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Ειδικό Επίδομα Ασθενείας  

 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι 

έχει δημοσιευτεί σήμερα 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). 

 
Όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για την αίτηση του Ειδικού Ασθενείας (ΕΕΑ2)  
βρίσκονται στις πιο κάτω ιστοσελίδες:  

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

https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormCovid003Servlet 

 

Όροι, προϋποθέσεις και τρόπος καταβολής Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας  

1) Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας 

Απόφαση (Αρ. 2) του 2020. 

2) Στο πλαίσιο του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται για την 

Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου του 2020 και με στόχο 

τη στήριξη των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και των αυτοτελώς 

εργαζομένων οι οποίοι απουσιάζουν υποχρεωτικά από την εργασία τους για 

λόγους υγείας, παρέχεται το «Ειδικό Επίδομα Ασθενείας» σύμφωνα με τους 

όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα Απόφαση. 

3) Οπως αναφέρεται σε ενημέρωση, σύμφωνα με τα υφιστάμενα επιστημονικά 

δεδομένα, αυτοί που πρέπει να προστατευθούν περισσότερο από το νέο 

κορωνοϊό COVID-19, είναι τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και 

συγκεκριμένα τα ηλικιωμένα άτομα, καθώς και άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με 

χρόνια νοσήματα (π.χ. χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, καρδιοπαθείς, 

καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς, κ.α.). Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα που εμπίπτουν 

στις ακόλουθες ομάδες υψηλού κινδύνου είναι τα πιο κάτω: 

 α) Όλα τα άτομα μεγαλύτερα των 65 ετών. 

            β) Παιδιά μεγαλύτερα από έξι μηνών και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή        
περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα: 

o Χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος 

  

 

https://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/
https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormCovid003Servlet
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o Χρόνια καρδιαγγειακή νόσο 
o Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα 
o Χρόνια νεφρική ή ηπατική νόσο 
o Νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα 
o Δρεπανοκυτταρική αναιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες 
o Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη) 
o Μεταμόσχευση οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
o Παιδιά και έφηβοι που χρειάζονται μακροχρόνια θεραπεία με ασπιρίνη 
o Άτομα με δείκτη μάζας σώματος (BMI) >40 kg/m2. 

γ) Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και θηλάζουσες. 

δ) Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά < 6 μηνών ή φροντίζουν 
άτομα που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου. 

ε) Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό και 
άλλο προσωπικό) και σε κέντρα διαμονής προσφύγων – μεταναστών. 

4) Όροι και προϋποθέσεις και τρόπος υπολογισμού για την παροχή Ειδικού Επιδόματος 

Ασθενείας: 

(α) Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί η σχετική 

ηλεκτρονική αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ.2 που επισυνάπτεται ως Παράρτημα I στην 

παρούσα Απόφαση και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ( 

www.coronavirus.mlsi.gov.cy ). 

(β) Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί από την αιτήτρια ή 

τον αιτητή διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.6 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» που αφορά τη δήλωση για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα 

κατατεθεί το επίδομα. https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormEea006Servlet 

(γ) Η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας υποβάλλεται από 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, 

https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormEea006Servlet
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ii. πρόσωπα που βρίσκονται σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα) και 

καθεστώς αυτοπεριορισμού βάσει οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και κατέχουν 

Ιατρικό Πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας, ή ανάλογα με 

τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας από τον προσωπικό γιατρό, 

iii. πρόσωπα οι οποίοι 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. 

δ) Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας παραχωρείται μόνο σε πρόσωπα που εργάζονται κατά την 

περίοδο για την οποία αιτούνται το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας και είναι ασφαλισμένα στο 

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είναι ηλικίας μέχρι 65 ετών και δεν λαμβάνουν 

θεσμοθετημένη σύνταξη. 

(ε) Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας παραχωρείται μόνο σε πρόσωπα που εμπίπτουν στις 

κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (3)(γ) και εφόσον υποβληθεί το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

(στ) Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας που καταβάλλεται σε δικαιούχους υπολογίζεται ως 
ακολούθως: 

i. 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. 

ii. 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 
λαμβάνεται υπόψη ο μισθός (ασφαλιστέες αποδοχές) του Ιανουαρίου 2020 ή ο 
τελευταίος μισθός για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία στο μητρώο των Υπηρεσιών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα καταβάλλεται Ειδικό Επίδομα Ασθενείας υπό 
προϋποθέσεις, και το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με μεταγενέστερη 
Απόφαση. 

 

iii. Θα παρέχεται ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
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προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών. 

 

iv. Η περίοδος κάλυψης Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας λήγει στις 12 Απριλίου 
2020. 

5) 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 
εργοδοτουμένους του που έλαβαν το εν λόγω Ειδικό Επίδομα Ασθενείας. 

6) 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. 

7) Από το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος οι οποίοι εργάζονται και είναι γονείς. Το επίδομα Ειδικής Άδειας 
για Φροντίδα Παιδιών το οποίο θα καταβληθεί σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται 
υπόψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο 
καταβολής του. 

8) Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη 16η Μαρτίου 2020. 

 
 

Μαρία Σιακά  

Email: maria@shiakas.com 

Website: www.shiakas.com 

 

Apserou Shiaka & Co Ltd 

Μάρτιος 2020 
  

mailto:maria@shiakas.com
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