Ειδικό Σχζδιο Πλήρουσ Αναςτολήσ Εργαςιών τησ Επιχείρηςησ και παροχήσ Ειδικοφ Ανεργιακοφ Επιδόματοσ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ
Μέηπα ζηήπιξηρ για ανηιμεηώπιζη ηων επιπηώζεων ηος κοπωνοϊού

Ειδικό Σσέδιο Πλήποςρ Αναζηολήρ Επγαζιών ηηρ Επισείπηζηρ και
παποσήρ Ειδικού Ανεπγιακού Επιδόμαηορ
Ιζρύεη από 13/4/2020 κέρξη 12/5/2020 (αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία
έρνπλ ηεζεί ζε ππνρξεσηηθή αλαζηνιή κε βάζε απόθαζε ηεο Κπβέξλεζεο) γηα:
o Η επηρείξεζε λα ηειεί ππό ππνρξεσηηθή πιήξε αλαζηνιή, ζύκθσλα κε ηα
Δηαηάγκαηα ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο θαη ηηο ζρεηηθέο Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνύ
πκβνπιίνπ
πνπ
βξίζθνληαη
αλαξηεκέλα
ζηελ
ηζηνζειίδα
www.pio.gov.cy/coronavirus θαη δελ έρεη δηαθνξνπνηεζεί ε θύζε ή θαη ν ηξόπνο
δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο εθόζνλ δελ αζθεί θακία νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα,
εμαηξνπκέλσλ ησλ δηνηθεηηθώλ εξγαζηώλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηελ επηρείξεζε.
o Επηρεηξήζεηο άκεζα ζπλδεκέλεο κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
βξίζθνληαη ζε πιήξε αλαζηνιή εξγαζηώλ, εθόζνλ πθίζηαληαη κείσζε ηνπ θύθινπ
εξγαζηώλ ηεο επηρείξεζεο πέξαλ ηνπ 80%.

 Βαζική πποϋπόθεζη ζςμμεηοσήρ ζηο Σσέδιο είναι να μην έσει απολςθεί
οποιοζδήποηε ςπάλληλορ από ηην 1η Μαπηίος 2020 και ζε πεπίπηωζη
έγκπιζηρ ηηρ αίηηζηρ, να μην απολςθεί οποιοζδήποηε επγαζόμενορ ηόζο για
ηην πεπίοδο ζςμμεηοσήρ ηηρ επισείπηζηρ ζηο Σσέδιο όζο και για
επιππόζθεηη πεπίοδο ίζη με ηην πεπίοδο ζςμμεηοσήρ ζηο Σσέδιο ζςν ένα
επιπλέον μήνα (εκηόρ για λόγοςρ πος αιηιολογείηαι απόλςζη άνες
πποειδοποιήζεωρ). Νοείηαι όηι οι επισειπήζειρ δεν θα μποπούν να απολύοςν
επγαζομένοςρ για οικονομικούρ λόγοςρ καηά ηο ανωηέπω διάζηημα.

