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ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ & 
ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 
 
Μάρτιος 2020 
 
 
Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα σχέδια 

στήριξης  των επιχειρήσεων και των εργοδοτουμένων αυτών καθώς επίσης και των αυτοτελώς εργαζομένων 

στα πλαίσια των μέτρων που υιοθετήθηκαν από την Κυβέρνηση λόγω της επείγουσας κατάστασης που 

δημιουργήθηκε με τον COVID-19 και τις επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία.  

Συγκεκριμένα, τα σχέδια που βρίσκονται επί του παρόντος σε ισχύ και αφορούν την περίοδο από 16 Μαρτίου 

2020 – 12 Απριλίου 2020 είναι τα εξής: 

 

Α. Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών 

Σύμφωνα με το πρώτο σχέδιο, οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις οικονομικές δραστηριότητες που τελούν 

σε υποχρεωτική αναστολή των εργασιών τους στη βάση αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των 

εκδοθέντων Διαταγμάτων από τον Υπουργό Υγείας, δύνανται να λάβουν ειδικό ανεργιακό επίδομα μέχρι και 

το 90% των εργοδοτουμένων τους. Το εν λόγω επίδομα θα ανέρχεται στο 60% ενώ ισχύει ανώτατο όριο 

επιδόματος. 

Διευκρινίζεται ότι το υπόλοιπο 10% των εργοδοτουμένων  των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία 

αυτή δεν δικαιούται να λάβει το ειδικό ανεργιακό επίδομα, περιλαμβανομένων των Διευθυντών Μετόχων. 

 

Β. Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών  

Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν τερματίσει υποχρεωτικά τις εργασίες τους στη βάση αποφάσεων του 

Υπουργικού Συμβουλίου και των εκδοθέντων Διαταγμάτων από τον Υπουργό Υγείας, αλλά έχουν υποστεί 

μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 25% δύνανται να αιτηθούν για συμμετοχή στο δεύτερο σχέδιο. 

Σε επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι και 50 εργοδοτούμενος, το ειδικό ανεργιακό επίδομα θα ανέρχεται 

στο 60% και με ανώτατο όριο θα δύναται να παραχωρείται μέχρι και στο 75% των εργοδοτουμένων. Για 
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επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 50 εργοδοτουμένων, το επίδομα θα ανέρχεται στο 60% των 

εργοδοτουμένων. Οι όροι και προϋποθέσεις που θα ισχύουν θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας.  

 

Γ. Σχέδιο για Αυτοτελώς Εργαζόμενους 

Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι δύνανται να αιτηθούν για το Ειδικό Σχέδιο Αναστολής Εργασιών (Σχέδιο Α) και 

αφορά στην καταβολή ειδικού ανεργιακού επιδόματος ύψους 60% με ανώτατο όριο, σύμφωνα με τους 

όρους και προϋποθέσεις που θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Δημοκρατίας της Δημοκρατίας.  

Από το εν λόγω Σχέδιο εξαιρούνται οι αυτοτελώς εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται σε τομείς οι οποίοι 

δεν έχουν επηρεαστεί από την παρούσα κατάσταση. 

 

Δ. Ειδική Άδεια (σε γονείς) 

Δυνατότητα χορήγησης "Ειδικής Άδειας", η οποία δύναται να έχει διάρκεια μέχρι και τέσσερις εβδομάδες και 

την οποία δικαιούνται να αιτηθούν γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, για τη φροντίδα 

παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών (μέχρι και την Τρίτη τάξη Γυμνασίου), λόγω της υποχρεωτικής αναστολής της 

φοίτησης τους σε σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς σύμφωνα με 

τους όρους και προϋποθέσεις που θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

Ε. Ειδικό Επίδομα Ασθενείας  

Οι δικαιούχοι του ειδικού επιδόματος ασθενείας είναι οι ακόλουθοι: 

(α) εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και εμπίπτουν στον Κατάλογο που έχει 

δημοσιευτεί από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους για σκοπούς 

προστασίας και μη επιδείνωσης της υγείας τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση 

πιστοποιητικού από τον προσωπικό ιατρό.  

 



 
 
 
 
 
 
  
 
(β) εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται σε υποχρεωτικό περιορισμό υπό ιατρική παρακολούθηση (καραντίνα) ή 

σε αυτοπεριορισμό και συνεπώς πρέπει υποχρεωτικά να απουσιάζουν από την εργασία τους σύμφωνα με 

οδηγίες ή εντολή των Αρχών, νοουμένου ότι οι υπό περιορισμό εργαζόμενοι κατέχουν πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας.  

(γ) Πρόσωπα ηλικίας 63 ετών μέχρι 65 έτη, τα οποία δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη και συνεχίζουν 

να εργάζονται και οι οποίοι βρίσκονται σε υποχρεωτικό περιορισμό υπό ιατρική παρακολούθηση (καραντίνα) 

ή σε αυτοπεριορισμό, νοουμένου ότι κατέχουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας, είτε 

εμπίπτουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου που παρουσιάζονται στον Κατάλογο του Υπουργείου Υγείας και 

πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους για σκοπούς προστασίας και μη επιδείνωσης της υγείας τους, 

νοουμένου ότι κατέχουν πιστοποιητικό από τον Προσωπικό Ιατρό τους. 

Το ειδικό επίδομα ασθενείας αφορά και αυτοτελώς εργαζόμενους. 

Περαιτέρω όροι και προϋποθέσεις για την καταβολή του επιδόματος θα δημοσιευθούν στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

 

 

*Σημειώνεται ότι λόγω της ισχύουσας επείγουσας κατάστασης που δημιουργήθηκε με τον COVID – 19 τα ανωτέρω δυνατόν να 
τροποποιηθούν. Διευκρινίζεται δε ότι σε καμία περίπτωση τα ανωτέρω δεν αποτελούν νομική συμβουλή. Για περισσότερες 
πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. στο 
admin@gzg.com.cy ή στο 22763340. www.gzg.com.cy  
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