Έληππν ΕΕΑ.5 πνπ αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Τπνπξγείνπ www.coronavirus.mlsi.gov.cy  

 Σν Εηδηθό Επίδνκα Απηνηειώο Εξγαδνκέλσλ (εβδνκαδηαίν) ζα ηζνύηαη κε ην 60% 

ηνπ πνζνύ ηνπ εβδνκαδηαίνπ ύςνπο ησλ αζθαιηζηέσλ απνδνρώλ, βάζεη ησλ 

νπνίσλ ν δηθαηνύρνο είρε ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξώλ ζην Σακείν 

Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2019.  

 ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξώλ ιακβάλεη ρώξα 

γηα πξώηε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ α’ ηξηκήλνπ ηνπ 2020, θαηαβάιιεηαη σο Εηδηθό 

Επίδνκα Απηνηειώο Εξγαδνκέλνπ ην πνζό ησλ €300 γηα πεξίνδν 4 εβδνκάδσλ.  

 Σν Εηδηθό Επίδνκα Απηνηειώο Εξγαδνκέλσλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν ησλ 

€300 θαη κεγαιύηεξν ησλ €900, αλ αθνξά πεξίνδν ηεζζάξσλ βδνκάδσλ. 

 Οη απηνηειώο εξγαδόκελνη νη νπνίνη εξγνδνηνύλ άιια πξόζσπα, γηα ηνπο 

εξγνδνηνύκελνύο ηνπο ζα ππνβάινπλ ην Έληππν Πιήξνπο ή Μεξηθήο Αλαζηνιήο. 

 Σν Εηδηθό Επίδνκα Απηνηειώο Εξγαδνκέλσλ δελ παξέρεηαη γηα πεξίνδν γηα ηελ 

νπνία ν αηηεηήο ιακβάλεη αλεξγηαθό επίδνκα, εηδηθό επίδνκα αζζελείαο, εηδηθό 

αλεξγηαθό επίδνκα, επίδνκα αζζελείαο, επίδνκα Εηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα 

Παηδηώλ, επίδνκα κεηξόηεηαο ή επίδνκα παηξόηεηαο. 

 Γηα ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία ζα θαηαβιεζεί ην Εηδηθό Επίδνκα Απηνηειώο 

Εξγαδνκέλσλ, ν απηνηειώο εξγαδόκελνο απαιιάζζεηαη από ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα 

θαηαβνιή εηζθνξώλ ζηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ. 

 Η πεξίνδνο θαηαβνιήο ηνπ Εηδηθνύ Επηδόκαηνο Απηνηειώο Εξγαδνκέλσλ ζα 

ζεσξείηαη πεξίνδνο εμνκνηνύκελεο αζθάιηζεο γηα ζθνπνύο εηζθνξώλ ζην Σακείν 

Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ θαη ζα πηζησζεί αλαιόγσο ν αζθαιηζηηθόο ινγαξηαζκόο 

ηνπ δηθαηνύρνπ. 
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