
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ-

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

• Επίδομα Ανεργίας• Επίδομα Ανεργίας

• Επίδομα Ασθενείας

• Επίδομα Μητρότητας 

• Βοηθήματα Τοκετού και  Γάμου 

• Επίδομα Σωματικής ΒλάβηςΕπίδομα Σωματικής Βλάβης

• Συντάξεις Ανικανότητας και Αναπηρίας



ΑΝΕΡΓΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

• Δικαιούχοι (16–65 ετών νοουμένου ότι δεν δικαιούνται
σύνταξη γήρατος στο 63ο έτος) :

– Μισθωτοί και προαιρετικά ασφαλισμένοι που εργάζονται
στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό που
είναι άνεργοι, ικανοί και διαθέσιμοι για εργασία και
πληρούν τις σχετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις .

• Πληρώνεται μετά την 3η ημέρα εγγραφής στο μητρώο
έ ί δ έ 156 έ ( ό Κ ή )ανέργων για περίοδο μέχρι 156 ημέρες (εκτός Κυριακής)

για κάθε περίοδο διακοπής της απασχόλησης.

ΑΝΕΡΓΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

• Σε περίπτωση θεληματικής παραίτησης ή απώλειαςρ η ημ ής ρ η ης ή ς
της εργασίας από υπαιτιότητα του δικαιούχου γίνεται
στέρηση επιδόματος μέχρι και 6 εβδομάδες.

• Δεν καταβάλλεται επίδομα ανεργίας για περιόδους
απουσίας στο εξωτερικό, κατά τις διακοπές και τις
ημέρες ανικανότητας προς εργασία.



ΑΝΕΡΓΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
• Ύψος επιδόματος ανεργίας

Βασικό μέρος Συμπληρωματικό μέρος

60% βδ δ ί ξί 50% βδ δ ί ξί60% της εβδομαδιαίας αξίας των 
ασφαλιστικών μονάδων της βασικής 
ασφάλισης κατά το σχετικό έτος 
εισφορών και επιπλέον 20%  για 
σύζυγο και 10% για άλλα 2 
εξαρτώμενα.

50% της εβδομαδιαίας αξίας των 
ασφαλιστικών μονάδων της 
συμπληρωματικής ασφάλισης κατά το 
σχετικό έτος εισφορών μέχρι το ποσό των 
βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.

Εξαρτώμενα πρόσωπα είναι:
• ο/η σύζυγος που δεν εργάζεται με τον/την οποίο/α συζεί ή συντηρεί,

ά ό έ 23 ά• άγαμη κόρη μέχρι τα 23 που φοιτά,
• άγαμος γιος μέχρι τα 25 που φοιτά ή υπηρετεί στην εθνική φρουρά,
• άγαμο παιδί ανεξαρτήτως ηλικίας μόνιμα ανίκανο προς αυτοσυντήρηση.

ΑΝΕΡΓΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

• Ασφαλιστικές προϋποθέσεις επιδόματος ανεργίας

1 Πραγματική ασφάλιση ίση τουλάχιστον με 0 50 της1. Πραγματική ασφάλιση ίση τουλάχιστον με 0.50 της
ασφαλιστικής μονάδας και να έχουν περάσει
τουλάχιστον 26 εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης
της ασφάλισης.

2. Πραγματική ή εξομοιούμενη ασφάλιση ίση
τουλάχιστον με 0.39 της ασφαλιστικής μονάδας μέσα
στο σχετικό έτος εισφορών.στο σχετικό έτος εισφορών.



ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

• Δικαιούχοι (16– 65 ετών νοουμένου ότι δεν δικαιούνται σύνταξη γήρατος στο
63ο έτος) :

– Μισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόμενοι και προαιρετικά
λ έ άζ ί Κύασφαλισμένοι που εργάζονται στην υπηρεσία Κύπριου

εργοδότη στο εξωτερικό που πληρούν τις σχετικές
ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

• Οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις είναι ίδιες με εκείνες του
επιδόματος ανεργίας.

• Καταβάλλεται για περίοδο μέχρι 156 ημέρες (εκτός Κυριακής) γιαΚαταβάλλεται για περίοδο μέχρι 156 ημέρες (εκτός Κυριακής) για
κάθε περίοδο διακοπής της απασχόλησης νοουμένου ότι δεν
καταβάλλονται πλήρεις απολαβές.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

• Μπορεί να παραταθεί για άλλες 156 ημέρες (υπό
διαφορετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις και αν η
ασθένεια δεν είναι μόνιμη).

