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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

  

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού 

Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης 
και παροχής Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος 

 Ισχύει από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020 για: 

o Επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που έχουν ανασταλεί μερικώς την εργασία 
τους, δηλαδή έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 25% κατά το μήνα 
Μάρτιο 2020 και προβλέπουν 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.  

o 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 Σχέδιο είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε 
εργοδοτούμενος 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. 

 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. 

 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. 

 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.  
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 Διευκρινίζεται ότι για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι δύο πρόσωπα, το Ειδικό 
Ανεργιακό Επίδομα δύναται να καταβληθεί σε όλους τους εργοδοτούμενους ανεξαρτήτως 
της ιδιότητας τους, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις. 

 Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 2 εργαζομένων, 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. 

o Σε περίπτωση κατά την οποία τα πρόσωπα που αναφέρονται ανωτέρω 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. 

 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 
εργοδοτούμενους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα.  

o 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.  

o Το υπόλοιπο του μισθού δύναται να διαφοροποιηθεί εφόσον συναινεί ο 
εργοδοτούμενος ανάλογα με τις ώρες απασχόλησής του. 

o 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. 

o 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 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 όπως εμφαίνονται πιο κάτω:  

o Υπεραγορές 

o Οποιεσδήποτε επιχειρήσεις προμηθεύουν τρόφιμα 
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o Εμπόριο φρούτων, λαχανικών, κρεάτων και ψαριών 

o Δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 

o Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 

o Συλλογή και διαχείριση Αποβλήτων 

o Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των 
Αδειοδοτημένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων 

o Κτηνιατρικές Δραστηριότητες 

o Ιατροί (εξαιρουμένων Οδοντιάτρων) 

o Νοσοκομειακές Δραστηριότητες 

o Γηροκομεία 

o Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων 

o Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων 

o Φαρμακεία 

o Εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών 

Διευκρινίζεται ότι η εργοδότηση οικιακού προσωπικού δεν εμπίπτει με οποιονδήποτε 
τρόπο στους εργοδοτούμενους που καλύπτονται 

 
Πώς υπολογίζεται το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που καταβάλλεται σε εργοδοτούμενους, 
νοουμένου ότι πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις: 

 Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις αναφορικά 
με το ανεργιακό 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 
τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο και είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020 και θα καταβάλλεται Ειδικό Επίδομα υπό προϋποθέσεις, 
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. 

 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. 

 


