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Πρόγραμμα στήριξης Δημοσιονομικής 

Φύσεως για αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων του κορωνοϊού 
Τελευταία ενημέρωση 10:00 (GMT+2) 

 

 

Ενότητες 

 Μέτρα για στήριξη των επιχειρήσεων, ενίσχυση της 

ρευστότητας και τόνωσης της εσωτερικής κατανάλωσης 

- Φορολογικά μέτρα (Άμεση φορολογία και εισφορές)  

- Μέτρα για ΦΠΑ (Έμμεση φορολογία) 

- Μέτρα Εφόρου Εταιρειών 

- Άλλα μέτρα (Ενημέρωση 31/03/20) 
 

 Ενίσχυση δικτύου προστασίας των εργαζομένων και των 

ευάλωτων ομάδων πληθυσμού  
- Ειδική Άδεια  

- Σχέδιο Αναστολής Εργασιών  

- Σχέδιο Στήριξης Μικρών Επιχειρήσεων 

- Επίδομα ασθενείας  

- Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων  

- Διευκρινίσεις σε σχέση με τον ορισμό «ευπαθείς ομάδες» 
 

 Υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων για 

περίοδο τεσσάρων εβδομάδων  
 

 

 Ρυθμίσεις για ταξιδιώτες  

- Άφιξη στην Κυπριακή Δημοκρατία 

- Αναχώρηση από την Κυπριακή Δημοκρατία 

 

 Άλλα μέτρα προστασίας των πολιτών 
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Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η εξάπλωση 

του κορωνοϊού στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η Κυπριακή 

Κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων για τη στήριξη της 

οικονομίας της χώρας. 

Το πακέτο αφορά 450 εκ. ευρώ που θα έχουν καθαρή δημοσιονομική 

επίπτωση και άλλα 250 εκ. ευρώ προς τόνωση της ρευστότητας στις 

επιχειρήσεις τους επόμενους δύο μήνες και που δεν αναμένεται να 

έχουν δημοσιονομική επίπτωση, και άλλα μέτρα προστασίας των 

πολιτών. 

(Για μερικά από τα πιο κάτω μέτρα εκκρεμεί ψήφιση της σχετικής 

νομοθεσίας ή έκδοση του σχετικού Διατάγματος)  

 

Μέτρα για στήριξη των επιχειρήσεων, ενίσχυση της 

ρευστότητας και τόνωσης της εσωτερικής κατανάλωσης 

Φορολογικά μέτρα (Άμεση φορολογία και εισφορές) 

 Παράταση για δυο μήνες της υποχρέωσης υποβολής 

φορολογικών δηλώσεων για όσους είχαν υποχρέωση να το 

πράξουν μέχρι την 31.3.2020. Η νέα προθεσμία είναι 1.6.2020. 

 

 Μη καταβολή της αυξημένης εισφοράς στο ΓΕΣΥ 

Σύμφωνα με την τροποποίηση του περί ΓεΣΥ Νόμου η οποία 

ψηφίστηκε στις 27 Μαρτίου 2020, η μη καταβολή της 

αυξημένης εισφοράς στο ΓΕΣΥ ισχύει για τρεις μήνες, από την 

1η Απριλίου 2020 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020.  

Σημειώνεται ότι δεν επηρεάζεται το χρονοδιάγραμμα για 

εφαρμογή της 2ης Φάσης του ΓΕΣΥ. Σε περίπτωση που 

παρουσιαστούν αυξημένες ανάγκες για την εφαρμογή της 2ης 

Φάσης του ΓΕΣΥ θα καλυφθούν από το κράτος. 

 

Ενημέρωση 30/03/20: Κατόπιν της ψήφισης από την Βουλή των 

Αντιπροσώπων στις 27/3/2020 του Προγράμματος 

Δημοσιονομικής Στήριξης στα πλαίσια της αντιμετώπισης των 

οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού και ειδικότερα της 

απόφασης για τη μη καταβολή της αυξημένης εισφοράς στο ΓΕΣΥ 

για περίοδο τριών μηνών, το Υπουργείο Οικονομικών επιθυμεί να 

πληροφορήσει όλους τους επηρεαζόμενους ότι τα ποσοστά 

εισφορών στο ΓεΣΥ διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

 
Κατηγορία Μάρτιος 

2020 % 
1 Απριλίου 
2020 – 30 
Ιουνίου 
2020 % 

1 Ιουλίου 
2020 και 
μετά % 

- Μισθωτοί 
- Συνταξιούχοι 
- Εισοδηματίες 
- Πρόσωπο που κατέχει ή 

ασκεί οποιοδήποτε αξίωμα 
 

2,65 1,70 2,65 

Εργοδότες 
 

2,90 1,85 2,90 

Αυτοτελώς εργαζόμενοι 
 

4,00 2,55 4,00 

Η Δημοκρατία ή κάθε φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο που είναι 
υπεύθυνο για την καταβολή 
σε αξιωματούχο των 
προβλεπόμενων από τον 
διορισμό ή την εκλογή του 

αποδοχών 
 

2,90 1,85 2,90 

Πάγιο Ταμείο (Κράτος) 
 

4,70 1,65 4,70 
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Για την τροποποίηση των συντελεστών για το έτος 2020 ανά 

κώδικά είσπραξης, κάντε κλικ εδώ. 

 

Σε περίπτωση που επιχειρήσεις/εργοδότες έχουν προβεί στην 

εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών κατά τον μήνα Μάρτιο 

2020, τότε για αυτές τις περιπτώσεις μόνον, η περίοδος 

εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών καθορίζεται η 1 Μαρτίου 

2020 μέχρι 31 Μαΐου 2020. Νοείται ότι στις περιπτώσεις που δεν 

έχουν εφαρμοστεί μειωμένοι συντελεστές κατά τον μήνα Μάρτιο 

2020, τότε η περίοδος εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών 

καθορίζεται η 1 Απριλίου – 30 Ιουνίου. 

 

 Για όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση θα γίνουν ειδικές ρυθμίσεις 

διευκολύνσεων για όσους έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο 

Ληξιπρόθεσμων Οφειλών. 

 

 Ενημέρωση 26/03/20: Καταβολή εισφορών στα Ταμεία για τα 

οποία έχουν ευθύνη είσπραξης οι Υπηρεσίες Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

Το Υπουργείο Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις, ώστε η 

καταβολή τρεχουσών εισφορών για τους μισθούς Φεβρουαρίου 

που καταβάλλονται τέλος Μαρτίου να πραγματοποιείται από 

σήμερα μόνο είτε μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής / 

ιστοσελίδας JCC Smart, είτε μέσω του διαδικτυακού συστήματος 

των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για καταβολή εισφορών 

(για όσους είναι ήδη χρήστες του διαδικτυακού συστήματος των 

Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 

 

Επιπρόσθετα της πληρωμής μέσω JCC Smart, όλοι οι εργοδότες 

καλούνται όπως απαραίτητα εναποθέσουν τo έντυπο 

«Καταστάσεις Αποδοχών και Εισφορών (Έντυπο ΥΚΑ2-002)» στα 

ειδικά κιβώτια που βρίσκονται στα κατά τόπους Επαρχιακά 

Γραφεία και Υποκαταστήματα των Υπηρεσιών, ώστε να καταστεί 

δυνατή η καταχώριση των αποδοχών όλων των εργοδοτουμένων. 

 

Νοείται ότι οι εργοδότες που υποβάλλουν στοιχεία με 

μηχανογραφημένα μέσα (π.χ. usb, cd κ.ά.), θα πρέπει να τα 

εναποθέτουν μαζί με το έντυπο «Καταστάσεις Αποδοχών και 

Εισφορών (Έντυπο ΥΚΑ2-002)» στα ειδικά κιβώτια. 

Εναλλακτικά, τα πιο πάνω έντυπα ΥΚΑ2-002/ μηχανογραφημένα 

μέσα θα μπορούσαν να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου στα κατά 

τόπους Επαρχιακά Γραφεία και Υποκαταστήματα. 

Ενημέρωση 27/03/20: Σύμφωνα με την τροποποίηση του περί 

Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου η οποία 

ψηφίστηκε σήμερα, για όσους οφειλέτες είναι ενταγμένοι σε 

ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες κοινωνικές εισφορές κατά την 1η 

Μαρτίου 2020, η καταβολή των δόσεων που αντιστοιχούν στους 

μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 αναστέλλεται, και η περίοδος 

αποπληρωμής επεκτείνεται κατά δύο μήνες. 

Πίσω στην αρχική  

  

Μέτρα για ΦΠΑ (Έμμεση φορολογία) 

Η τροποποίηση του περί ΦΠΑ Νόμου η οποία ψηφίστηκε στις 27 

Μαρτίου 2020, προνοεί τα ακόλουθα: 

 

 Την προσωρινή αναστολή της καταβολής του οφειλόμενου 

ΦΠΑ για τις περιόδους που λήγουν 29 Φεβρουαρίου 2020, 31 

Μαρτίου 2020 και 30 Απριλίου, 2020. 

 Η παραπάνω αναστολή αναβάλλει προσωρινά μέχρι τις 10 

Νοεμβρίου 2020, την επιβολή πρόσθετου φόρου ύψους 10% 

και τόκων και τυχόν ποινικών κυρώσεων έναντι υποκείμενων 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12965#flat
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στον φόρο προσώπων για την καθυστέρηση καταβολής του 

πληρωτέου ΦΠΑ. 

 Η προσωρινή αναστολή πληρωμής ΦΠΑ για τις πιο πάνω 

περιόδους εφαρμόζεται νοουμένου ότι: 

- Το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο υποβάλει την 

φορολογική του δήλωση εμπρόθεσμα, και 

- το ποσό ΦΠΑ που αφορά τις πιο πάνω περιόδους 

καταβληθεί μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020. 

 Η προσωρινή αναστολή δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις που 

ανήκουν στους πιο κάτω κώδικες οικονομικής δραστηριότητας 

σύμφωνα με το πιστοποιητικό εγγραφής τους: 

 

Κώδικας 

οικονομική 

δραστηριότητας 

Περιγραφή 

35111 Παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος. 

36001 Συλλογή και διανομή νερού (για 

ύδρευση). 

47111 Παντοπωλεία και υπεραγορές κυρίως 

τροφίμων. 

47112 Περίπτερα -μίνι μάρκετ. 