• Πληρώνεται για περίοδο μετά την 3η ημέρα ασθενείας για
τους μισθωτούς ή μετά την 9η ημέρα ασθενείας για τους
αυτοτελώς εργαζόμενους (εκτός στην περίπτωση
ατυχήματος ή διανυκτέρευσης σε νοσηλευτήριο για
τουλάχιστον 1 βράδυ).

• Το ύψος του επιδόματος ασθενείας υπολογίζεται όπως το
ύψος του επιδόματος ανεργίας.



ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

• Δικαιούχοι:

– ασφαλισμένη μισθωτή, αυτοτελώς εργαζόμενη ή προαιρετικά
ασφαλισμένη που εργάζεται στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη
στο εξωτερικό και αναμένει τοκετό εάν πληροί τις σχετικές
ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

• Οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις είναι ίδιες με εκείνες του επιδόματος
ίανεργίας.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
• Πληρωμή επιδόματος για 18 συνεχόμενες εβδομάδες ή για 16

εβδομάδες στην περίπτωση υιοθεσίας παιδιού μέχρι 12 ετών.

• Εάν αμέσως μετά τον τοκετό το βρέφος νοσηλευτεί σε θερμοκοιτίδα
ή για άλλους λόγους υγείας, παρέχεται μία επιπλέον εβδομάδα
επιδόματος μητρότητας για κάθε 21 ημέρες που το βρέφος παραμένει
σε θερμοκοιτίδα.

• Η περίοδος των 18 εβδομάδων μπορεί να αρχίσει από οποιαδήποτε
εβδομάδα μεταξύ της 9ης και 2ης πριν την εβδομάδα του αναμενόμενου
τοκετού.τοκετού.

• Δεν πληρώνεται επίδομα για όσες ημέρες καταβάλλονται πλήρεις
αποδοχές από τον εργοδότη.



ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
• Ύψος επιδόματος μητρότητας

• Αύξηση εξαρτωμένων καταβάλλεται μόνο εάν είναι η προστάτιδα της οικογένειας.

Βασικό μέρος Συμπληρωματικό μέρος 

72% της εβδομαδιαίας αξίας των 
ασφαλιστικών μονάδων της βασικής 
ασφάλισης κατά το σχετικό έτος 
εισφορών αυξανόμενο κατά 80%, 90% 
και 100%  για ένα , δύο, ή τρία 
εξαρτώμενα αντίστοιχα.

72% της εβδομαδιαίας αξίας των 
ασφαλιστικών μονάδων της 
συμπληρωματικής ασφάλισης κατά το 
σχετικό έτος εισφορών.

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΓΑΜΟΥ

• Δικαιούχοι:

– ασφαλισμένη ανεξάρτητα από την κατηγορία ασφάλισης για την
γέννηση παιδιού εάν η ίδια η ο σύζυγός της πληροί τις σχετικές
ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

• Οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις είναι ίδιες με εκείνες του επιδόματος
ανεργίας.

• Το Βοήθημα Τοκετού ισούται με 6% των ετήσιων βασικών ασφαλιστέων
αποδοχών.χ

€544,08 για το 2014 

• Το Βοήθημα Γάμου έχει καταργηθεί για γάμους που τελέστηκαν από
1/1/2013 και μετά.



ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

• Καταβάλλεται μόνο σε ασφαλισμένους μισθωτούς για• Καταβάλλεται μόνο σε ασφαλισμένους μισθωτούς για
ατύχημα που συμβαίνει στον χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια
εργάσιμων ωρών και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων ή
που συμβαίνει στο δρόμο προς και από την εργασία.

• Δεν υπάρχουν ασφαλιστικές προϋποθέσεις, μπορεί να
θ θ ί ό ύ έ β ί έθεωρηθεί εργατικό ατύχημα έστω και αν συμβεί την 1η ημέρα
ασφάλισης του μισθωτού.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

• Καταβάλλεται για μέγιστη περίοδο 312 ημερών (12 μήνες) με την
παρουσία απαραίτητων ιατρικών πιστοποιητικών, νοουμένου ότι ο

ή ί ί ί δ βάλλαιτητής είναι ανίκανος για εργασία και δεν του καταβάλλονται
πλήρεις απολαβές.