 Γηα ζπκκεηνρή ζην ρέδην ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα ππνβιεζεί ε ζρεηηθή
ειεθηξνληθή αίηεζε ζην Έληππν ΕΕΑ.3 αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ
www.coronavirus.mlsi.gov.cy από πξόζσπν πνπ δεζκεύεη ηελ επηρείξεζε ζύκθσλα
κε ην ζρεηηθό Νόκν.
o Η επηρείξεζε λα δειώζεη ηνπο εξγνδνηνύκελνπο γηα ηνπο νπνίνπο δεηείηαη ε
θαηαβνιή Εηδηθνύ Αλεξγηαθνύ Επηδόκαηνο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλαζηνιήο
ησλ εξγαζηώλ ηεο, γηα ηνπο νπνίνπο αηηείηαη ηελ θαηαβνιή ηνπ Εηδηθνύ
Αλεξγηαθνύ Επηδόκαηνο.
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 Γηα επηρεηξήζεηο πνπ εξγνδνηνύλ κέρξη 9 εξγνδνηνύκελνπο δύλαηαη λα θαηαβάιιεηαη
Εηδηθό Αλεξγηαθό Επίδνκα ζε όινπο ηνπο εξγνδνηνύκελνπο ηεο επηρείξεζεο
αλεμαξηήησο ηεο ηδηόηεηαο ησλ πξνζώπσλ απηώλ.
 Γηα επηρεηξήζεηο πνπ εξγνδνηνύλ πέξαλ ησλ 9 εξγνδνηνπκέλσλ ζα θαηαβιεζεί
Εηδηθό Αλεξγηαθό Επίδνκα ζην 90% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπο,
εθόζνλ πιεξνύληαη νη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο Απόθαζεο.
o Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην
90% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ, ην απνηέιεζκα ηεο καζεκαηηθήο
πξάμεο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην αξηζκό.
o ην ελαπνκείλαλ 10% πεξηιακβάλνληαη νη δηεπζπληέο κέηνρνη, ζπλέηαηξνη πνπ
θαηέρνπλ πέξαλ ηνπ 20% ησλ κεηνρώλ, γεληθνί δηεπζπληέο θαη δηεπζπληηθά
ζηειέρε.
o ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πην πάλσ πξόζσπα ππεξβαίλνπλ ζε
αξηζκό ην 10% ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηεο επηρείξεζεο, ηόηε δύλαληαη λα
ζπκπεξηιεθζνύλ θαη λα θαηαβιεζεί ην Εηδηθό Αλεξγηαθό Επίδνκα εθόζνλ
πιεξνύληαη νη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο Απόθαζεο.
o Επηρεηξήζεηο πνπ εξγνδνηνύλ πέξαλ ησλ 9 πξνζώπσλ ρξεηάδεηαη λα
ππνβάινπλ κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαηάινγν ηόζν ησλ εξγνδνηνπκέλσλ
πνπ ζα παξακείλνπλ ζηελ εξγαζία επεηδή ρξεηάδνληαη νη ππεξεζίεο ηνπο, όζν
θαη ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απνδεζκεπηεί πξνζσξηλά.

 Γηα ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία ζα θαηαβιεζεί ην Εηδηθό Αλεξγηαθό Επίδνκα, ν
εξγνδόηεο απαιιάζζεηαη από ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζνύ
ζηνπο εξγνδνηνύκελνπο ηνπ πνπ έιαβαλ ην ελ ιόγσ επίδνκα.
 Η πεξίνδνο θαηαβνιήο ηνπ Εηδηθνύ Αλεξγηαθνύ Επηδόκαηνο ζα ζεσξείηαη πεξίνδνο
εμνκνηνύκελεο αζθάιηζεο γηα ζθνπνύο εηζθνξώλ ζην Σακείν Κνηλσληθώλ
Αζθαιίζεσλ θαη ζα πηζησζεί αλαιόγσο ν αζθαιηζηηθόο ινγαξηαζκόο ηνπ
δηθαηνύρνπ.
Πώο ππνινγίδεηαη ην Εηδηθό Αλεξγηαθό Επίδνκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζε εξγνδνηνύκελνπο,
λννπκέλνπ όηη πιεξνύληαη όινη νη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο:
 Σν Εηδηθό Αλεξγηαθό Επίδνκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζε δηθαηνύρνπο ππνινγίδεηαη θαη κε
ηνπο δύν ηξόπνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ζεκεία (i) θαη (ii) πην θάησ θαη
θαηαβάιιεηαη σο Εηδηθό Αλεξγηαθό Επίδνκα ην κεγαιύηεξν από ηα δύν πνζά:
i.

Γηα κηζζσηά πξόζσπα, γηα ηα νπνία πιεξνύληαη νη αζθαιηζηηθέο
πξνϋπνζέζεηο κε βάζε ηνλ πεξί Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ Νόκν, ζην 60% ηεο
αμίαο ησλ αζθαιηζηηθώλ κνλάδσλ, ζύκθσλα κε ηνλ πην πάλσ Νόκν.

ii.