47191 Λιανικό εμπόριο ποικιλίας αγαθών σε 

πολυκαταστήματα όπου δεν 

υπερισχύουν τα τρόφιμα, τα ποτά 

και ο καπνός. 

47211 Λιανικό εμπόριο φρούτων και 

λαχανικών-φρουταρίες. 

47221 Λιανικό εμπόριο κρέατος και 

προϊόντων κρέατος 

συμπεριλαμβανομένων των 

πουλερικών. 

47231 Λιανικό εμπόριο ψαριών και 

θαλασσινών-ψάρια, μαλάκια. 

47241 Λιανικό εμπόριο ψωμιού και λοιπών 

ειδών αρτοποιίας. 

47242 Λιανικό εμπόριο ειδών 

ζαχαροπλαστικής. 

47301 Λιανική πώληση καυσίμων. 

47411 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, περιφερειακού 

εξοπλισμού και λογισμικού 

συμπεριλαμβανομένου 

βιντεοπαιχνιδιών. 

47611 Λιανικό εμπόριο βιβλίων. 

47621 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και 

γραφικής ύλης. 

47651 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε 

είδους εκτός των βιντεοπαιχνιδιών. 

47731 Φαρμακεία. 

61101 Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. 

61201 Υπηρεσίες διαδικτύου. 

61301 Δορυφορικές υπηρεσίες 

τηλεπικοινωνιών. 

61901 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 

εκτός ΑΤΗΚ. 

 
Πίσω στην αρχική  

 

Μέτρα Εφόρου Εταιρειών (Ανακοίνωση 24/3/20) 

 Αναστέλλεται η διαδικασία δημοσίευσης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τρίμηνη ειδοποίηση πριν τη 
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διαγραφή των μη συμμορφούμενων εταιρειών, μέχρι τον 

Ιανουάριο 2021 

 

 Η δυνατότητα καταβολής του ετήσιου τέλους για το 2020 

παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2020 χωρίς 

την επιβολή της επιπρόσθετης επιβάρυνσης του 10% και 30%.  

 

Σε συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η εφαρμογή 

της χρηματικής επιβάρυνσης για την εκπρόθεσμη υποβολή 

θεσμοθετημένων εντύπων στο ΤΕΕΕΠ, θα μετατεθεί για το 

2021. 

 

 Η Ετήσια Έκθεση με ημερομηνία σύνταξης από 01/01/2020 

μέχρι και 31/12/2020 δύναται να υποβληθεί στο Τμήμα μέχρι 

και τις 28/01/2021, χωρίς να επιβληθεί το τέλος των €20 για 

εκπρόθεσμη καταχώριση. 

 

Η σχετική ρύθμιση που πρέπει να γίνει στο σύστημα του 

Εφόρου Εταιρειών έχει διευθετηθεί και η καταχώρηση της 

Ετήσιας Έκθεσης είναι εφικτή από τις 24/3/2020. 

Πίσω στην αρχική  

 

Άλλα μέτρα 

 Αναστολή της απαίτησης κατακράτησης εγγυήσεων στο πλαίσιο 

συμβάσεων κράτους και ιδιωτικού τομέα για προμήθειες 

υπηρεσιών ή προϊόντων που θα καθυστερήσουν λόγω της κρίσης. 

Το μέτρο ήδη εφαρμόζεται. 

 

 Στήριξη για ανάκαμψη του Τουρισμού: Πρόσθετες πιστώσεις 

€11εκ για υλοποίηση δράσεων στήριξης του τουριστικού 

ρεύματος προς την Κύπρο, μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του 

2020, σε συνεργασία με Αεροπορικές Εταιρείες  και Οργανωτές 

Ταξιδίων, καθώς και δράσεων για ενίσχυση της προσέλκυσης 

τουριστών κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2020 – Μαρτίου 2021. 

 

 Τραπεζικός τομέας: Η ΕΚΤ έχει ήδη μελετήσει μέτρα και με 

συνδρομή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, προς στήριξη των 

τραπεζικών χορηγήσεων. Στα πλαίσια των νέων μέτρων, τα 

κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα έχουν τη δυνατότητα να 

αντλήσουν ρευστότητα από το ευρωσύστημα με σημαντικά 

ευνοϊκούς όρους. Τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί από την ΕΚΤ 

αφορούν μεταξύ άλλων, την απελευθέρωση των αποθεμάτων 

κεφαλαίων, που για τις κυπριακές συστημικές τράπεζες 

υπολογίζονται πέραν του 1,3 δις. Ευρώ. Επιπρόσθετα, η Κεντρική 

Τράπεζα της Κύπρου εξετάζει περαιτέρω μέτρα τοπικού 

χαρακτήρα τα οποία θα ανακοινωθούν από το Διοικητή της 

Κεντρικής Τράπεζας το αμέσως επόμενο διάστημα. 

 

Ενημέρωση 26/03/20: Στο πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου 

Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας, το Υπουργικό 

Συμβούλιο ενέκρινε δύο νομοθεσίες: 

1. Η πρώτη Νομοθεσία αφορά την αναστολή, μέσω νόμου και 

διατάγματος του Υπουργού Οικονομικών, της αποπληρωμής 

δόσεων κεφαλαίου και τόκων για δάνεια προς 

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για περίοδο εννέα μηνών, 

μέχρι την 31/12/2020. 
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Από την αναστολή καλύπτονται πέραν των επιχειρήσεων, τα 

φυσικά πρόσωπα και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, οι οποίοι ήταν 

συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. 

 

Σημειώνεται ότι, πέραν των τραπεζών καλύπτει και πιστωτικά 

ιδρύματα όπως οι εταιρίες διαχείρισης δανείων, οι 

ασφαλιστικές εταιρείες, και ο ΚΟΑΓ. Στο τέλος της περιόδου τα 

δεδομένα θα επαναξιολογηθούν, και ανάλογα με τις αποφάσεις 

των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων, θα αναπροσαρμοστούν 

ανάλογα. 

 

Για την εφαρμογή του μέτρου, θα πρέπει να γίνει γραπτό 

αίτημα στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Με γραπτό 

αίτημα για εταιρείες και αυτοτελώς εργαζομένους, θα 

αναστέλλεται, επίσης, η υποχρέωση τους για υποβολή των 

οικονομικών λογαριασμών τους, στους Χρηματοοικονομικούς 

Οργανισμούς κατά το έτος 2019. 

 

Το σχετικό νομοσχέδιο έγινε αποδεκτό από 31 Βουλευτές στην 

Ολομέλεια που έλαβε χώρα στις 29/03/20. 

 

Ενημέρωση 31/03/20: Σύμφωνα με το Διάταγμα που 

εκδόθηκε στις 30 Μαρτίου 2020, ανακοινώνονται τα 

ακόλουθα: 

 

 Αναστέλλεται για όλους τους δικαιούχους, η υποχρέωση 

καταβολής των δόσεων, περιλαμβανομένων και των τόκων 

σε πιστωτικές διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν ή/και 

αγοράσθηκαν ή/και τυγχάνουν διαχείρισης από 

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. 

 Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου, αυτοτελώς εργαζόμενοι και επιχειρήσεις 

οι οποίοι δεν είχαν καθυστερήσεις στην καταβολή της 

δόσης πάνω από 30 μέρες από την ημερομηνία που 

προνοείται από υφιστάμενες συμβατικές υποχρεώσεις κατά 

τις 29 Φεβρουαρίου 2020. 

 Τα πιο πάνω έκτακτα μέτρα έχουν διάρκεια από την 30ή 

Μαρτίου 2020 (ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος) 

μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

 Η αναστολή δόσεων και τόκων εφαρμόζεται από την 

ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος, νοουμένου ότι οι 

δικαιούχοι αποστείλουν γραπτώς ή ταχυδρομικώς ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιότυπου στους 

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα του 

σχετικού Διατάγματος. 

 Το σύνολο των δόσεων κεφαλαίου και τόκων των οποίων 

αναστέλλεται η περίοδος καταβολής τους, κατά την 

ημερομηνία λήξεως της ισχύος του διατάγματος, δεν θα 

καθίστανται άμεσα απαιτητά. 

 Με την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του διατάγματος, 

επαναρχίζει η καταβολή των δόσεων και των τόκων και 

παράλληλα η περίοδος πληρωμής θεωρείται ότι έχει 

αυτομάτως επιμηκυνθεί για όση περίοδο απαιτείται. 

 

Τα έκτακτα μέτρα αναστολής, καλύπτουν μια ευρεία βάση 

χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως πιστωτικά ιδρύματα, 

εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, εταιρείες διαχείρισης δανείων, 

ασφαλιστικές εταιρείες και τον Κυπριακό Οργανισμό 

Ανάπτυξης Γης. 

 

https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2020/03/%CE%94%CE%99%CE%86%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%91%20-%20%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%91%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%91%20(3).pdf
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2. Η δεύτερη Νομοθεσία αφορά την παραχώρηση 

Κυβερνητικών Εγγυήσεων συνολικού ποσού μέχρι δύο 

δισεκατομμυρίων ευρώ (€ 2.000.000.000) με σκοπό: 

(α) την παραχώρηση νέων χαμηλότοκων δανείων ύψους 

€1.750.000.000 σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενους 

για αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από τα μέτρα 

που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας του 

Κορωνιού, και 

(β) την επιδότηση μέρους του επιτοκίου σε φυσικά πρόσωπα, 

αυτοτελώς εργαζομένους και επιχειρήσεις ύψους 

€250.000.000. 

Οι βασικές αρχές της παραχώρησης των κυβερνητικών 

εγγυήσεων καλύπτονται στον Νόμο ενώ οι διάφοροι 

παράμετροι και όροι της παραχώρησης και χρήσης των 

κυβερνητικών εγγυήσεων, θα εκδίδονται με Διάταγμα του 

Υπουργού Οικονομικών το οποίο δύναται να αναθεωρείται σε 

τακτή βάση αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών, τόσο σε 

εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Οι κυβερνητικές εγγυήσεις παραχωρούνται για την αύξηση 

της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και δεν θα 

μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή 

υφιστάμενων δανείων. Θα μπορούν όμως να 

χρησιμοποιούνται για τόκους υφισταμένων δανείων, τα οποία 

είναι μέρος του υφιστάμενου προγράμματος. 

 Οι κυβερνητικές εγγυήσεις θα καλύπτουν το 70% των 

ζημιών που δυνατόν να προκύψουν από τα πιο πάνω 

δάνεια και οι τράπεζες το υπόλοιπο 30% ανεξαρτήτως 

εάν το δάνειο είναι εξασφαλισμένο ή μη. 

