Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ
Μέηπα ζηήπιξηρ για ανηιμεηώπιζη ηων επιπηώζεων ηος κοπωνοϊού

Ειδική Άδεια για Φπονηίδα Παιδιών
Ιζρύεη από 13/4/2020 κέρξη 12/5/2020 γηα:
o Σν επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηώλ ζα παξαρσξείηαη ζε
εξγαδόκελνπο γνλείο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, νη νπνίνη έρνπλ ηελ επζύλε γηα ηελ
θξνληίδα παηδηώλ κέρξη 15 εηώλ ή θαη παηδηώλ κε αλαπεξίεο αλεμαξηήησο
ειηθίαο θαη δελ κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ είηε κε ηειεξγαζία ή κε εξγαζία από ην
ζπίηη ή κε επέιηθην σξάξην θαη εθόζνλ δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξόλνηα
θύιαμεο / θξνληίδαο ησλ παηδηώλ.

 Σν επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηώλ θαηαβάιιεηαη κόλν εθόζνλ
ππνβιεζεί ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή αίηεζε ζην Έληππν ΔΔΑ.1 πνπ αλαξηάηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ θαη εθόζνλ ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ζηελ αίηεζε
αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνύ Γέλλεζεο ελόο ηνπιάρηζηνλ παηδηνύ θάησ ησλ 15
εηώλ θαη Πηζηνπνηεηηθό Αλαπεξίαο ζε πεξηπηώζεηο παηδηώλ κε αλαπεξία (κόλν
εθόζνλ δελ ππάξρεη θαηαρσξεκέλα ή / θαη επηβεβαησκέλα γηα ηελ πξώηε
πεξίνδν παξνρήο ηνπ Δηδηθνύ Δπηδόκαηνο γηα Φξνληίδα Παηδηώλ)
 Η αίηεζε ππνβάιιεηαη κόλν από κηζζσηά πξόζσπα, ν νπνίνο είλαη
αζθαιηζκέλνο ζην Σακείν Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ είηε ηνλ Μάξηην, είηε ηνλ
Φεβξνπάξην, είηε ηνλ Ιαλνπάξην 2020 θαη ππάξρεη δεισκέλνο κηζζόο γηα ηνλ
αληίζηνηρν κήλα θαη δελ ιακβάλνπλ ζεζκνζεηεκέλε ζύληαμε.
 ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνπο κήλεο Μάξηην, Φεβξνπάξην, Ιαλνπάξην 2020 ή θαη
πξνεγνπκέλσο, νπνηνζδήπνηε αηηεηήο βξηζθόηαλ είηε ζε άδεηα κεηξόηεηαο, είηε
ζε άδεηα παηξόηεηαο, είηε ζε άδεηα αζζελείαο, είηε ιάκβαλε επίδνκα ζσκαηηθήο
βιάβεο, ηόηε ιακβάλεηαη ππ’ όςε ν ηειεπηαίνο κηζζόο εληόο ησλ πξνεγνύκελσλ
9 κελώλ ζηνλ ίδην εξγνδόηε.
Ο ππνινγηζκόο ηνπ Δηδηθνύ Δπηδόκαηνο γηα Φξνληίδα Παηδηώλ είλαη σο αθνινύζσο:
i.

Γηα ηα πξώηα €1.000 ηνπ κεληαίνπ κηζζνύ, ν/ε δηθαηνύρνο ζα ιακβάλεη
επίδνκα ζε πνζνζηό 60% γηα ην κέξνο απηό ηνπ κηζζνύ θαη γηα ην κέξνο
ηνπ κηζζνύ από €1.000 κέρξη €2.000 ν / ε δηθαηνύρνο ζα ιακβάλεη
επίδνκα ζε πνζνζηό 40%. Σν κέγηζην ύςνο επηδόκαηνο γηα πεξίνδν ελόο
κήλα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα €1.000 θαη ην κηθξόηεξν ύςνο δελ
κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν ησλ €360 γηα πεξίνδν ελόο κελόο.
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ii.

Γηα κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο ηα αλσηέξσ πνζνζηά απμάλνληαη ζε 70% θαη
50% αληίζηνηρα θαη ην κέγηζην ύςνο επηδόκαηνο γηα πεξίνδν ελόο κήλα
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα €1.200 θαη ην κηθξόηεξν ύςνο δελ κπνξεί λα
είλαη κηθξόηεξν ησλ €360 γηα πεξίνδν ελόο κελόο αλεμαξηήησο ύςνπο
κελαίνπ κηζζνύ
Γηα ηνπο ζθνπνύο εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο Απόθαζεο, «κνλνγνλετθή
νηθνγέλεηα» ζεκαίλεη ηελ νηθνγέλεηα, ζηελ νπνία έλαο γνλέαο ρσξίο
ζύδπγν/ζπµβίν, δεη µε έλα ηνπιάρηζην εμαξηώµελν ηέθλν, πνπ απνθηήζεθε
είηε από γάµν είηε εθηόο γάµνπ θαη πνπ δηαβηεί µόλνο ιόγσ ηνπ όηη είλαη
άγαµνο γνλέαο, ρήξνο, δηαδεπγµέλνο ή δηόηη έλαο από ηνπο δύν γνλείο έρεη
θεξπρζεί ζε αθάλεηα από ην δηθαζηήξην ή ηελ νηθνγέλεηα ζηελ νπνία έλαο
έγγαµνο γνλέαο δεη µόλνο ηνπ µε έλα ηνπιάρηζηνλ εμαξηώµελν ηέθλν, δηόηη
ν άιινο γνλέαο εθηίεη πνηλή θπιάθηζεο έμη (6) µελώλ θαη άλσ.

