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3 Μαΐου, 2020 
 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.74 
 

Νέο Διάταγμα για το Ειδικό Σχέδιο των Αυτοτελώς Εργαζομένων 
 

Αναφορικά με το Ειδικό Σχέδιο των Αυτοτελώς Εργαζομένων, η Υπουργός Εργασίας, 
Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει εκδώσει στις 2 Μαΐου 2020, την ακόλουθη 
Απόφαση: 
 

Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων, Απόφαση (Αρ. 11) του 2020 
 
 
Βάσει της πιο πάνω Απόφασης, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης Ειδικού 
Επιδόματος Αυτοτελώς Εργαζομένων για την περίοδο 13 Απριλίου - 12 Μαΐου 2020. 
 
Συγκεκριμένα, η Απόφαση προνοεί τα εξής: 

 
 

1. Το επίδομα καταβάλλεται εφόσον υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική αίτηση. 
 

2. Θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού εφόσον 
δεν έχουν ήδη κατατεθεί και επιβεβαιωθεί. 
 

3. Η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων υποβάλλεται από: 
i. Αυτοτελώς εργαζομένους, οι οποίοι έχουν αναστείλει πλήρως την εργασία 

τους σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές 
Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που βρίσκονται αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα www.pio.gov.cy/coronavirus και δεν έχει διαφοροποιηθεί η φύση ή 
/ και ο τρόπος δραστηριοποίησής τους. Επίσης, αυτοτελώς εργαζόμενοι των 
οποίων οι δραστηριότητες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες 
των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε πλήρη αναστολή εργασιών, σύμφωνα με 
τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και προϋπόθεση για τη συμπερίληψη 
των πιο πάνω αυτοτελώς εργαζομένων προσώπων είναι να υφίσταται μείωση 
του κύκλου εργασιών τους πέραν του 80%, όπως η μείωση του κύκλου 
εργασιών υπολογίζεται με βάση τις σχετικές Αποφάσεις, ή 

ii. που έχουν αναστείλει μερικώς την εργασία τους, δηλαδή έχουν ή προβλέπουν 
μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 25% για την περίοδο από τη 
13η Απριλίου 2020 μέχρι και τη 12η Μαΐου 2020, σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περίοδο 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. Σε περίπτωση 
που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το προηγούμενο έτος, τότε η 
σύγκριση θα γίνει με περίοδο που προηγείται της 13ης Απριλίου 2020. Νοείται 
ότι δεν λαμβάνονται υπ’ όψη οποιεσδήποτε πράξεις που έλαβαν χώρα πριν τη 
13η Απριλίου 2020 ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσης τιμολογίων ή 
καταβολής της πληρωμής, έστω και μεταγενέστερα της 13ης Απριλίου 2020. 
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4. Στο Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων μπορούν να συμμετέχουν μόνο 
αυτοτελώς εργαζόμενα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη 
σύνταξη και δεν ασκούν οποιοδήποτε από τα πιο κάτω επαγγέλματα: 

i. Φαρμακολόγοι, μικροβιολόγοι και παρόμοιοι 
ii. Ιατροί (εξαιρουμένων Οδοντιάτρων ή άλλων συγκεκριμένων κατηγοριών) 

Φαρμακοποιοί 
iii. Χειριστές ιατρικών συσκευών και εξοπλισμού 
iv. Ο λόγος της μη συμπερίληψης των πιο πάνω επαγγελμάτων είναι ότι η 

οικονομική δραστηριότητά τους δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα. 
 

5. 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. 
 

6. Σε περίπτωση κατά την οποία η υποχρέωση καταβολής εισφορών λαμβάνει χώρα για 
πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του α ́ τριμήνου του 2020, καταβάλλεται ως Ειδικό 
Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένου το ποσό των €300 για περίοδο 4 εβδομάδων. 

 
7. Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €300 

και μεγαλύτερο των €900, αν αφορά περίοδο τεσσάρων εβδομάδων. 
 

8. Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι για τους εργοδοτουμένους τους θα υποβάλουν το Έντυπο 
Πλήρους ή Μερικής Αναστολής και όχι το έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα 
Απόφαση. 
 

9. 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, επίδομα 
μητρότητας ή επίδομα πατρότητας. 
 

10. Βασική προϋπόθεση παροχής του Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς Εργαζομένων είναι 
ο αιτητής να μην έχει απολύσει οποιοδήποτε υπάλληλό του από την 1η Μαρτίου 
2020 και σε περίπτωση έγκρισης της παρούσας αίτησης, να μην έχει απολύσει 
οποιοδήποτε υπάλληλό του τόσο 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). 

  
11.  Εκπαιδευτικοί Κρατικών Ινστιτούτων (οι απολαβές τους θα καταβληθούν από το 

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ή από το Γενικό 
Λογιστήριο της Δημοκρατίας) μόνο για την εργοδότησή τους ως Εκπαιδευτικοί 
Κρατικών Ινστιτούτων. 
 

12. Από το Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων μπορούν να επωφεληθούν και 
δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι οποίοι εργάζονται ως αυτοτελώς 
εργαζόμενοι. Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων, το οποίο θα καταβληθεί σε 
δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς 
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υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καταβολής του 
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του. 
 

13. Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων θα παραχωρείται μόνο μετά από 
υπεύθυνη δήλωση / εξουσιοδότηση του αιτητή. 

 
14. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εκ των 

υστέρων προκύπτει ότι είτε το πρόσωπο αυτό δεν ήταν δικαιούχο, είτε ότι δεν 
οφειλόταν ολόκληρο ή μέρος του ποσού οποιουδήποτε επιδόματος ή παροχής που 
παρέχεται δυνάμει του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το 
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση 
της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει 
αυτού, θεωρείται ως χρέος του προσώπου αυτού στη Δημοκρατία και δύναται να 
συμψηφιστεί με οποιαδήποτε μελλοντική παροχή που παρέχεται είτε δυνάμει του 
περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου είτε με οποιοδήποτε ποσό είναι καταβλητέο 
προς το πρόσωπο αυτό είτε να διεκδικηθεί ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. Οι 
πιο πάνω διατάξεις ισχύουν και για κάθε πρόσωπο, το οποίο έχει επιτύχει διά ψευδών 
παραστάσεων τη χορήγηση οποιασδήποτε πληρωμής που έχει διενεργηθεί δυνάμει 
του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού 
COVID 19 Νόμου και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 
 

15. Αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στο Ειδικό 
Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων ή και σε οποιοδήποτε άλλο Σχέδιο Αποφασίζεται και 
δημοσιεύεται με βάση τις διατάξεις του περί των Έκτακτων Μέτρων που 
Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 
την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου, οφείλει να διατηρεί για 
περίοδο τουλάχιστον δύο ετών από την υποβολή της αίτησης κάθε σχετικό αρχείο, 
παραστατικό ή και αποδεικτικό στοιχείο για όλους τους όρους και προϋποθέσεις, οι 
οποίες περιέχονταν στις σχετικές αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 
16. 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. 
 

17. 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. 
 

18. Η Απόφαση, εκτός από την παράγραφο 3, την παράγραφο 4 και την παράγραφο 6 
πιο πάνω, τίθεται σε ισχύ από τη 16η Μαρτίου 2020 για οποιαδήποτε καταβολή 
αναδρομικών ποσών συμπληρωματικού επιδόματος και από τη 13η Απριλίου 2020 
μέχρι και τη 12η Μαΐου 2020. 

 
Επισυνάπτεται αυτούσια η Απόφαση της Υπουργού Εργασίας. 
 

------------------------ 


