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Ειδικό Επίδομα Αζθενείαρ
 Ιζρύεη από 13/4/2020 κέρξη 12/5/2020 γηα κηζζσηνύο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ή
απηνηειώο εξγαδνκέλνπο πνπ εκπίπηνπλ ζε νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο
θαηεγνξίεο:
 πξόζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαηάινγν ησλ εππαζώλ νκάδσλ, όπσο έρνπλ
θαζνξηζηεί από ην Τπνπξγείν Τγείαο ζην δειηίν ηύπνπ εκεξνκελίαο
29/4/2020 ή θαη ζε νπνηαδήπνηε κειινληηθή αλαζεώξεζή ηνπ θαη θαηέρνπλ
πηζηνπνηεηηθό από ηνλ πξνζσπηθό ηνπο ηαηξό θαη εκπίπηνπλ ζηελ Καηεγνξία
Β ηνπ πην πάλσ Γειηίνπ Σύπνπ ή θαη ζηελ Καηεγνξία Α εάλ δελ κπνξνύλ λα
εξγαζηνύλ ιόγσ ηνπ όηη βξίζθνληαη ζε ρώξνπο όπνπ ζπλαιιάηηνληαη κε ην
θνηλό θαη ππάξρεη κεγάιε δηέιεπζε θόζκνπ ή / θαη ζε ζπδύγνπο ησλ εγθύσλ
γπλαηθώλ,
 πξόζσπα πνπ βξίζθνληαη ζε θαζεζηώο ππνρξεσηηθνύ πεξηνξηζκνύ
(θαξαληίλα) θαη θαζεζηώο απηνπεξηνξηζκνύ, βάζεη νδεγηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο θαη θαηέρνπλ Ιαηξηθό Πηζηνπνηεηηθό, ην νπνίν εθδίδεηαη από ην
Τπνπξγείν Τγείαο ή αλάινγα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο από ηνλ
πξνζσπηθό γηαηξό,
 πξόζσπα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί από ηνλ ηό COVID 19 θαη θαηέρνπλ
πηζηνπνηεηηθό από ην Τπνπξγείν Τγείαο,
 πξόζσπα ειηθίαο κεγαιύηεξεο ησλ 63 εηώλ πνπ δελ ιακβάλνπλ
ζεζκνζεηεκέλε ζύληαμε, πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο (i), (ii) θαη (iii)
αλσηέξσ θαη θαηέρνπλ ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό,
 άηνκα κε αλαπεξίεο, ηα νπνία εξγάδνληαη κε βάζε ηα ρέδηα Απαζρόιεζεο
κε ηήξημε
 εκεηώλεηαη όηη πξόζσπα πνπ ζα αηηεζνύλ ην Δηδηθό Δπίδνκα Αζζελείαο κε βάζε
ην πξνεγνύκελν Γειηίν Σύπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε εκεξ. 16/3/2020, δύλαληαη
λα αηηεζνύλ ηελ Δηδηθή Άδεηα Αζζελείαο κέρξη ηηο 28/4/2020 κε βάζε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ ελ ιόγσ Γειηίνπ Σύπνπ.
 Σν Δηδηθό Δπίδνκα Αζζελείαο παξαρσξείηαη κόλν ζε πξόζσπα πνπ θαηά ηελ
πεξίνδν γηα ηελ νπνία αηηνύληαη ην Δηδηθό Δπίδνκα Αζζελείαο είλαη αζθαιηζκέλνη
ζην Σακείν Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ σο κηζζσηνί ή απηνηειώο εξγαδόκελνη θαη δελ
ιακβάλνπλ ζεζκνζεηεκέλε ζύληαμε.
 Σν Δηδηθό Δπίδνκα Αζζελείαο θαηαβάιιεηαη κόλν εθόζνλ ππνβιεζεί ε ζρεηηθή
ειεθηξνληθή αίηεζε ζην Έληππν ΔΔΑ.2 πνπ αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Τπνπξγείνπ www.coronavirus.mlsi.gov.cy θαη εθόζνλ ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ην
ζρεηηθό ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό.