 Τα δάνεια θα έχουν διάρκεια από 3 μήνες μέχρι και 6 

χρόνια εξαιρουμένων των τρεχούμενων λογαριασμών 

που η μέγιστη διάρκεια της εγγύησης θα είναι το 1 έτος. 

 Η διαδικασία παραχώρησης των κυβερνητικών 

εγγυήσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα θα αρχίσει από 

τις αρχές Απριλίου και αναμένουμε ότι η παραχώρηση 

των πρώτων δανείων θα ξεκινήσει αρχές Μαΐου του 

2020. 

 Περιλαμβάνονται, επίσης, κριτήρια και όροι ως προς την 

παραχώρηση των κυβερνητικών εγγυήσεων στα 

πιστωτικά ιδρύματα καθώς και σε σχέση με την 

παραχώρηση των δανείων προς Αυτοτελώς Εργαζόμενους 

και Επιχειρήσεις όπως το ανώτατο ύψος δανείων που θα 

μπορεί να τους παραχωρηθεί καθώς και για ποιους 

λόγους (κάλυψη των αναγκών ρευστότητας, κεφαλαίου 

κίνησης και επενδύσεων). 

 Σημειώνεται ο όρος ότι οι επιλέξιμες επιχειρήσεις και 

αυτοτελώς εργαζόμενοι δεν θα προχωρήσουν σε 

οποιεσδήποτε απολύσεις προσωπικού από την 

ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος και μέχρι τις 30 

Σεπτεμβρίου του 2020 μέσω του ταμείου πλεονασμού.  

 Καθορίζονται χαμηλότοκα επιτόκια για τα νέα δάνεια που 

θα παραχωρηθούν, σύμφωνα με το προσωρινό πλαίσιο 

των κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη 

στήριξη της οικονομίας. Η όποια περεταίρω μείωση των 

επιτοκίων, ενδεχομένως να θεωρείτο κρατική ενίσχυση 

από την ΕΕ. 

Παραδείγματα επιτοκίων 
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(α) Το Συνολικό Επιτόκιο των νέων δανείων για μια 

μικρομεσαία επιχείρηση ή έναν αυτοτελώς εργαζόμενο θα 

ανέρχεται: 

Για ένα εξασφαλισμένο δάνειο χρονικής διάρκειας 

μέχρι ένα έτος στο 0,75% και με χωρίς εξασφάλιση 

στο 1,25% 

Για ένα εξασφαλισμένο δάνειο χρονικής διάρκειας 

μέχρι 3 έτη στο 1% και με χωρίς εξασφάλιση στο 

1,50% 

Για ένα εξασφαλισμένο δάνειο χρονικής διάρκειας 

μέχρι 6 έτη στο 1,50% και με χωρίς εξασφάλιση στο 

2% 

(β) Αντίστοιχα το Συνολικό Επιτόκιο των νέων δανείων 

για μια μεγάλη επιχείρηση θα ανέρχεται ως ακολούθως: 

Για ένα εξασφαλισμένο δάνειο χρονικής διάρκειας 

μέχρι ένα έτος στο 1% και με χωρίς εξασφάλιση στο 

1,50% 

Για ένα εξασφαλισμένο δάνειο χρονικής διάρκειας 

μέχρι 3 έτη στο 1,50% και με χωρίς εξασφάλιση στο 

2% 

Για ένα εξασφαλισμένο δάνειο χρονικής διάρκειας 

μέχρι 6 έτη στο 2,50% και με χωρίς εξασφάλιση στο 

3% 

 

Ενημέρωση 29/03/20: Στην Ολομέλεια που έλαβε χώρα στις 

29/03/20, αναβλήθηκε η συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου 

για τις 2 Απριλίου 

 

 Ενημέρωση 27/03/20: Στήριξη Ναυτιλιακών Εταιρειών - 

Ανακοίνωση για τον κορωνοϊό (COVID-19) 

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας (ΥΦΥΝ), στηρίζοντας τις ναυτιλιακές 

εταιρείες και τους πλοιοκτήτες Κυπριακών πλοίων, στην 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εξάπλωσης του κορωνοϊού 

(COVID-19) ανακοινώνει την παράταση στην πληρωμή του φόρου 

χωρητικότητας και του οφειλόμενου ετήσιου τέλους διαχείρισης 

νηολογίου.  

 

Σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο φόρος χωρητικότητας και το 

ετήσιο τέλος διαχείρισης νηολογίου για το φορολογικό έτος 2020, 

που θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020, 

καθίστανται πληρωτέα την 31η Μαΐου 2020. 

 

Σημειώνεται επίσης ότι για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας 

του ΥΦΥΝ και την αποτελεσματική και ποιοτική παροχή υπηρεσιών 

στους πελάτες και συνεργάτες του, το ΥΦΥΝ έχει προβεί σε ειδικές 

ρυθμίσεις λειτουργίας που να διασφαλίζουν την προστασία της 

δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.  Ως 

εκ τούτου, το κοινό καλείται όπως πραγματοποιεί τα αιτήματα του 

ηλεκτρονικά σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο. 
Πίσω στην αρχική  

 

Ενίσχυση δικτύου προστασίας των εργαζομένων και των 

ευάλωτων ομάδων πληθυσμού  

Χορήγηση «Ειδικής Άδειας» σε Γονείς που εργάζονται στον 

ιδιωτικό τομέα, για τη Φροντίδα Παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών 

(μέχρι και την Τρίτη τάξη Γυμνασίου) λόγω αναστολής της 

https://www.dms.gov.cy/dms/shipping.nsf/All/C1591F82D32E9BDFC2258535003805A9/$file/Circular%202020-06%20(2020-03-17)-GR.pdf?OpenElement
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φοίτησης σε σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε βρεφοκομικούς 

και παιδοκομικούς σταθμούς 

 

Ενημέρωση 30/03/20: Η «Ειδική Άδεια» για Φροντίδα Παιδιών Ισχύει 

από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020 για εργαζόμενους γονείς οι οποίοι 

έχουν την ευθύνη για την φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή και 

παιδιών με αναπηρίες ανεξαρτήτως ηλικίας και λόγω της φύσης της 

εργασίας τους δεν μπορούν να εργαστούν είτε με τηλεργασία ή με 

εργασία από το σπίτι ή με ευέλικτο ωράριο και εφόσον δεν υπάρχει 

κατ’ οίκον βοήθεια. 

 

 Η αίτηση υποβάλλεται μόνο από μισθωτούς οι οποίοι είναι 

ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 

2020 και έχουν ακαθάριστο τελευταίο μηνιαίο μισθό μέχρι €2500. 

 Η περίοδος παροχής της Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις 4 βδομάδες συνολικά και για τους δύο 

γονείς. 

 Αν ο ένας γονέας λάβει την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών, ο 

άλλος δεν μπορεί να τη λάβει για την ίδια περίοδο. 

 Αν ο ένας γονέας εργάζεται και ο άλλος όχι (είτε επειδή λαμβάνει 

επίδομα ανεργίας ή ειδικό ανεργιακό επίδομα ή επίδομα ασθενείας 

ή ειδικό επίδομα ασθενείας, είτε επειδή είναι άνεργος είτε για 

άλλους παρόμοιους λόγους), ο εργαζόμενος γονέας δεν 

δικαιούται την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών για εκείνη την 

περίοδο, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται έχει νοσήσει ο ίδιος 

με τον ιό COVID 19 ή νοσηλεύεται ή είναι πρόσωπο με αναπηρία 

ή είναι πρόσωπο σε υποχρεωτικό περιορισμό. 

 Για την παροχή επιδόματος Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών 

χρειάζεται να εξασφαλιστεί η συναίνεση του εργοδότη. 

 Για γονείς ατόμων με αναπηρία, η Ειδική Άδεια για Φροντίδα 

Παιδιών χορηγείται εφόσον δεν παραχωρείται επίδομα φροντίδας 

για τα πρόσωπα αυτά από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών δεν παρέχεται 

για περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, 

ειδικό ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, ειδικό επίδομα 

ασθενείας. 

 

Πώς υπολογίζεται το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα 

Παιδιών, νοουμένου ότι πληρούνται όλοι οι όροι και 

προϋποθέσεις: 

 

Με βάση τον μισθό του Ιανουαρίου 2020 ή σε περίπτωση που δεν 

υπάρχουν στοιχεία για τον τελευταίο μισθό 2020, με βάση τον 

τελευταίο μισθό για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία εντός των 

τελευταίων 9 μηνών στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων: 

 Για τα πρώτα €1.000 του μηνιαίου μισθού, υπολογίζεται επίδομα 

σε ποσοστό 60% για το μέρος αυτό του μισθού και για το μέρος 

του μισθού από €1.000 μέχρι €2.000 υπολογίζεται επίδομα σε 

ποσοστό 40%. Το μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός 

μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.000. 

 Για μονογονεϊκές οικογένειες τα ανωτέρω ποσοστά αυξάνονται σε 

70% και 50% αντίστοιχα και το μέγιστο ύψος επιδόματος για 

περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.200.   

 Περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών που ο τελευταίος μηνιαίος 

μισθός υπερβαίνει τις €2.500, θα εξεταστούν με βάση τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης. 

 Το παρεχόμενο επίδομα θα υπολογίζεται κατ’ αναλογία των 

ημερών για τις οποίες καθίσταται ο αιτητής/τρια δικαιούχος. 

 Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το επίδομα Ειδικής 

Άδειας για Φροντίδα Παιδιών, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την 
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υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους 

εργοδοτούμενους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα. 

 Η περίοδος της Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών θα θεωρείται 

περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο 

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο 

ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου. 

 

Συχνές ερωτήσεις για την «Ειδική Άδεια» 

i. Τι είναι η «Ειδική Άδεια»; 

Η «Ειδική Άδεια» αφορά σε γονείς που εργάζονται τόσο στον 

Ιδιωτικό, όσο και στον Δημόσιο / Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για 

τη φροντίδα παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών (μέχρι και την 

τρίτη τάξη Γυμνασίου), λόγω αναστολής της φοίτησης σε 

σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε βρεφοκομικούς και 

παιδοκομικούς σταθμούς. 

