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ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ  
 

ΜΕΡΟ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ 

Αριθμός 5242 Σετάρτη,  8 Απριλίοσ 2020 591 

      

Αριθμός  151 

 
Ο ΠΔΡΙ ΣΩΝ EΚΣΑΚΣΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΠΑΝΓΗΜΙΑ ΣΟΤ ΙΟΤ COVID 19 ΝΟΜΟ (ΝΟΜΟ 27(Ι) ΣΟΤ 2020) 

___________________ 

Απφθαζε δπλάκεη ησλ άξζξσλ 5, 6, 7, 8, 9,  10 θαη 12 
 

Η Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρνληαη απφ ηα 
άξζξα 5, 6, 7, 8, 9, 10 θαη 12 ηνπ πεξί ησλ Έθηαθησλ Μέηξσλ πνπ Λακβάλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο 
θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Παλδεκίαο ηνπ ηνχ COVID 19 Νφκνπ 27(Ι) ηνπ 2020 κε ηελ 
παξνχζα Απφθαζε εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο θαλνληζκνχο: 
 
1. Η παξνχζα Απφθαζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Δηδηθψλ ρεδίσλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ Δπηπηψζεσλ ηνπ 

Κνξσλντνχ COVID-19 πκπιεξσκαηηθή Απφθαζε (Αξ. 8) ηνπ 2020. 
 

2. ην πιαίζην ηνπ πεξί ησλ Έθηαθησλ Μέηξσλ πνπ Λακβάλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Παλδεκίαο ηνπ ηνχ COVID 19 Νφκνπ ηνπ 2020 θαη κε ζηφρν ηε 
ζηήξημε ηφζν ησλ κηζζσηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, φζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ, εθαξκφδνληαη νη 
αθφινπζνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηα εηδηθά ρέδηα πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο κε ηηο Κ.Γ.Π. 127/2020, Κ.Γ.Π. 128/2020, Κ.Γ.Π. 129/2020, Κ.Γ.Π. 130/2020, Κ.Γ.Π. 131/2020 θαη 
Κ.Γ.Π. 148/2020: 



Όροι και Προϋποθέσεις: 

(α)     Κάζε επηρείξεζε ή εξγνδφηεο ή απηνηειψο εξγαδφκελν πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζην 
ρέδην Πιήξνπο Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο ή θαη ζην ρέδην Μεξηθήο Αλαζηνιήο ησλ 
Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο ή θαη ζην Δηδηθφ ρέδην Απηνηειψο Δξγαδνκέλσλ ή θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν 
ρέδην Απνθαζίδεηαη θαη δεκνζηεχεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ησλ Έθηαθησλ Μέηξσλ πνπ 
Λακβάλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο 
Παλδεκίαο ηνπ ηνχ COVID 19 Νφκνπ, νθείιεη λα δηαηεξεί γηα πεξίνδν ηνπιάρηζην δχν εηψλ απφ ηελ ππνβνιή 
ηεο αίηεζεο θάζε ζρεηηθφ αξρείν, παξαζηαηηθφ ή θαη απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα φινπο ηνπο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο πεξηέρνληαλ ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

(β)    ε πεξίπησζε νκίινπ εηαηξεηψλ πνπ έρεη ηελ έλλνηα είηε ζρέζεο κεηξηθψλ θαη ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, είηε 
ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ δειαδή κε θνηλφ θχξην κέηνρν, ν νπνίνο θαηέρεη πέξαλ ηνπ ελφο Αξηζκνχ Μεηξψνπ 
Δξγνδφηε ζην Μεηξψν ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο φισλ ησλ εηαηξεηψλ 
ηνπ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ αθνξνχλ ηελ ίδηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, νη αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ 
γηα ην Δηδηθφ ρέδην ηεο Πιήξνπο Αλαζηνιήο Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο (Κ.Γ.Π. 130/2020) θαη ην Δηδηθφ 
ρέδην Μεξηθήο Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο (Κ.Γ.Π. 131/2020), ζα δχλαληαη λα ζεσξνχληαη σο 
κία ππνβιεζείζα αίηεζε ηνπ νκίινπ κφλν εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε θαη δνζεί ζρεηηθή έγθξηζε θαη, ζε 
απηή ηελ πεξίπησζε, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ πην πάλσ ρεδίσλ ζα εθαξκφδνληαη σο λα αθνξνχζαλ 
κία επηρείξεζε θαη έλα εξγνδφηε. 

(γ)      Πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ ή εξγνδνηψλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε γηα ην Δηδηθφ ρέδην Πιήξνπο Αλαζηνιήο 
ησλ Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο (Κ.Γ.Π. 130/2020) θαη δηαπηζηψλεηαη φηη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 
αλαθνξηθά κε ηελ πιήξε αλαζηνιή ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο αιιά ελδερνκέλσο λα πιεξνχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο  γηα  έληαμε  ζην  Δηδηθφ  ρέδην  Μεξηθήο   Αλαζηνιήο  ησλ   Δξγαζηψλ ηεο  Δπηρείξεζεο  
(Κ.Γ.Π. 131/2020), δελ ζα εμεηάδνληαη κε βάζε ην Δηδηθφ ρέδην Πιήξνπο Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο 
Δπηρείξεζεο θαη ζα εμεηάδνληαη κε βάζε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ Δηδηθνχ ρεδίνπ Μεξηθήο 
Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη λννπκέλνπ φηη πιεξνχληαη φινη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα 
έληαμε ζην ελ ιφγσ ρέδην, ζα εγθξίλνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δηδηθνχ ρεδίνπ Μεξηθήο Αλαζηνιήο ησλ 
Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο. 

