
Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης και παροχής 

Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος 
 

 

➢ Ισχύει από 11/3/2020 μέχρι 12/4/2020 (ανάλογα με την ημερομηνία κατά την οποία έχουν 

τεθεί σε υποχρεωτική αναστολή με βάση απόφαση της Κυβέρνησης) για: 

o Επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είναι εργοδότες) που έχουν 

αναστείλει πλήρως την εργασία τους σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού 

Υγείας και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου νοουμένου ότι δεν 

έχει διαφοροποιηθεί η φύση ή και ο τρόπος δραστηριοποίησής τους 

➢ Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Σχέδιο είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε 

εργοδοτούμενος από την 1η Μαρτίου 2020 και σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, να 

μην απολυθεί οποιοσδήποτε εργαζόμενος τόσο για την περίοδο συμμετοχής της 

επιχείρησης στο Σχέδιο όσο και για επιπρόσθετη περίοδο ίση με την περίοδο συμμετοχής 

στο Σχέδιο συν ένα επιπλέον μήνα (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ 

προειδοποιήσεως). Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν 

εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα. 

➢ Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 9 εργοδοτουμένων θα καταβληθεί Ειδικό 

Ανεργιακό Επίδομα στο 90% των εργοδοτουμένων τους, εφόσον πληρούνται οι όροι και 

προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί.  

o Στο εναπομείναν 10% περιλαμβάνονται οι διευθυντές μέτοχοι, συνέταιροι που 

κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικοί διευθυντές και διευθυντικά στελέχη. 

Σε περίπτωση κατά την οποία τα πιο πάνω πρόσωπα υπερβαίνουν σε αριθμό το 

10% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης, τότε δύνανται να συμπεριληφθούν και 

να καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα εφόσον πληρούνται οι όροι και 

προϋποθέσεις  

o Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων που εμπίπτουν στο 90% του 

συνόλου των εργοδοτουμένων, το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης 

στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. 

➢ Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 εργοδοτούμενους δύναται να καταβάλλεται 

Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα σε όλους τους εργοδοτούμενους της επιχείρησης ανεξαρτήτως 

της ιδιότητας των προσώπων αυτών. 

➢ Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, ο εργοδότης 

απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους 

εργοδοτούμενους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα.  

o Σε περίπτωση κατά την οποία έχει καταβληθεί μισθός και για την περίοδο για την 

οποία θα λάβουν εργοδοτούμενοι το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, το μέρος του 

μισθού που αντιστοιχεί σε αυτή την περίοδο δύναται να συμψηφιστεί από τον 

εργοδότη. 

o Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος θα θεωρείται περίοδος 

εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του 

δικαιούχου. 

 

Πώς υπολογίζεται το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που καταβάλλεται σε εργοδοτούμενους, 

νοουμένου ότι πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις: 
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➢ Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις αναφορικά 

με το ανεργιακό επίδομα με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της 

αξίας των ασφαλιστικών μονάδων σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο. 

➢ Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση 

τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο και είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020 και θα καταβάλλεται Ειδικό Επίδομα υπό προϋποθέσεις, 

το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με μεταγενέστερη Απόφαση. 

➢ Το ανώτατο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για περίοδο 

ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214. 

➢ Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο 

εργοδοτούμενος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ασθενείας, επίδομα 

ασθενείας, επίδομα ειδικής άδειας ή άλλες παρόμοιες παροχές από το Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 

➢ Oι εργοδοτούμενοι οι οποίοι είχαν ενταχθεί στο Σχέδιο Αναστολής Εργασιών της 

τουριστικής βιομηχανίας (όπως ξενοδοχεία και υπηρεσίες εστίασης) δύνανται με την 

ολοκλήρωση της περιόδου της αναστολής τους να ενταχθούν στο παρόν Σχέδιο. 