 

Επισημαίνεται ότι οι γονείς προσώπων με αναπηρίες 

δικαιούνται την ειδική άδεια ανεξαρτήτου ηλικίας, νοουμένου 

ότι δεν παραχωρείται επίδομα φροντίδας για τα παιδιά τους. 

 

ii. Πόση διάρκεια έχει η «Ειδική Άδεια» και τι ποσοστό του 

μισθού καλύπτει; 

Η Ειδική Άδεια δύναται να έχει διάρκεια μέχρι και 4 εβδομάδες 

στο παρόν στάδιο και δεν περιλαμβάνει αργίες, ενώ θα 

παραχωρείται σε γονέα με μηναίο μισθό μέχρι €2.500 

(ακάθαρτα) επίδομα ως ακολούθως: 

 

Για τα πρώτα €1.000 του μισθού του γονέα θα καταβληθεί 

επίδομα «ειδικής άδειας» σε ποσοστό 60% του μισθού και για 

τα επόμενα €1.000 του μισθού του, θα καταβληθεί επίδομα σε 

ποσοστό 40%. Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις μονογονεϊκών 

οικογενειών, η αναλογία για καταβολή του επιδόματος 

διαφοροποιείται στο 70% και 50% αντίστοιχα. 

 

Η περίοδος κάλυψης επιδόματος Ειδικής Άδειας λήγει στις 30 

Απριλίου 2020. 

 

iii. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για παραχώρησή της; 

Η άδεια παραχωρείται σε γονέα με μηνιαίο μισθό μέχρι €2.500 

(ακάθαρτα). Γονέας με μισθό που υπερβαίνει τις €2.500 

(ακάθαρτα) δεν δικαιούται την ειδική άδεια. 

 

Η άδεια θα παραχωρείται σε έναν από τους δύο γονείς και αν ο 

ένας γονέας λάβει την υπό αναφορά άδεια, ο άλλος δεν μπορεί 

να λάβει αντίστοιχη άδεια ταυτοχρόνως. Επίσης, αν ο ένας 

γονέας εργάζεται / λαμβάνει επίδομα ανεργίας/ συμμετέχει σε 

Σχέδιο Αναστολής Εργασιών και ο άλλος όχι, ο εργαζόμενος 

γονέας δεν την δικαιούται, εκτός αν ο γονέας που δεν 

εργάζεται έχει νοσήσει ο ίδιος με τον ιό ή νοσηλεύεται ή είναι 

πρόσωπο με αναπηρία ή είναι πρόσωπο σε υποχρεωτικό 

περιορισμό. 

 

Τονίζεται ότι η υπό αναφορά άδεια θα παραχωρείται, αν η 

φύση της εργασίας τους δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την 

εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο και αν 

δεν υπάρχει εσωτερική βοήθεια. Η άδεια θα παραχωρείται σε 

συνεννόηση με τον εργοδότη, εφόσον υποβληθεί σχετική 

αίτηση. 

 

iv. Το υπόλοιπο ποσό από την «Ειδική Άδεια» θα το 

καταβάλλει ο εργοδότης; 

Η ειδική άδεια προνοεί για γονέα με μισθό μέχρι €2.500 

(ακαθάριστα) τα ακόλουθα: για τα πρώτα €1.000 του μισθού 
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του γονέα θα καταβληθεί επίδομα «ειδικής άδειας» σε ποσοστό 

60% του μισθού και για τα επόμενα €1.000 του μισθού του, 

θα καταβληθεί επίδομα σε ποσοστό 40%. Σε περιπτώσεις 

μονογονεϊκών οικογενειών, η αναλογία για καταβολή του 

επιδόματος διαφοροποιείται στο 70% και 50% αντίστοιχα. 

 

Ο εργοδότης δεν θα καταβάλλει το υπόλοιπο του μισθού. 

Οποιοσδήποτε εργαζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει και από 

την άδεια ανάπαυσης που έχει σε πίστη του. 

 

v. Η «Ειδική Άδεια» θα πρέπει να λαμβάνεται συνεχόμενα; 

Η ειδική άδεια θα παραχωρείται για περίοδο μέχρι και 4 

εβδομάδων και μπορεί να λαμβάνεται είτε συνεχόμενα, είτε 

αποσπασματικά σε συνεννόηση με τον εργοδότη. Ο γονέας θα 

πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε περίοδο που 

επιθυμεί να λάβει ειδική άδεια. 

 

vi. Μπορώ να πάρω «Ειδική Άδεια» για σύζυγο / γονέα σε 

ευπαθή ομάδα (π.χ. σύζυγος έγκυος); 

Η ειδική άδεια παραχωρείται μόνο για τη φροντίδα παιδιών 

μέχρι 15 ετών. Σε περίπτωση που τα παιδιά αφορούν σε άτομα 

με αναπηρίες, η ειδική άδεια παραχωρείται ανεξαρτήτως της 

ηλικίας του παιδιού. 

 

Ωστόσο, αν δεν υπάρχει φροντίδα για τον γονέα / σύζυγο σε 

ευπαθή ομάδα όπως αυτές καθορίζονται από το Υπουργείο 

Υγείας, μπορεί να υποβληθεί αίτηση, η οποία θα εξεταστεί στη 

βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Η ίδια διαδικασία 

θα ισχύσει και σε περιπτώσεις που σύζυγος εργαζόμενου είναι 

εγκυμονούσα. 

 

vii. Η «Ειδική Άδεια» αφορά μόνο σε εργαζόμενους 

πλήρους απασχόλησης; 

Δικαίωμα σε «ειδική άδεια» έχουν οι εργαζόμενοι πλήρους, 

αλλά και μερικής απασχόλησης καθώς και εργαζόμενοι με 

κυλιόμενο ωράριο (σύστημα βάρδιας). Αφορά σε ιδιωτικούς 

υπάλληλους και υπάλληλους στον Δημόσιο και Ευρύτερο 

Δημόσιο Τομέα. Δεν αφορά σε αυτοτελώς εργαζομένους. 

Ενημέρωση 30/03/2020: Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί 

στις 28/03/20 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η 

Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τρόπο 

καταβολής της Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών (Απόφαση 

με Αρ. 1 του 2020) (Κ.Δ.Π.127/2020). Στην εν λόγω 

Απόφαση επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι και η σχετική αίτηση 

που θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά όσοι θα αιτηθούν 

Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών. 

Η αίτηση για την Ειδική Άδεια (ΕΕΑ1) είναι αναρτημένη στην 

ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy και μπορούν από 

σήμερα, όσοι ενδιαφέρονται, να την συμπληρώσουν 

ηλεκτρονικά. 

Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της 

ηλεκτρονικής Δήλωσης Υποβολής Στοιχείων Τραπεζικού 

Λογαριασμού (EEA6), η οποία βρίσκεται ήδη αναρτημένη στην 

πιο πάνω σελίδα. 

Πίσω στην αρχική  

 

 

 

http://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/
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Σχέδιο Αναστολής Εργασιών 

Σε όσες επιχειρήσεις έχει αποφασισθεί να αναστείλουν τις εργασίες 

τους και σε όσες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους και 

θα υποστούν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 25% 

εφαρμόζεται Σχέδιο Αναστολής των εργασιών των επιχειρήσεων με 

στόχο να αποφευχθούν οι απολύσεις εργαζομένων και ταυτόχρονα οι 

επηρεαζόμενοι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα για όσο 

χρονικό διάστημα η επιχείρηση θα βρίσκεται σε αναστολή εργασιών. 

Ενημέρωση 30/03/20: Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί στις 

29/03/20 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η Απόφαση της 

Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους 

όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης επιχειρήσεων στο Ειδικό Σχέδιο 

Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης καθώς και για 

τους όρους, προϋποθέσεις και τον τρόπο υπολογισμού για την 

παροχή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος για τους Εργοδοτουμένους  

(Απόφαση με Αρ. 4 του 2020) (Κ.Δ.Π. 130/2020).  

Στην εν λόγω Απόφαση επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι και η σχετική 

αίτηση που θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά οι εργοδότες 

(νομικού ή/ και φυσικού προσώπου) για πλήρη αναστολή εργασιών 

της επιχείρησης και δήλωση εργοδοτουμένων για καταβολή ειδικού 

ανεργιακού επιδόματος. 

Η εν λόγω αίτηση (ΕΕΑ3) θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

www.coronavirus.mlsi.gov.cy το συντομότερο δυνατόν. 

Προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν τα στοιχεία της 

αίτησης, έτσι ώστε να προετοιμαστούν εγκαίρως για την ηλεκτρονική 

υποβολή της. 

Ενημέρωση 30/03/20: Περισσότερες διευκρινήσεις για το Ειδικό 

Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης και 

παροχής Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος 

Το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης και 

παροχής Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος ισχύει από τις 11/3/2020 

μέχρι τις 12/4/2020 (ανάλογα με την ημερομηνία κατά την οποία 

έχουν τεθεί σε υποχρεωτική αναστολή με βάση απόφαση της 

Κυβέρνησης) για: 

 Επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είναι εργοδότες) που 

έχουν αναστείλει πλήρως την εργασία τους σύμφωνα με τα 

Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές αποφάσεις του 

Υπουργικού Συμβουλίου νοουμένου ότι δεν έχει διαφοροποιηθεί η 

φύση ή και ο τρόπος δραστηριοποίησής τους. 

 

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. 

 

Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των εννέα 

εργοδοτουμένων θα καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στο 

90% των εργοδοτουμένων τους, εφόσον πληρούνται οι όροι και 

προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί. 

 

Στο εναπομείναν 10% περιλαμβάνονται οι διευθυντές μέτοχοι, 

συνέταιροι που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικοί 

https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2020/03/5232%2029%203%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I%20(3).pdf
http://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/
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διευθυντές και διευθυντικά στελέχη. Σε περίπτωση κατά την 

οποία τα πιο πάνω πρόσωπα υπερβαίνουν σε αριθμό το 10% των 

εργοδοτουμένων της επιχείρησης, τότε δύνανται να 

συμπεριληφθούν και να καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα 

εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις 

 

Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων που 

εμπίπτουν στο 90% του συνόλου των εργοδοτουμένων, το 

αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης στρογγυλοποιείται στον 

πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. 

 

Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι εννέα εργοδοτούμενους 

δύναται να καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα σε όλους τους 

εργοδοτούμενους της επιχείρησης ανεξαρτήτως της ιδιότητας των 

προσώπων αυτών. 

 

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. 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. 

 

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. 

 

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, 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. 

