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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ  
 

ΜΕΡΟΣ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Αριθμός 5560 Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 2251 

      

    Αριθμός 284 
 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ EΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

 ΤΟΥ ΙΟΥ COVID 19 ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2020 ΚΑΙ 2021 
______________________ 

Απόφαση δυνάμει των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 
 

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από τα 
άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων του 2020 και 
2021, με την παρούσα Απόφαση εκδίδει τους ακόλουθους κανονισμούς: 
 
1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Εξομοιωμένων Ασφαλιστέων Αποδοχών για Περιόδους Καταβολής 

Ειδικών Επιδομάτων (Αρ. 136) του 2021. 
 

2. Για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης, οποιαδήποτε αναφορά σε «Ειδικό Επίδομα» σημαίνει το σύνολο των 
ειδικών επιδομάτων που έχουν υπολογιστεί και καταβληθεί σε μισθωτό ή αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο βάσει 
των Ειδικών Σχεδίων που έχουν εκδοθεί με Αποφάσεις της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων δυνάμει των διατάξεων των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων 
του 2020 και 2021, περιλαμβανομένων και ειδικών επιδομάτων που θα καταβληθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
με βάση υφιστάμενες ή νεότερες Αποφάσεις της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 

3. Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων 
του 2020 και 2021, αποφασίζονται τα ακόλουθα: 

 
(α)       Για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων, κάθε ημέρα για την 

οποία καταβάλλεται Ειδικό Επίδομα σε εργαζόμενο, λογίζεται ως χρονικό διάστημα εργασίας. 



 

(β)     Κατά την εφαρμογή των διατάξεων  του εδαφίου (1)  του άρθρου 17 των  περί  Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Νόμων, ασφαλισμένος λογίζεται ότι έχει ασφαλιστέες αποδοχές για τις οποίες, όμως, δεν έχει υποχρέωση 
για καταβολή εισφορών, για κάθε ημέρα κατά την οποία δικαιούται οποιοδήποτε Ειδικό Επίδομα ή παροχή 
που χορηγείται 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, ή με βάση τις Αποφάσεις που εκδίδονται από την Υπουργό δυνάμει του εν λόγω Νόμου.  

 
           Νοείται ότι οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται για πρόσωπα τα οποία ήταν κατά το υπό αναφορά 

χρονικό διάστημα εγγεγραμμένοι άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και λάμβαναν Ειδικό 
Επίδομα Στήριξης Ανέργων. 

 
(γ)      Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων, το ποσό των 

εξομοιούμενων ασφαλιστέων αποδοχών για κάθε εβδομάδα αναφορικά με τα Ειδικά Επιδόματα που 
καθορίζονται στην παράγραφο (α) ανωτέρω, είναι ίσο με το ύψος του ειδικού επιδόματος που καταβλήθηκε 
για την εν λόγω βδομάδα στον ασφαλισμένο ή για τον ασφαλισμένο και, μειώνεται ανάλογα εάν πρόκειται 
για περίοδο μικρότερη της εβδομάδας.  

 
(δ)   Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 24 των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων, οι περίοδοι 

εξομοιούμενης ασφάλισης που καθορίζονται στην παράγραφο (α) ανωτέρω, λογίζονται ως περίοδοι 
πραγματικής ασφάλισης για όλες τις παροχές που παρέχονται δυνάμει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Νόμων.  

 
            Νοείται ότι για τους σκοπούς εφαρμογής των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων, στις περιπτώσεις των 

οποίων ο ουσιώδης χρόνος εμπίπτει κατά ή μετά 16η Μαρτίου 2020,  η παρούσα Απόφαση λογίζεται ότι 
τέθηκε σε ισχύ την εν λόγω ημερομηνία, αλλά η έναρξη καταβολής οποιασδήποτε παροχής δυνάμει των 
περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της 
παρούσας Απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

______________________ 

Έγινε στις 5 Ιουλίου 2021. 
 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ, 
Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
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Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

 Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00  το καθένα.  
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