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 Σν Δηδηθό Δπίδνκα Αζζελείαο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε δηθαηνύρνπο πνπ είλαη κηζζσηά
πξόζσπα ππνινγίδεηαη όπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζεκείν (i) θαη (ii) πην θάησ θαη
θαηαβάιιεηαη σο Δπίδνκα Αζζελείαο 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 ΔΔΑ.7 από ηνλ εξγνδόηε ηνπ ελ ιόγσ εξγαδνκέλνπ. ε
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηνλ κηζζό Ιαλνπαξίνπ
2020, ηόηε ιακβάλεηαη ππ’ όςε ν κηζζόο γηα ηνλ νπνίν ππάξρνπλ ζηνηρεία
εληόο ησλ ηειεπηαίσλ 9 κελώλ ζην Μεηξών ησλ Τπεξεζηώλ Κνηλσληθώλ
Αζθαιίζεσλ γηα ηνλ ίδην εξγνδόηε.

 Σν Δηδηθό Δπίδνκα Αζζελείαο γηα απηνηειώο εξγαδόκελνπο (εβδνκαδηαίν) ζα
ηζνύηαη κε ην 60% ηνπ πνζνύ ηνπ εβδνκαδηαίνπ ύςνπο ησλ αζθαιηζηέσλ
απνδνρώλ, βάζεη ησλ νπνίσλ ν δηθαηνύρνο είρε ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο
εηζθνξώλ ζην Σακείν Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2019.
o ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξώλ
ιακβάλεη ρώξα γηα πξώηε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ α’ ηξηκήλνπ ηνπ
2020, θαηαβάιιεηαη σο Δηδηθό Δπίδνκα Αζζελείαο ην πνζό ησλ €300 γηα
πεξίνδν 4 εβδνκάδσλ.
 Σν πνζό πνπ δύλαηαη λα θαηαβιεζεί σο Δηδηθό Δπίδνκα Αζζελείαο γηα
κηζζσηνύο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα γηα πεξίνδν ελόο κήλα δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξόηεξν ηνπ πνζνύ ησλ €360 θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ
€1.214 γηα ηελ ίδηα πεξίνδν.
o Γηα απηνηειώο εξγαδνκέλνπο ην θαηώηαην πνζό γηα πεξίνδν 4 εβδνκάδσλ
δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξν από €300, λννπκέλνπ όηη δελ εκπίπηεη θαη
ζηελ θαηεγνξία ηνπ κηζζσηνύ πξνζώπνπ.
 Σν Δηδηθό Δπίδνκα Αζζελείαο δελ παξέρεηαη γηα πεξίνδν γηα ηελ νπνία ν αηηεηήο
ιακβάλεη αλεξγηαθό επίδνκα, εηδηθό αλεξγηαθό επίδνκα, επίδνκα αζζελείαο,
επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηώλ, επίδνκα κεηξόηεηαο ή επίδνκα
παηξόηεηαο.
o Η πεξίνδνο γηα ηελ νπνία παξέρεηαη ην Δηδηθό Δπίδνκα Αζζελείαο ζα
ιακβάλεηαη ππ’ όςε γηα ηνλ ππνινγηζκό θαη ηελ παξνρή ηνπ επηδόκαηνο
αζζελείαο πνπ πξνλνείηαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Κνηλσληθώλ
Αζθαιίζεσλ Νόκσλ.
 Γηα ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία ζα θαηαβιεζεί ην Δηδηθό Δπίδνκα Αζζελείαο, ν
εξγνδόηεο απαιιάζζεηαη από ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζνύ
ζηνπο εξγνδνηνύκελνπο ηνπ πνπ έιαβαλ ην ελ ιόγσ Δηδηθό Δπίδνκα Αζζελείαο.
 Η πεξίνδνο ηνπ Δηδηθνύ Δπηδόκαηνο Αζζελείαο ζα ζεσξείηαη πεξίνδνο
εμνκνηνύκελεο αζθάιηζεο γηα ζθνπνύο εηζθνξώλ ζην Σακείν Κνηλσληθώλ
Αζθαιίζεσλ θαη ζα πηζησζεί αλαιόγσο ν αζθαιηζηηθόο ινγαξηαζκόο ηνπ
δηθαηνύρνπ.
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