 Oι εργοδοτούμενοι οι οποίοι είχαν ενταχθεί στο Σχέδιο Αναστολής 

Εργασιών της τουριστικής βιομηχανίας (όπως ξενοδοχεία και 

υπηρεσίες εστίασης) δύνανται με την ολοκλήρωση της περιόδου 

της αναστολής τους, να ενταχθούν στο παρόν Σχέδιο. 

 

Συχνές ερωτήσεις για το Σχέδιο Αναστολής Εργασιών 

i. Τι είναι το Σχέδιο Αναστολής Εργασιών; 

Σε όσες επιχειρήσεις έχει αποφασισθεί να αναστείλουν τις 

εργασίες τους και σε όσες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν τη 

λειτουργία τους και θα υποστούν μείωση του κύκλου εργασιών 

πέραν του 25%, εφαρμόζεται Σχέδιο Αναστολής των εργασιών 

των επιχειρήσεων με στόχο να αποφευχθούν οι απολύσεις 
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εργαζομένων και ταυτόχρονα οι επηρεαζόμενοι εργαζόμενοι θα 

λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα για όσο χρονικό διάστημα η 

επιχείρηση θα βρίσκεται σε αναστολή εργασιών. 

 

Για να ισχύσει το Σχέδιο Αναστολών Εργασιών σε μια επιχείρηση 

θα πρέπει απαραιτήτως να υποβληθεί σχετική αίτηση στο 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

στην οποία θα αναγράφονται οι όροι και προϋποθέσεις για 

συμμετοχή στο Σχέδιο. Επιχειρήσεις που θα προβούν σε 

οποιεσδήποτε απολύσεις δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στο 

Σχέδιο. 

 

ii. Όσοι προσλήφθηκαν πρόσφατα και δεν πληρούν τις 

ασφαλιστικές προϋποθέσεις θα πάρουν ανεργιακό 

επίδομα στο πλαίσιο Σχεδίου Αναστολής; 

Όχι, οι περιπτώσεις αυτές δεν εμπίπτουν στο ανεργιακό επίδομα. 

Τα πρόσωπα που επηρεάζονται μπορούν να υποβάλουν αίτηση, 

η οποία θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης. 

 

iii. Με ποιο τρόπο αποδεικνύεται η μείωση κύκλου εργασιών 

κατά 25%; 

Θα υποβάλλεται τυποποιημένη πιστοποίηση από τους 

εγκεκριμένους λογιστές της επιχείρησης, οι οποίοι, αφού 

μελετήσουν τα δεδομένα της αντίστοιχης περιόδου της 

προηγούμενης χρονιάς και με βάση όλα τα διαθέσιμα δεδομένα 

για την κατάσταση που ισχύει και τον τύπο και δραστηριότητες 

της επιχείρησης, θα πιστοποιούν την εκτιμώμενη ή και 

υφιστάμενη μείωση του κύκλου εργασιών για την περίοδο 

Μαρτίου και Απριλίου 2020. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που 

δεν δραστηριοποιούνταν κατά την αντίστοιχη περίοδο της 

προηγούμενης χρονιάς, η βάση σύγκρισης θα είναι οι αμέσως 

προηγούμενοι μήνες. 

 

iv. Εργάζομαι σε επιχείρηση που εμπίπτει σε οικονομική 

δραστηριότητα υποχρεωτικής αναστολής (νηπιαγωγείο, 

φροντιστήριο). Μπορώ να συμμετάσχω σε Σχέδιο 

Αναστολής; 

Στο Σχέδιο Αναστολής Εργασιών έχουν τη δυνατότητα να 

συμμετάσχουν τόσο επιχειρήσεις που τελούν υπό υποχρεωτική 

αναστολή όπως αναφέρονται στα Διατάγματα του Υπουργού 

Υγείας που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα 

www.pio.gov.cy/coronavirus, όσο και επιχειρήσεις που θα 

υποστούν σημαντική μείωση κύκλου εργασιών (πέραν του 

25%), οι οποίες δεν εμπίπτουν στις οικονομικές δραστηριότητες 

που περιλαμβάνονται στα σχετικά Διατάγματα του Υπουργού 

Υγείας. 

 

v. Για επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν σε Σχέδια 

Αναστολής Εργασίας και εργοδοτούν υπηκόους τρίτων 

χωρών ή εποχικούς εργάτες, οι εν λόγω εργαζόμενοι 

δικαιούνται ανεργιακό επίδομα; 

Υπήκοοι Τρίτων Χωρών και Εποχικοί Εργάτες είναι δικαιούχοι 

του επιδόματος, νοουμένου ότι διαθέτουν εν ισχύ σχετικές 

άδειες παραμονής και εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία και 

ότι πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις. 

 

vi. Θα καλύπτονται και ενοίκια για τις επιχειρήσεις που 

τίθενται σε υποχρεωτική αναστολή; 

Το Σχέδιο Αναστολής καλύπτει μισθούς των εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις και όχι οποιαδήποτε λειτουργικά έξοδα. Συνεπώς, 

δεν καλύπτει ενοίκια. 

 

http://www.pio.gov.cy/coronavirus
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Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

θα ανακοινώσει εντός των αμέσως επόμενων ημερών τη 

διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η οποία θα 

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θα είναι απλή και συνοπτική, 

με σκοπό να καταβληθούν τα επιδόματα το συντομότερο 

δυνατόν. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις θα υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά για όλα τα πιο πάνω μέτρα. 

 

Ενημέρωση 30/03/20: Διευκρινήσεις για το Ειδικό Σχέδιο 

Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης και παροχής 

Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος 

To Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης και 

παροχής Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος ισχύει από τις 16/3/2020 

μέχρι τις 12/4/2020 για: 

- 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. 

- 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. 

 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 
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προσωπικού, ανάλογα με την περίπτωση, στο οποίο δεν 

δύναται να καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- Το υπόλοιπο του μισθού δύναται να διαφοροποιηθεί εφόσον 

συναινεί ο εργοδοτούμενος ανάλογα με τις ώρες απασχόλησής 

του. 

 

- 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. 

 

- 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: 

-Υπεραγορές 

-Οποιεσδήποτε επιχειρήσεις προμηθεύουν τρόφιμα 

-Εμπόριο φρούτων, λαχανικών, κρεάτων και ψαριών 

-Δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 

-Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 

-Συλλογή και διαχείριση Αποβλήτων 

-Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, 

περιλαμβανομένων των Αδειοδοτημένων Τραπεζικών 

Ιδρυμάτων 

-Κτηνιατρικές Δραστηριότητες 

-Ιατροί (εξαιρουμένων Οδοντιάτρων) 



17 
 

-Νοσοκομειακές Δραστηριότητες 

-Γηροκομεία 

-Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων 

-Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων 

-Φαρμακεία 

-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. 

 
Πίσω στην αρχική  

Σχέδιο Στήριξης Μικρών Επιχειρήσεων 

Ύψους €10εκ, για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 5 άτομα, υπό 

την προϋπόθεση ότι διατηρούν τους υπαλλήλους τους στην εργασία 

και έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 25%. 

Το Σχέδιο προβλέπει επιδότηση του 70% του μισθού των 

εργαζομένων. Οι προϋποθέσεις και οι ασφαλιστικές δικλείδες του 

Σχεδίου θα ανακοινωθούν με την προκήρυξη. 

Πίσω στην αρχική  

 

Καταβολή «επιδόματος ασθενείας» κατά μέσο όρο €800 

μηνιαίως σε: 

i. Εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας 

και εμπίπτουν στον Κατάλογο που έχει ετοιμασθεί από το 

Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι πρέπει να απουσιάσουν από την 

εργασία τους για σκοπούς προστασίας της υγείας τους και μη 

επιδείνωσή της. Προϋπόθεση η προσκόμιση πιστοποιητικού από 

τον προσωπικό ιατρό τους. 

 

ii. Περιπτώσεις υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία σε 

πρόσωπα με οδηγίες ή εντολή των Αρχών (Κατηγορία 1 

[υποχρεωτικός περιορισμός υπό ιατρική παρακολούθηση 

(καραντίνα)] και Κατηγορία 2 [αυτοπεριορισμός υπό τηλεφωνική 

παρακολούθηση]), νοουμένου ότι οι υπό περιορισμό 

εργαζόμενοι κατέχουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από το 

Υπουργείο Υγείας. 
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iii. Πρόσωπα πέραν της ηλικίας του 63ου έτους μέχρι την ηλικία 

του 65ου έτους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη 

σύνταξη και συνεχίζουν να εργάζονται και οι οποίοι εμπίπτουν 

στις Κατηγορίες 1 και 2 του Υπουργείου Υγείας, νοουμένου ότι οι 

υπό περιορισμό εργαζόμενοι κατέχουν πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας. 

 

iv. Για σκοπούς ενίσχυσης των αυτοτελώς εργαζομένων, το επίδομα 

ασθενείας θα καταβάλλεται όπως και στους μισθωτούς, από την 

τέταρτη ημέρα. 

Για περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με το Ειδικό Επίδομα 

Ασθενείας και άλλα γενικά ερωτήματα που προκύπτουν από το 

πρόγραμμα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού που έχει εξαγγελθεί από την Υπουργό Εργασίας, Προνοίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πατήστε εδώ. 

 

Ενημέρωση 30/03/20: Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί στις 

28/03/20 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η Απόφαση της 

Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους 

όρους, τις προϋποθέσεις και τρόπο καταβολής του Ειδικού Επιδόματος 

Ασθενείας (Απόφαση με Αρ. 2 του 2020) (Κ.Δ.Π. 128/2020). Στην εν 

λόγω Απόφαση επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι και η σχετική αίτηση 

που θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά όσοι θα αιτηθούν για το 

Ειδικό Επίδομα Ασθενείας. 

 

Η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας (ΕΕΑ2) θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy το συντομότερο δυνατόν. 

Προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν τα στοιχεία της 

αίτησης, έτσι ώστε να προετοιμαστούν εγκαίρως για την υποβολή της. 

 

Ενημέρωση 30/3/20: Περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με το 

Ειδικό Επίδομα Ασθενείας από το Υπουργείο Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας ισχύει μέχρι τις 12/4/2020 για 

μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ή αυτοτελώς εργαζομένους που 

εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

i.  πρόσωπα που εμπίπτουν στον κατάλογο των ευπαθών ομάδων, 

όπως έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας στο δελτίο τύπου 

ημερομηνίας 16/3/2020 ή και σε οποιαδήποτε μελλοντική 

αναθεώρησή του και κατέχουν πιστοποιητικό από τον προσωπικό τους 

ιατρό (μόνο αν η φύση της εργασίας δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή 

την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο). 