• Αύξηση για εξαρτώμενα (για τη σύζυγο που δεν εργάζεται & 2
παιδιά).

Πλ ή ί ά ό 3 έ έ ύ• Πληρωμή γίνεται μετά από την 3η ημέρα που έγινε το ατύχημα.

• Το ύψος του υπολογίζεται όπως το επίδομα ασθενείας.



ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

• Παρέχεται σε μισθωτό για μόνιμη βλάβη που προκλήθηκε μετά από εργατικό ατύχημα ή
επαγγελματική ασθένεια.

• Ο βαθμός αναπηρίας καθορίζεται από Ιατρικό Συμβούλιο με βάση ειδικό πίνακα σύμφωνα μεβ μ ς ηρ ς ρ ζ ρ μβ μ β η μφ μ
τη νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

– Για ποσοστό αναπηρίας 1% - 9% δεν καταβάλλεται παροχή

– Για ποσοστό από 10% - 19% καταβάλλεται εφάπαξ ποσό

– Για ποσοστό από 20% - 100% παρέχεται σύνταξη αναπηρίας μηνιαίως

• Καταβάλλεται αύξηση για εξαρτώμενα (για τη σύζυγο που δεν εργάζεται & 2 παιδιά).Καταβάλλεται αύξηση για εξαρτώμενα (για τη σύζυγο που δεν εργάζεται & 2 παιδιά).

• Σε περίπτωση θανάτου από εργατικό ατύχημα η σύζυγος δικαιούται παροχή λόγω θανάτου
(Σύνταξη Χηρείας).

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

• Δικαιούχοι (δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 63ο έτος) :
– μισθωτοί,
– αυτοτελώς εργαζόμενοι και
– προαιρετικά ασφαλισμένοι που εργάζονται στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότηρ ρ φ μ ργ ζ η ηρ ρ ργ η

στο εξωτερικό.

• Ασφαλιστικές προϋποθέσεις:
– Ο/η ασφαλισμένος/η να έχει πραγματική βασική ασφάλιση 3 τουλάχιστον

ασφαλιστικών μονάδων και να έχουν περάσει 156 εβδομάδες από την ημέρα
ασφάλισης του μέχρι την ημέρα που κρίνεται μόνιμα ανίκανος για εργασία,

– ολικό αριθμό ασφαλιστικών μονάδων πραγματικής και εξομοιούμενης
ασφάλισης ίση με 25% των χρόνων που εμπίπτουν στην περίοδο αναφοράς καιασφάλισης ίση με 25% των χρόνων που εμπίπτουν στην περίοδο αναφοράς, και

– πραγματική ή εξομοιούμενη ασφάλιση κατά το σχετικό έτος εισφορών ή μέσο
όρο τέτοιας ασφάλισης κατά τα 2 τελευταία έτη εισφορών, ίση με 0.39 της
ασφαλιστικής μονάδας.



ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

• Καταβάλλεται ως αποζημίωση για την απώλεια ως προς το• Καταβάλλεται ως αποζημίωση για την απώλεια ως προς το
κερδίζειν από εργασία.

• Προϋποθέτει μερική ή ολική μόνιμη ανικανότητα για εργασία και
καταβάλλεται σε ποσοστό 60% (μόνο για δικαιούχο 60+ ετών),
75%, 85% και 100%.

• Οι αιτητές παραπέμπονται για εξέταση από Ιατρικό Συμβούλιο για
ια ρική γνω ά ευ η και οι δικαιούχοι ε ανεξε άζον αι α ό Ια ρικόιατρική γνωμάτευση και οι δικαιούχοι επανεξετάζονται από Ιατρικό
Συμβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Γ λή ό λ βά ό ό ά• Για τη λήψη απόφασης λαμβάνονται υπόψη τόσο τα ιατρικά
δεδομένα/γνωματεύσεις αλλά κυρίως η δυνατότητα του αιτητή να
κερδίζει ποσά από εργασία με βάση τη μόρφωση, τις δυνατότητες
και δεξιότητες του σε σχέση με ποσά που κερδίζει υγιής εργαζόμενος
στην ίδια επαγγελματική κατηγορία.

• Καταβάλλεται αύξηση για εξαρτώμενα (για τη σύζυγο που δεν
εργάζεται & 2 παιδιά).

• Η σύνταξη ανικανότητας υπολογίζεται όπως η σύνταξη γήρατος.