(δ)      ε πεξίπησζε ππνβνιήο πέξαλ ηεο κίαο αίηεζεο πνπ αθνξά ηελ ίδηα πεξίνδν γηα θάζε Δηδηθφ ρέδην πνπ έρεη 
δεκνζηεπηεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ησλ Έθηαθησλ Μέηξσλ πνπ Λακβάλνληαη απφ ην Τπνπξγείν 
Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Παλδεκίαο ηνπ ηνχ COVID 19 
Νφκνπ ηνπ 2020, ζα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ζα εμεηάδεηαη κφλν ε πην πξφζθαηε ππνβιεζείζα αίηεζε, εθηφο 
εάλ απηή έρεη απνζπξζεί κέζσ ηεο εηδηθήο ειεθηξνληθήο θφξκαο απφζπξζεο αίηεζεο πνπ αλαξηάηαη ζηελ 
ηζηνζειίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy θαη νη πξνγελέζηεξα ππνβιεζείζεο αηηήζεηο ζα ζεσξνχληαη σο κε 
ππνβιεζείζεο. 

(ε)     Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (δ) αλσηέξσ, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα παξνρή 
Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ (Κ.Γ.Π. 127/2020) θαη απφ ηνπο δχν γνλείο γηα νπνηνδήπνηε ή 
νπνηαδήπνηε απφ ηα θνηλά ηνπο ηέθλα, ζα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ζα εμεηάδεηαη κφλν ε αίηεζε ηνπ πξνζψπνπ 
πνπ έρεη ππνβάιεη πξψηνο ηελ ζρεηηθή ειεθηξνληθή αίηεζε. ε πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν απηφ έρεη 
ππνβάιεη πέξαλ ηεο κίαο ειεθηξνληθήο αίηεζεο γηα παξνρή Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ, ιακβάλεηαη 
ππφςε θαη εμεηάδεηαη κφλν ε πην πξφζθαηα ππνβιεζείζα αίηεζε, εθηφο εάλ απηή έρεη απνζπξζεί κέζσ ηεο 
εηδηθήο ειεθηξνληθήο θφξκαο απφζπξζεο αίηεζεο πνπ αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα 
www.coronavirus.mlsi.gov.cy θαη νη πξνγελέζηεξα ππνβιεζείζεο αηηήζεηο ζα ζεσξνχληαη σο κε 
ππνβιεζείζεο. 

(ζη)    Οπνηνδήπνηε πνζφ έρεη θαηαβιεζεί ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν εθ ησλ πζηέξσλ πξνθχπηεη φηη είηε ην 
πξφζσπν απηφ δελ ήηαλ δηθαηνχρν είηε φηη δελ νθεηιφηαλ νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνχ νπνηνπδήπνηε 
επηδφκαηνο ή παξνρήο πνπ παξέρεηαη δπλάκεη ηνπ πεξί ησλ Έθηαθησλ Μέηξσλ πνπ Λακβάλνληαη απφ ην 
Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Παλδεκίαο ηνπ ηνχ 
COVID 19 Νφκνπ θαη ησλ Απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ, ζεσξείηαη σο ρξένο ηνπ πξνζψπνπ 
απηνχ ζηε Γεκνθξαηία θαη δχλαηαη λα ζπκςεθηζηεί κε νπνηαδήπνηε κειινληηθή παξνρή πνπ παξέρεηαη είηε 
δπλάκεη ηνπ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκνπ είηε κε νπνηνδήπνηε πνζφ είλαη θαηαβιεηέν πξνο ην 
πξφζσπν απηφ είηε λα δηεθδηθεζεί σο ρξένο νθεηιφκελν ζηε Γεκνθξαηία. Οη πην πάλσ δηαηάμεηο ηζρχνπλ θαη 
γηα θάζε πξφζσπν ην νπνίν έρεη επηηχρεη δηά ςεπδψλ παξαζηάζεσλ ηε ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε πιεξσκήο 
πνπ έρεη δηελεξγεζεί δπλάκεη ηνπ πεξί ησλ Έθηαθησλ Μέηξσλ πνπ Λακβάλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, 
Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Παλδεκίαο ηνπ ηνχ COVID 19 Νφκνπ θαη ησλ 
Απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ. 
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3. ε πεξίπησζε κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε γηα παξνρή Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ 
(Κ.Γ.Π. 127/2020), εμεηάδνληαη αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηνπ ηειεπηαίνπ κεληαίνπ κηζζνχ θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη 
φξνη θαη πξνυπνζέζεηο θαηαβάιιεηαη γηα ηα πξψηα €1.000 ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ επίδνκα ζε πνζνζηφ 70% γηα ην 
κέξνο απηφ ηνπ κηζζνχ θαη γηα ην κέξνο ηνπ κηζζνχ απφ €1.000 κέρξη €2.000 θαηαβάιιεηαη επίδνκα ζε πνζνζηφ 
50%. Σν κέγηζην χςνο επηδφκαηνο γηα πεξίνδν ελφο κήλα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα €1.200. 
 

4. ηα  πξφζσπα  πνπ  θαζνξίδνληαη  ζηελ   παξάγξαθν  3(γ)(i)  ηνπ ρεδίνπ   Δηδηθνχ   Δπηδφκαηνο  Αζζελείαο 
(Κ.Γ.Π. 128/2020) θαη εκπίπηνπλ ζηηο εππαζείο νκάδεο πξνζψπσλ πεξηιακβάλνληαη, επηπξφζζεηα ησλ εγθχσλ 
γπλαηθψλ, θαη νη ζχδπγνί ηνπο. 

___________________ 

Έγηλε ζηηο 8 Απξηιίνπ 2020. 
 

ΓΔΩΡΓΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΓΟΤ, 
Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Πξφλνηαο 
θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 
Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

1445 Λεπθσζία, Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα. 

593

http://www.mof.gov.cy/gpo