 

ii.  πρόσωπα που βρίσκονται σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού 

(καραντίνα) και καθεστώς αυτοπεριορισμού (μόνο αν η φύση της 

εργασίας δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή 

την εργασία με ευέλικτο ωράριο) 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, 

 

iii.  πρόσωπα τα οποία έχουν προσβληθεί από τον ιό COVID 19 και 

κατέχουν πιστοποιητικό από το Υπουργείο Υγείας, 

 

iv.  πρόσωπα ηλικίας μεταξύ 63-65 ετών οι οποίοι δεν λαμβάνουν 

θεσμοθετημένη σύνταξη, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 

(i), (ii) και (iii) ανωτέρω και κατέχουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 

 

Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας παραχωρείται μόνο σε πρόσωπα που 

εργάζονται κατά την περίοδο για την οποία αιτούνται το Ειδικό 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12795#flat
http://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/
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Επίδομα Ασθενείας και είναι ασφαλισμένα στο Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, είναι ηλικίας μέχρι 65 ετών και δεν λαμβάνουν 

θεσμοθετημένη σύνταξη. 

 

Πώς υπολογίζεται το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας νοουμένου ότι 

πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις: 

 Για μισθωτά πρόσωπα και αυτοτελώς εργαζόμενα 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. 

 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, θα καταβάλλεται Ειδικό 

Επίδομα Ασθενείας υπό προϋποθέσεις, το ύψος του οποίου θα 

καθοριστεί με μεταγενέστερη απόφαση. 

 Για αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα για τα οποία δεν πληρούνται 

οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις, θα ανέρχεται στο 60% του ποσού 

του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών τους με 

βάση το εισόδημα για το οποίο το τέταρτο τρίμηνο του 2019 είχαν 

υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 

 Το ανώτατο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως ειδικό επίδομα 

ασθενείας για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και για αυτοτελώς 

εργαζόμενους για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 

€1.214. 

 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. 

 Η περίοδος για την οποία παρέχεται το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας 

θα λαμβάνεται υπόψη 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. 
Πίσω στην αρχική  

 

 

Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων 

Το Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων ισχύει από τις 16/3/2020 

μέχρι τις 12/4/2020 για: 

 

 αυτοτελώς εργαζομένους οι οποίοι έχουν αναστείλει πλήρως την 

εργασία τους σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας 

και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου 

νοουμένου ότι δεν έχει διαφοροποιηθεί η φύση ή και ο τρόπος 

δραστηριοποίησής τους, και 

 αυτοτελώς εργαζομένους οι οποίοι έχουν αναστείλει μερικώς την 

εργασία τους, δηλαδή έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τους 

πέραν του 25% κατά το μήνα Μάρτιο 2020 και προβλέπουν 

αντίστοιχη μείωση του κύκλου εργασιών τους και για το μήνα 

Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 

προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους 

οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η 

επιχείρηση τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. 
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Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το 

προηγούμενο έτος τότε η σύγκριση θα γίνει με τους μήνες που 

προηγούνται του Μαρτίου 2020. 

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν αυτοτελώς εργαζόμενοι που ασκούν 

οποιοδήποτε από τα πιο κάτω επαγγέλματα: 

- Φαρμακολόγοι, μικροβιολόγοι και παρόμοιοι 

- Ιατροί (δεν περιλαμβάνονται οδοντίατροι) 

- Κτηνίατροι 

- Φαρμακοποιοί 

- Χειριστές ιατρικών συσκευών και εξοπλισμού 

- Ασφαλιστές, αντιπρόσωποι / πωλητές ασφαλειών 

- Περιπτεριούχοι, παντοπώλες, πωλητές, μίνι μάρκετ 

- Παρασκευαστές γαλακτοκομικών προϊόντων 

- Εκπαιδευτικοί κρατικών ινστιτούτων (οι απολαβές τους θα 

καταβληθούν από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 

και Νεολαίας) 

 

Ο λόγος της μη συμπερίληψης των πιο πάνω επαγγελμάτων είναι ότι 

η οικονομική δραστηριότητα τους δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα. 

 

 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. 

 Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων (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. 

 Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο των €300 αν αφορά περίοδο τεσσάρων βδομάδων και 

με ανώτατο όριο τα €900 αν αφορά περίοδο τεσσάρων 

βδομάδων. 

 Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι που εργοδοτούν και άλλα πρόσωπα 

μπορούν να υποβάλουν για τους εργοδοτούμενούς τους και 

αίτηση για το Σχέδιο Πλήρους ή Μερικής Αναστολής Εργασιών 

της Επιχείρησης. 

 Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων δεν παρέχεται για 

περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, 

ειδικό επίδομα ασθενείας, ειδικό ανεργιακό επίδομα, επίδομα 

ασθενείας, επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών, ή 

άλλες παρόμοιες παροχές από το Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 

 Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι να μην έχει απολύσει 

οποιοδήποτε υπάλληλό του από την 1η Μαρτίου 2020 και για 

την περίοδο για την οποία θα λαμβάνει το Ειδικό Επίδομα 

Αυτοτελώς Εργαζομένων όσο και για επιπρόσθετη περίοδο ίση 

με την περίοδο για την οποία θα λαμβάνει το Ειδικό Επίδομα 

Αυτοτελώς Εργαζομένων συν ένα επιπλέον μήνα (εκτός για 

λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως). 

 Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα 

Αυτοτελώς Εργαζομένων, ο αυτοτελώς εργαζόμενος 

απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για καταβολή εισφορών 

στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
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 Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς 

Εργαζομένων θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης 

για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 

θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του 

δικαιούχου. 

 

Ενημέρωση 30/03/20: Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί στις 

29/03/20 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η Απόφαση της 

Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους 

όρους, τις προϋποθέσεις και τρόπο καταβολής του Ειδικού Επιδόματος 

Αυτοτελώς Εργαζομένων (Απόφαση με Αρ. 3 του 2020) (Κ.Δ.Π. 

129/2020). Στην εν λόγω Απόφαση επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι 

και η σχετική αίτηση που θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά όσοι 

θα αιτηθούν για το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων. 

Η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων (ΕΕΑ5) θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy το 

συντομότερο δυνατόν. 

Προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν τα στοιχεία της 

αίτησης, έτσι ώστε να προετοιμαστούν εγκαίρως για την υποβολή της. 

Πίσω στην αρχική  
 

Διευκρινίσεις σε σχέση με τον ορισμό «ευπαθείς ομάδες» σε 

σχέση με τα μέτρα που λήφθηκαν για τον κορωνοϊό 

 

1. Για τα άτομα μεγαλύτερα των 60 ετών: Να παραχωρηθεί 

ευχέρεια από τον εργοδότη να εργάζονται τόσο στην οικεία τους, 

καθώς και στο χώρο εργασίας τους, νοουμένου ότι τηρούνται τα 

μέτρα προστασίας στον εργασιακό τους χώρο. Υπενθυμίζεται ότι 

πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι ατομικοί κανόνες υγιεινής και 

καθαριότητας των χώρων. Επίσης, θα πρέπει να τηρείται το μέτρο της 

παρουσίας στον ίδιο χώρο ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων 

συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, που δεν θα υπερβαίνει το 

ένα άτομο ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου. 

 

2. Σε ό,τι αφορά στους ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή 

περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς 

παράγοντες ή χρόνια νοσήματα, θα πρέπει ο εργοδότης να δώσει 

ευχέρεια να εργάζονται από την οικεία τους: 

 

 Χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος όπως χρόνια 

αποφρακτική πνευμονοπάθεια, χρόνιο βρογχικό άσθμα, 

πνευμονική ίνωση (όλοι θα πρέπει να είναι υπό καθημερινή 

φαρμακευτική αγωγή), 

 Χρόνια καρδιαγγειακή νόσο όπως στεφανιαία νόσος, καρδιακή 

ανεπάρκεια, 

 Σακχαρώδη διαβήτη, 

 Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση ή 

περιτοναϊκή διάλυση), 

 Χρόνια ηπατική νόσος (Child Pugh score B ή C), 

 Χρόνια νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα, 

 Δρεπανοκυτταρική αναιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες (π.χ. 

ομόζυγη θαλασσαιμία), 

 Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη), 

 Κακοήθεια (αιματολογική κακοήθεια ή συμπαγούς οργάνου), 

 Μεταμόσχευση οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, 

 Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και 

θηλάζουσες. 

 

https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2020/03/5231%2029%203%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
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Τονίζεται ότι οι πιο πάνω ομάδες δύνανται να τροποποιηθούν ανάλογα 

με τις εξελίξεις της επιδημίας και των κλινικών στοιχείων που 

προκύπτουν. 

 

Νοείται ότι οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στις πιο πάνω ευπαθείς 

ομάδες πληθυσμού και θα περιορίζονται από τον εργασιακό τους 

χώρο, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική Βεβαίωση ή Ιατρικό 

Πιστοποιητικό από τον Προσωπικό του Ιατρό ή τον θεράποντα Ιατρό ή 

Ιατρό Εργασίας, ως αποδεικτικό στοιχείο. Για περισσότερες 

διευκρινίσεις σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης των μέτρων, οι 

πολίτες μπορούν να αποτίνονται στα αρμόδια Υπουργεία. 

 

Λειτουργία του αριθμού 1433 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

ανταποκρινόμενο στην ανάγκη του κοινού για ενημέρωση σχετικά με 

όλες τις έκτακτες αποφάσεις που λαμβάνονται για αντιμετώπιση του 

Κορωνοϊού και αφορούν αποκλειστικά και μόνο το Υπουργείο 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανακοινώνει την 

από Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 λειτουργία του παγκύπριου 

τετραψήφιου αριθμού 1433, όπου θα δίνονται απαντήσεις στα 

ερωτήματα του κοινού. Το τηλεφωνικό κέντρο θα λειτουργεί από 

Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 08:00 μέχρι τις 18:00 και οι ώρες 

λειτουργίας του για τα Σαββατοκύριακα θα ανακοινωθεί σύντομα. 