 Η πεξίνδνο παξνρήο ηεο Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηώλ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηνλ έλα κήλα ζπλνιηθά θαη γηα ηνπο δύν γνλείο θαη ν ηξόπνο
ππνινγηζκνύ πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ ζα ππνινγίδεηαη θαη’ αλαινγία ησλ
εκεξώλ γηα ηηο νπνίεο θαζίζηαηαη ν αηηεηήο/ηξηα δηθαηνύρνο.
 Αλ ν έλαο γνλέαο ιάβεη ηελ Δηδηθή Άδεηα γηα Φξνληίδα Παηδηώλ, ν άιινο δελ
κπνξεί λα ηε ιάβεη γηα ηελ ίδηα πεξίνδν.
 Η πεξίνδνο παξνρήο επηδόκαηνο Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηώλ κπνξεί λα
αξρίδεη από ηηο 13/04/2020 θαη λα έρεη ηζρύ κέρξη θαη ηηο 12/5/2020.
 Η Δηδηθή Άδεηα γηα Φξνληίδα Παηδηώλ ζα παξαρσξείηαη κόλν αλ ν γνλέαο δελ
κπνξεί λα εξγαζηεί κε ηειεξγαζία ή κε εξγαζία από ην ζπίηη ή κε επέιηθην
σξάξην θαη εθόζνλ δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξόλνηα γηα θύιαμε / θξνληίδα
ησλ παηδηώλ.
 Γηα ηελ παξνρή επηδόκαηνο Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηώλ ρξεηάδεηαη λα
εμαζθαιηζηεί ε ζπλαίλεζε ηνπ εξγνδόηε θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία δύλαηαη λα
επαιεζεπηνύλ απεπζείαο κε ηνπο νηθείνπο εξγνδόηεο.
 Σν επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηώλ δελ παξέρεηαη γηα πεξίνδν γηα
ηελ νπνία ν αηηεηήο ιακβάλεη αλεξγηαθό επίδνκα, εηδηθό αλεξγηαθό επίδνκα,
επίδνκα αζζελείαο, εηδηθό επίδνκα αζζελείαο, επίδνκα κεηξόηεηαο ή επίδνκα
παηξόηεηαο.
 Γηα ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία ζα θαηαβιεζεί ην επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαο γηα
Φξνληίδα Παηδηώλ, ν εξγνδόηεο απαιιάζζεηαη από ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπ κηζζνύ ζηνπο εξγνδνηνύκελνπο ηνπ πνπ έιαβαλ ην ελ ιόγσ
επίδνκα Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηώλ.
 Η πεξίνδνο ηεο Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηώλ ζα ζεσξείηαη πεξίνδνο
εμνκνηνύκελεο αζθάιηζεο γηα ζθνπνύο εηζθνξώλ ζην Σακείν Κνηλσληθώλ
Αζθαιίζεσλ θαη ζα πηζησζεί αλαιόγσο ν αζθαιηζηηθόο ινγαξηαζκόο ηνπ
δηθαηνύρνπ.

2 /3

Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών

 Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Δηδηθήο Άδεηαο Φξνληίδαο Παηδηώλ ε έλλνηα ηνπ
όξνπ «Παηδηά κε αλαπεξίεο» ζεκαίλεη:
o πξόζσπα ηα νπνία έρνπλ καθξνρξόληεο ζσκαηηθέο, πλεπκαηηθέο,
δηαλνεηηθέο ή αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο, νη νπνίεο, θαηά ηελ
αιιεινεπίδξαζή ηνπο κε δηάθνξα εκπόδηα, δπλαηό λα εκπνδίζνπλ ηελ
πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία ζε ίζε βάζε κε
άιινπο θαη ηα νπνία πηζηνπνηνύληαη σο πξόζσπα κε ζνβαξή ή νιηθή
αλαπεξία από ην ύζηεκα Αμηνιόγεζεο ηεο Αλαπεξίαο ή λα έρνπλ
εγθξηζεί σο ιήπηεο δεκόζηνπ βνεζήκαηνο σο αλάπεξα άηνκα κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γεκόζησλ Βνεζεκάησλ θαη Τπεξεζηώλ Νόκνπ, όπσο
απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, κέρξη λα πηζηνπνηεζνύλ
σο άηνκα κε ζνβαξή ή νιηθή καθξνρξόληα ζσκαηηθή ή/θαη πλεπκαηηθή
ή/θαη δηαλνεηηθή ή/θαη αηζζεηεξηαθή αλαπεξία από ην ύζηεκα
Αμηνιόγεζεο ηεο Αλαπεξίαο, εθόζνλ θιεζνύλ γηα πηζηνπνίεζε ή
πξόζσπα πνπ πηζηνπνηνύληαη από ην ύζηεκα Αμηνιόγεζεο ηεο
Αλαπεξίαο σο πξόζσπα κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία,
o (πξόζσπα ηα νπνία έρνπλ ζεσξεζεί δηθαηνύρνη ησλ επηδνκάησλ πνπ
ιακβάλνληαη από ην Σκήκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο Αηόκσλ κε
Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ
Αζθαιίζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νξνζεηηθώλ αηόκσλ.
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