Γηα κηζζσηά πξόζσπα κε βάζε ην 60% ηνπ κηζζνύ Ιαλνπαξίνπ 2020 θαη γηα
νπνηεζδήπνηε πξνζιήςεηο εξγαδνκέλσλ έιαβαλ ρώξα είηε ηνλ Φεβξνπάξην
2020, είηε ηνλ Μάξηην 2020, κε βάζε ηνλ κηζζό, ν νπνίνο ζα δεισζεί ζηελ
ειεθηξνληθή αίηεζε ΕΕΑ.7 από ηνλ εξγνδόηε ηνπ ελ ιόγσ εξγαδνκέλνπ, ππό
ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα ηνλ δειώζεη ζηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ
θαη ζα ιάβεη Αξηζκό Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
θαηέρεη ήδε.
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Σν αλώηαην πνζό πνπ δύλαηαη λα θαηαβιεζεί σο Εηδηθό Αλεξγηαθό Επίδνκα γηα
ηελ πεξίνδν ηζρύνο ηνπ Εηδηθνύ ρεδίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα €1.214 θαη
λα είλαη κηθξόηεξν από €360.
 Σν Εηδηθό Αλεξγηαθό Επίδνκα δελ παξέρεηαη γηα θακία πεξίνδν γηα ηελ νπνία ν
εξγνδνηνύκελνο ιακβάλεη αλεξγηαθό επίδνκα, εηδηθό επίδνκα αζζελείαο, επίδνκα
αζζελείαο, επίδνκα εηδηθήο άδεηαο, επίδνκα κεηξόηεηαο ή επίδνκα παηξόηεηαο, ή
εάλ ν εξγνδνηνύκελνο ιακβάλεη ζεζκνζεηεκέλε ζύληαμε.
 Εηδηθά νη εξγνδνηνύκελνη, νη νπνίνη πξηλ ηελ παξνύζα Απόθαζε είραλ εληαρζεί ζην
ρέδην Αλαζηνιήο Εξγαζηώλ (όπσο μελνδνρεία θαη ππεξεζίεο εζηίαζεο) δύλαληαη κε
ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηόδνπ ηεο αλαζηνιήο λα εληαρζνύλ ζην παξόλ ρέδην.

 Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Εηδηθνύ ρεδίνπ ηεο Πιήξνπο Αλαζηνιήο Εξγαζηώλ ηεο
Επηρείξεζεο, ε έλλνηα ηνπ όξνπ «επηρείξεζε» πεξηιακβάλεη θαη θπζηθά ή λνκηθά
πξόζσπα νη νπνίνη είλαη εξγνδόηεο θαη κε βάζε ηνλ πεξί Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ
Νόκν είλαη ππόρξενη γηα θαηαβνιή εηζθνξώλ ζην Σακείν Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ
γηα ηνπο εξγνδνηνπκέλνπο ηνπο.

 ε πεξίπησζε νκίινπ εηαηξεηώλ πνπ έρεη ηελ έλλνηα είηε ζρέζεο κεηξηθώλ θαη
ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ, είηε ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηώλ δειαδή κε θνηλό θύξην κέηνρν, ν
νπνίνο θαηέρεη πέξαλ ηνπ ελόο Αξηζκνύ Μεηξώνπ Εξγνδόηε ζην Μεηξών ησλ
Τπεξεζηώλ Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ θαη νη δξαζηεξηόηεηεο όισλ ησλ εηαηξεηώλ ηνπ
πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ αθνξνύλ ηελ ίδηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, ζα
δύλαληαη λα ζεσξνύληαη σο κία ππνβιεζείζα αίηεζε ηνπ νκίινπ κόλν εθόζνλ
ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε θαη δνζεί ζρεηηθή έγθξηζε θαη, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, νη
όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο ζα εθαξκόδνληαη σο λα αθνξνύζαλ κία επηρείξεζε θαη έλα
εξγνδόηε.

 Επηρείξεζε ε νπνία θαηέρεη γηα έλα Ννκηθό Πξόζσπν πέξαλ ηνπ ελόο Αξηζκνύ
Μεηξώνπ Εξγνδόηε ζην κεηξών ηνπ Σακείνπ Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, αλεμάξηεηα
από ηηο αηηήζεηο πνπ ππνβάιιεη γηα δηαθνξεηηθνύο Αξηζκνύο Μεηξώνπ Εξγνδόηε, ζα
ζεσξνύληαη όιεο νη αηηήζεηο σο κία ππνβιεζείζα αίηεζε ηεο επηρείξεζεο θαη νη όξνη
θαη νη πξνϋπνζέζεηο ησλ πην πάλσ ρεδίσλ ζα εθαξκόδνληαη σο λα είραλ έλα
αξηζκό κεηξώνπ Εξγνδόηε.

 Κάζε επηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζην ρέδην Πιήξεο Αλαζηνιήο ησλ Εξγαζηώλ ηεο
Επηρείξεζεο, νθείιεη λα δηαηεξεί γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ από ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο θάζε ζρεηηθό αξρείν, παξαζηαηηθό ή θαη απνδεηθηηθό ζηνηρείν
γηα όινπο ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο νη νπνίεο πεξηέρνληαλ ζηηο ζρεηηθέο
απνθάζεηο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο.
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