 

Επισημαίνεται ότι τόσο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (www.mlsi.gov.cy), όσο και 

στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών 

(www.pio.gov.cy/coronavirus) βρίσκονται απαντήσεις στα πιο συχνά 

ερωτήματα για τα μέτρα που εξήγγειλε το Υπουργείο Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες θα επικαιροποιούνται 

τακτικά. 

 

Υποβολή στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού από πιθανούς 

δικαιούχους στα μέτρα στήριξης του Υπουργείου Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ανακοινώνει ότι ανήρτησε στην ιστοσελίδα του 

(www.coronavirus.mlsi.gov.cy) ηλεκτρονική αίτηση Υποβολής 

Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού για μισθωτούς του ιδιωτικού 

τομέα και αυτοτελώς εργαζόμενους, προκειμένου να καταστεί 

δυνατόν σε όσους εξ αυτών θα υποβάλουν αίτηση και κατόπιν 

εξέτασης καταστούν δικαιούχοι οποιωνδήποτε ειδικών επιδομάτων να 

καταβληθούν τα σχετικά επιδόματα, για αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού. Η σχετική δήλωση θα 

καταχωρηθεί στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Πίσω στην αρχική  

 

Υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων για περίοδο 

τεσσάρων εβδομάδων  

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο 

σειράς μέτρων που υιοθετεί η Κυβέρνηση για την προστασία της 

Δημόσιας Υγείας και τη διαχείριση των επιπτώσεων της επιδημίας του 

κορωνοϊού, διευκρινίζεται ότι από 16 Μαρτίου 2020 από τις 6 π.μ. 

και για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων, αναστέλλεται 

υποχρεωτικά η λειτουργία των ακόλουθων επιχειρήσεων: 

 Εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα 

 Καφετέριες, καφενεία, μπαρ και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης με 

εξαίρεση εκείνες που προσφέρουν ή που έχουν τη δυνατότητα να 

προσφέρουν υπηρεσίες κατ’ οίκον διανομής 

 Κέντρα διασκέδασης 

 Κινηματογράφοι, θέατρα και αίθουσες θεαμάτων 

http://www.mlsi.gov.cy/
http://www.pio.gov.cy/coronavirus
http://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/
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 Βιβλιοθήκες 

 Μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι 

 Πρακτορεία τυχερών παιγνιδιών, καζίνο, κλπ 

 Αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι και 

σωματεία 

 Θεματικά πάρκα (λούνα πάρκ κλπ) 

 Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής-μασάζ 

Νοουμένου ότι λαμβάνουν υποχρεωτικά και τηρούν αυστηρά τους 

κανόνες υγιεινής, οι επιχειρήσεις μπορούν να εκτελούν κεκλεισμένων 

των θυρών διοικητικές ή άλλες εργασίες. 

Για λόγους ασφάλειας υγείας και εύρυθμης λειτουργίας της 

κοινότητας, παραμένουν ανοικτές οι πιο κάτω κατηγορίες 

επιχειρήσεων: 

 Φαρμακεία 

 Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (κλινικά εργαστήρια) 

 Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία (χωρίς τραπεζο-καθίσματα) 

 Βενζινάδικα 

 Περίπτερα 

Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που δεν 

εμπίπτουν στην κατηγορία αναστολής των εργασιών τους, μπορούν 

να συνεχίσουν τις εργασίες τους διασφαλίζοντας ότι στον χώρο 

εργασίας δεν θα υπάρχουν πέραν των πέντε εργαζομένων. 

Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των ξενοδοχείων, αυτά 

αναστέλλουν τις εργασίες τους μέχρι τις 30 Απριλίου 2020.  

Αναφορικά με την εξυπηρέτηση κοινού από επιχειρήσεις ιδιωτικού, 

δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, επισημαίνεται ότι ισχύει 

αυστηρά ότι δεν πρέπει η παρουσία ατόμων στον χώρο εξυπηρέτησης 

να υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 8 τετραγωνικά μέτρα. 

Ενημέρωση 24/03/20: Εκδίδονται οι ακόλουθοι νέοι Κανονισμοί: 

 

Από τις 6.00 μ.μ. της 24ης Μαρτίου 2020 μέχρι τις 06.00 π.μ. της 

13ης Απριλίου 2020:   

 

(i) Αναστέλλεται η λειτουργία οποιασδήποτε μορφής λαϊκών 

αγορών, η πλανοδιοπώληση και τα παζαράκια,  

(ii) αναστέλλονται οι εργασίες σε εργοτάξια πλην όσων 

αφορούν έργα δημόσιας ωφελείας, για τα οποία θα εκδίδεται 

σχετική άδεια από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών 

και Έργων,  

(iii) απαγορεύεται η προσέλευση πολιτών σε χώρους 

θρησκευτικής λατρείας, όπως εκκλησίες, τεμένη και άλλους 

χώρους προσευχής, 

(iv) απαγορεύεται το έθιμο της «λαμπρατζιάς» και διατάσσεται η 

άμεση απομάκρυνση της ξυλείας ή άλλων υλικών που έχουν 

ήδη συγκεντρωθεί προς τον σκοπό αυτό. Την ευθύνη 

εφαρμογής της απαγόρευσης φέρουν οι τοπικές αρχές σε 

συνεργασία με την Αστυνομία. ‘ 

(v) αναστέλλεται η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων 

λιανικού εμπορίου με εξαίρεση: 

- Τις επιχειρήσεις και εργαστήρια αναπηρικών και ορθοπεδικών 

ειδών. 

- Τις επιχειρήσεις και εργαστήρια ιατρικών και βιομηχανικών 

αερίων και μηχανημάτων.  

- Τις επιχειρήσεις και εργαστήρια οπτικών.  

- Τις επιχειρήσεις πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας. 

- Τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. 

- Τις επιχειρήσεις πώλησης ελαστικών. 

- Τις επιχειρήσεις εμπορίας και επισκευής ποδηλάτων.  
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- Τα καθαριστήρια. 

- Τις επιχειρήσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και 

υπηρεσιών μεταφορών (κούριερ). 

- Τις επιχειρήσεις πώλησης και διατροφής ζώων συντροφιάς, 

ζωοτροφών ή κτηνιατρικών φαρμάκων.  

- Τις επιχειρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, κατά το 

μέρος που αφορά υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, 

ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης 

κινητών συσκευών.  

- Τις επιχειρήσεις εμπορίας φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και 

γεωργικών φαρμάκων, υλικών ή εξοπλισμού. 

- Τις επιχειρήσεις πώλησης αυτοκινήτων και μηχανοκινήτων 

οχημάτων.   

- Τα γραφεία τελετών (κηδειών).  

- Τα φυτώρια και ανθοπωλεία. 

 

Νοείται ότι, όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, 

περιλαμβανομένων και των ανωτέρω, δύναται να παρέχουν υπηρεσίες 

ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον. 

 

Νοείται επιπλέον, ότι συνεχίζεται η λειτουργία των ακόλουθων 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου: 

 Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών (π.χ. 

υπεραγoρές, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αρτοποιεία, 

ζαχαροπλαστεία, φρουταγορές, κάβες)  

 Τα φαρμακεία 

 Υπηρεσίες παροχής τροφίμων  και ποτών (εστιατόρια, καφετέριες, 

καφενεία, μπαρ), οι οποίες δύναται να προσφέρουν κατ’ οίκον 

διανομή και υπηρεσίες ταχείας εξυπηρέτησης από το παράθυρο  

 Τα πρατήρια υγρών καυσίμων 

 Τα περίπτερα και τα μίνι μάρκετ  

 

καθώς και των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (κλινικά εργαστήρια) που 

προβλέπονται στο υπό αναφορά Διάταγμα (Αρ. 3) του 2020 - Κ.Δ.Π. 

101/2020 και των επιχειρήσεων καθαρισμού οχημάτων (πλυντηρίων 

αυτοκινήτων), νοουμένου ότι τηρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου 

2(β) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση 

της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 Διατάγματος (Αρ. 6) του 

2020 – Κ.Δ.Π. 104/2020.  

 

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις που συνεχίζουν τη λειτουργία τους, δεν 

δύναται να εμπορεύονται οποιαδήποτε προϊόντα τα οποία 

εμπορεύονται οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, οι οποίες με το 

παρόν Διάταγμα αναστέλλουν τη λειτουργία τους.  

 

Ενημέρωση 30/03/20: Από τις 31 Μαρτίου 2020 στις 6 το πρωί 

αναστέλλεται επίσης η λειτουργία των πιο κάτω: 

 Τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων.  

 Υπηρεσίες εξυπηρέτησης αεροσκαφών, εξαιρουμένου αυτών 

που αφορούν την εξυπηρέτηση των πτήσεων που κατ’ 

εξαίρεση εγκρίνονται από τον Υπουργό Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων καθώς και των πτήσεων που 

αφορούν την μεταφορά εμπορευμάτων (cargo flights). 

 

Όλες οι άλλες επιχειρήσεις που δεν αναφέρονται στις πιο πάνω 

κατηγορίες, μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, 

δεδομένου ότι θα τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής και 

προστασίας του προσωπικού και του χώρου. 

Ενημέρωση 27/03/20: Για τα Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης 

του COVID-19 για τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων, 

κάντε κλικ εδώ. 

Πίσω στην αρχική  

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12926#flat
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Ρυθμίσεις για ταξιδιώτες 

Άφιξη στην Κυπριακή Δημοκρατία 

Ενημέρωση 17/03/20: Σε συνέχεια Διατάγματος που εξέδωσε στις 17 

Μαρτίου 2020 ο Υπουργός Υγείας αναφορικά με τα μέτρα που 

αποφάσισε η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της επιδημίας του 

κορωνοϊού, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

1. Μέχρι και τις 3 π.μ. της 21ης Μαρτίου 2020, οποιοσδήποτε πολίτης 

που επιθυμεί να επιστρέψει στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέπει 

απαραίτητα να προσκομίσει ιατρικό πιστοποιητικό εξέτασης 

του κορωνοϊού (αίτηση για έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού). 

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες πολιτών που μπορούν να εισέλθουν στη 

χώρα με την παρουσίαση ιατρικού πιστοποιητικού εξέτασης 

κορωνοϊού είναι: 

(α) Κύπριοι πολίτες, 

(β) νόμιμα διαμένοντες στην Κυπριακή Δημοκρατία, 

(γ) Ευρωπαίοι υπήκοοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται στην 

Δημοκρατία, 

(δ) υπήκοοι χωρών που ευρίσκονται σε εντεταλμένη υπηρεσία / 

αποστολή δυνάμει διμερών ή διεθνών συμβάσεων, 

(ε) μεμονωμένες περιπτώσεις Ευρωπαίων υπηκόων ή υπηκόων από 

τρίτες χώρες για αναπόφευκτες επαγγελματικές υποχρεώσεις, 

νοουμένου ότι εξασφαλιστεί σχετική άδεια από το καθ’ ύλην αρμόδιο 

Υπουργείο, 

(στ) Ευρωπαίοι υπήκοοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών που φοιτούν σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

2. Από το μέτρο προσκόμισης ιατρικού πιστοποιητικού εξαιρούνται οι 

ακόλουθες ομάδες: 

(α) Πολίτες που έχουν μεταβεί σε χώρες του εξωτερικού για 

ιατρικούς λόγους, καθώς και τα άτομα που τους συνόδευαν κατά 

την αναχώρηση και τη νοσηλεία τους, 

(β) Πολίτες που ευρίσκονται στο εξωτερικό για ολιγοήμερη παραμονή, 

για επαγγελματικούς ή υπηρεσιακούς λόγους, και 

(γ) Πολίτες που δικαιούνται να εισέλθουν με βάση την Συνθήκη της 

Βιέννης. 

Όσοι εμπίπτουν στις πιο πάνω ομάδες, καλούνται να αποτίνονται στις 

κατά τόπους Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας 

(Πρεσβείες, Ύπατες Αρμοστείες, Προξενεία) για έκδοση βεβαίωσης, 

προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (ιατρικές 

βεβαιώσεις από το Κέντρο όπου έτυχαν ιατρικής νοσηλείας, εισιτήριο 

αναχώρησης από την Κύπρο, κοκ), που να τεκμηριώνουν τους λόγους 

του ταξιδιού.  

Ενημέρωση 18/03/20: Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι 

προς εξυπηρέτηση προσώπων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις (α) και 

(β), οι Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 

εξωτερικό δέχονται αιτήματα για έκδοση της απαιτούμενης, για 

είσοδο στη Δημοκρατία Βεβαίωσης, μέχρι και τη 12η 

μεσημβρινή (ώρα Κύπρου) την Παρασκευή, 20 Μαρτίου, με 

βάση τις διαδικασίες που θα βρείτε σε αυτό το σύνδεσμο. 

3. Από τις 3 π.μ. της 21ης Μαρτίου 2020 και για περίοδο 14 ημερών 

απαγορεύονται όλες οι πτήσεις από τις χώρες που ανακοινώθηκαν 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12810#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12756#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12752#flat
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στο Διάταγμα του Υπουργού Υγείας προς τα Αεροδρόμια Λάρνακας και 

Πάφου. 

4. Από τις 3 π.μ. της 21ης Μαρτίου 2020 και για περίοδο 14 ημερών 

οπότε και απαγορεύονται όλες οι πτήσεις, και μόνο στην περίπτωση 

που παραστεί ανάγκη για τη μεταφορά των πολιτών που 

βρίσκονται στο εξωτερικό για ιατρικούς λόγους ή για 

ολιγοήμερη παραμονή, για επαγγελματικούς ή υπηρεσιακούς 

λόγους, η Κυπριακή Δημοκρατία θα προχωρήσει σε ναύλωση ειδικών 

πτήσεων από την Αθήνα και το Λονδίνο. 

Τονίζεται, τέλος, ότι οι πολίτες που θα προσκομίζουν είτε ιατρικό 

πιστοποιητικό εξέτασης του κορωνοϊού είτε βεβαίωση από τις 

Διπλωματικές Αποστολές και για περίοδο 14 ημερών, θα 

παραμένουν απαραίτητα σε χώρους υποχρεωτικής 

απομόνωσης (καραντίνα) που θα υποδεικνύει το κράτος, εκτός 

από τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό για 

ιατρικούς λόγους και τα οποία θα παραμένουν σε κατ’ οίκον 

περιορισμό, προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη 

θεραπευτική αγωγή τους. 

Ενημέρωση 17/03/20: Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης, 

παρατίθεται επικαιροποιημένος κατάλογος με τα εργαστήρια που 

πραγματοποιούν την εξέταση για τον κορωνοϊό σε κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία μπορούν οι πολίτες να αποτείνονται 

για πραγματοποίηση της εργαστηριακής εξέτασης που απαιτείται για 

σκοπούς άδειας εισόδου τους στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Ενόψει του γεγονότος ότι σε κάθε χώρα διαφοροποιούνται οι ενδείξεις 

πραγματοποίησης της εξέτασης στα αναφερόμενα εργαστήρια, αλλά 

και οι δυνατότητες του καθενός από αυτά, αποφασίσθηκε όπως 

γίνεται αποδεκτό εργαστηριακό αποτέλεσμα που έχει εκδοθεί από 

εργαστήριο που είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Υγείας της 

χώρας του, όπως αυτό θα επιβεβαιώνεται επίσημα. Το ίδιο ισχύει και 

στην περίπτωση χωρών που δεν περιλαμβάνονται στον συνημμένο 

κατάλογο. 

 

Ενημέρωση 30/03/20: Δικαίωμα εισόδου στη Δημοκρατία χωρίς την 

προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού εξέτασης του κορωνοϊού θα 

έχουν επίσης: 

 

 Φοιτητές που ανήκουν σε «ευπαθείς ομάδες» σε σχέση με τον 

κορωνοϊό, βάσει του Ανακοινωθέντος του Υπουργείου Υγείας, 

ημερ. 16 Μαρτίου 2020.   

 

Όσοι είναι φοιτητές και ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να 

κατέχουν ειδική βεβαίωση που θα εκδίδεται μόνο κατόπιν 

αξιολόγησης των προαπαιτούμενων ιατρικών πιστοποιητικών  από 

τριμελές Ιατροσυμβούλιο. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στο 

cyma@pis.cyma.org.cy. 

 

Νοείται ότι, με την είσοδό τους στο έδαφος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας θα υποβάλλονται σε υποχρεωτική εξέταση για την 

ασθένεια του COVID-19 και ακολούθως θα ακολουθούνται οι 

πρόνοιες του σχετικού ιατρικού πρωτοκόλλου. 
Πίσω στην αρχική  

 

Αναχώρηση από την Κυπριακή Δημοκρατία 

Ενημέρωση 16/03/20: Σύσταση προς Κύπριους πολίτες 

Αποφεύγετε εντελώς να ταξιδεύετε στο εξωτερικό, εκτός αν 

είναι απόλυτη ανάγκη. Περίοδος ισχύος παρούσας οδηγίας: 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12752#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12734#flat
mailto:cyma@pis.cyma.org.cy
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Από 16/3/2020, 18:00 ώρα Κύπρου (GMT+2), μέχρι και την 

30/4/2020. 

Υπό το φως της συνεχιζόμενης εξάπλωσης ανά το παγκόσμιο του 

κορωνοϊού COVID-19 και της κήρυξής του από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας σε πανδημία, το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους 

Κύπριους πολίτες να αποφεύγουν εντελώς να ταξιδεύουν στο 

εξωτερικό, εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου κρίνεται απολύτως 

αναγκαίο. 

Οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που βρίσκονται προσωρινά ή 

διαμένουν εκτός Κύπρου, προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικοί, να παρακολουθούν τα τοπικά και διεθνή μέσα 

ενημέρωσης για τις εξελίξεις όσον αφορά τον COVID-19, να 

ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες των αρχών της χώρας, να 

λαμβάνουν τα ατομικά μέτρα προστασίας και να ενημερώνουν τις 

κατά τόπους διαπιστευμένες Διπλωματικές Αποστολές της 

Δημοκρατίας για την εκεί παραμονή τους. 

Οι Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται ή προτίθενται να ταξιδεύσουν για 

οποιοδήποτε εξαιρετικό λόγο στο εξωτερικό ενθαρρύνονται όπως 

επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.oikade.gov.cy για εγγραφή στο 

σύστημα εθελοντικής εγγραφής στοιχείων Κυπρίων πολιτών ΟΙΚΑΔΕ. 

Σχετικές ανακοινώσεις, δελτία Τύπου, πληροφορίες και αναλυτικές 

οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας, καθώς και από 

άλλα συναρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες της Δημοκρατίας, 

συμπεριλαμβανομένων διευκρινιστικών οδηγιών του Υπουργείου 

Εσωτερικών για αποδεικτικά έγγραφα εισόδου στην Κυπριακή 

Δημοκρατία, είναι διαθέσιμα στην ειδική ιστοσελίδα που έχει 

δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό, στη διεύθυνση 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/  

Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό ή/και οι οικείοι τους 

μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων 

στο Υπουργείο Εξωτερικών, στον αριθμό (+357) 22801000, καθ’ όλη 

τη διάρκεια του 24ώρου. 
Πίσω στην αρχική  

 

Άλλα μέτρα προστασίας των πολιτών 

 

 Εισαγωγή Πλαφόν στις τιμές προϊόντων προσωπικής 

υγιεινής (μάσκες, αντισηπτικά, αντιβακτηριδιακά υγρά, σαπούνια 

κλπ) για να αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας. 

 

 Αναγκαίο προσωπικό στη Δημόσια Υπηρεσία: Η Δημόσια 

Υπηρεσία και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και οι υπηρετούντες 

στην εκπαιδευτική υπηρεσία για τον ερχόμενο μήνα, από την 

Τρίτη 17/03/2020, θα εργάζεται: 

i. όπου είναι δυνατόν από την οικία τους 

ii. με προσωπικό ασφαλείας για επείγοντα θέματα και 

εξυπηρέτηση των πολιτών για έκτακτες ανάγκες 

 

Της πιο πάνω ρύθμισης εξαιρούνται οι ουσιώδεις Υπηρεσίες. Οι 

αρμόδιοι Υπουργοί θα καθορίσουν τις ανάγκες του Υπουργείου τους 

και των Τμημάτων τους για σωστό προγραμματισμό των εργασιών. 

Πίσω στην αρχική  

 

     

 

 

http://www.oikade.gov.cy/
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/
https://www.facebook.com/pages/Deloitte-Cyprus/108179772532994
https://twitter.com/DeloitteCY
http://www.linkedin.com/company/deloittecy
http://www.youtube.com/deloittecy
http://www.instagram.com/deloittecyprus
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