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Επιβολή εξώδικης ποινής στους παραβάτες του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου 

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 

Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020, ώστε όσοι παραβαίνουν τον περί Λοιμοκάθαρσης Νόμο, 

Κεφ. 260 και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και Διατάγματα, να τους επιβάλλεται εξώδικη 

ποινή ύψους 150 ευρώ. 

Το πρόστιμο των 150 ευρώ μπορεί να επιβάλλεται από τα όργανα εφαρμογής της τάξεως σε όσους 

παραβιάζουν οποιοδήποτε διάταγμα του Υπουργού Υγείας, βάσει του  περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου. 

Σημειώνεται ότι υπάρχει πλήρης ευχέρεια, αν κριθεί σκόπιμο από τα όργανα της τάξεως, να μην επιβληθεί 

το εξώδικο πρόστιμο και να οδηγηθεί η υπόθεση στο δικαστήριο. Σε τέτοια περίπτωση, ο παραβάτης θα 

αντιμετωπίσει και ποινή φυλάκισης και ποινή προστίμου πολύ μεγαλύτερη από το εξώδικο πρόστιμο. 

Όσον αφορά στην ποινή προστίμου, με άλλο νομοσχέδιο το οποίο εγκρίθηκε επίσης σήμερα από το 

Υπουργικό Συμβούλιο, έχει αυξηθεί η ποινή που μπορεί να επιβληθεί από τα δικαστήρια στις περιπτώσεις 

παραβιάσεως των διαταγμάτων του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου στις 3.000 ευρώ. Άρα, 150 ευρώ είναι το 

εξώδικο και σε περίπτωση που κρίνεται αυτό αναγκαίο, υπάρχει δυνατότητα να οδηγηθεί η υπόθεση στα 

Δικαστήρια με ποινή φυλάκισης ή και πρόστιμο μέχρι 3.000 ευρώ, εφόσον εγκριθούν αυτά από τη Βουλή 

αύριο. 

Παρά τον περιορισμό των υποθέσεων που εκδικάζονται στα δικαστήρια στις πιο επείγουσες, οι παραβιάσεις 

του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις των υποθέσεων, που με βάση την 

παρούσα πρακτική των δικαστηρίων μπορούν και να καταχωρούνται, και να εκδικάζονται.  

 

Aναστολή των διαδικασιών και της εκτέλεσης οποιασδήποτε απόφασης ή 

διατάγματος έξωσης λόγω μη καταβολής ενοικίου, μέχρι την 31η Μαΐου 2020  

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές 

Διατάξεις) Νόμο του 1983 μέχρι 2020. 

Με το παρόν νομοσχέδιο προβλέπεται η αναστολή των διαδικασιών καθώς και της εκτέλεσης οποιασδήποτε 

απόφασης ή διατάγματος έξωσης λόγω μη καταβολής ενοικίου, μέχρι την 31η Μαΐου 2020, λόγω της 

κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί και των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία για 

την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού, ώστε να επιτευχθεί η προστασία των ενοικιαστών, αφού 

από τον Μάρτιο του 2020 με τα περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της 

Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματα του 2020, επιβάλλονται σοβαρά περιοριστικά μέτρα και 

επειδή η εκδίκαση αστικής φύσεως υποθέσεων έχει ανασταλεί με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

Σημειώνεται ότι οι πρόνοιες του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που δεν 

καταβλήθηκε οποιοδήποτε ενοίκιο νομίμως οφειλόμενο μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020. 
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Καταβολή εισφορών στα Ταμεία για τα οποία έχουν ευθύνη είσπραξης οι Υπηρεσίες 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, το Υπουργείο Εργασίας, Προνοίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις, ώστε η καταβολή 

τρεχουσών εισφορών για τους μισθούς Φεβρουαρίου που καταβάλλονται τέλος Μαρτίου να 

πραγματοποιείται από σήμερα  μόνο είτε μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής / ιστοσελίδας JCC Smart, είτε 

μέσω του διαδικτυακού συστήματος των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για καταβολή εισφορών (για 

όσους είναι ήδη χρήστες του διαδικτυακού συστήματος των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 

Επισημαίνεται ότι επιπρόσθετα της πληρωμής μέσω JCC Smart, όλοι οι εργοδότες καλούνται 

όπως απαραίτητα εναποθέσουν τo έντυπο «Καταστάσεις Αποδοχών και Εισφορών (Έντυπο ΥΚΑ2-002)» 

στα ειδικά κιβώτια που βρίσκονται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία και Υποκαταστήματα των 

Υπηρεσιών, ώστε να καταστεί δυνατή η καταχώριση των αποδοχών όλων των εργοδοτουμένων. 

Νοείται ότι οι εργοδότες που υποβάλλουν στοιχεία με μηχανογραφημένα μέσα (π.χ. usb, cd κ.ά.), θα πρέπει 

να τα εναποθέτουν μαζί με το έντυπο «Καταστάσεις Αποδοχών και Εισφορών (Έντυπο ΥΚΑ2-002)» στα 

ειδικά κιβώτια. 

Εναλλακτικά, τα πιο πάνω έντυπα ΥΚΑ2-002/ μηχανογραφημένα μέσα θα μπορούσαν να αποσταλούν μέσω 

ταχυδρομείου στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία και Υποκαταστήματα. 

 

Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού από το Υπουργικό Συμβούλιο 

 

(1) Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών  
 

Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις οικονομικές δραστηριότητες που τελούν σε υποχρεωτική αναστολή 

εργασιών στη βάση Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και σχετικών Διαταγμάτων του Υπουργείου 

Υγείας, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ειδικό ανεργιακό επίδομα μέχρι και το 90% των εργοδοτουμένων 

τους. Το  ανεργιακό επίδομα θα ανέρχεται μέχρι το 60% των ασφαλιστέων αποδοχών κάθε εργαζόμενου και 

θα διέπεται από τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του ανεργιακού επιδόματος, όπως αυτό ορίζεται στον περί 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο. 

Το 10% του προσωπικού της επιχείρησης δεν δύναται να περιληφθεί στο Σχέδιο και αφορά Γενικούς 

Διευθυντές, Διευθυντές Μέτοχους, υψηλόβαθμα Διευθυντικά Στελέχη επιχειρήσεων καθώς και σε όσους 

είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση διοικητικών λειτουργιών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της κάθε 

επιχείρησης. 

Αν η επιχείρηση εργοδοτεί μόνο μέχρι 9 εργαζομένους, τότε θα τηρείται η προϋπόθεση που αναφέρεται 

στην πιο πάνω παράγραφο  για τους Διευθυντές Μετόχους, κ.λπ., αλλά αντί ο όρος του 90%, θα 

παραχωρείται το ειδικό ανεργιακό επίδομα σε όλους τους υπόλοιπους εργαζομένους. 

 

(2) Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών  

Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν τερματίσει υποχρεωτικά τις δραστηριότητές τους στη βάση Αποφάσεων του 

Υπουργικού Συμβουλίου και των σχετικών Διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας, αλλά έχουν υποστεί 

μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του  25% συνεπεία της πανδημίας, έχουν τη δυνατότητα 

συμμετοχής στο  Σχέδιο. 

Το  ειδικό ανεργιακό επίδομα θα δύναται να παραχωρείται μέχρι και στο 75% των εργοδοτουμένων της 

επιχείρησης αν η επιχείρηση εργοδοτεί μέχρι 50 εργαζομένους, και μέχρι και στο 60% των εργοδοτουμένων, 

για επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 50 εργαζομένων. Το ειδικό ανεργιακό επίδομα θα διέπεται από 

τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του ανεργιακού επιδόματος, όπως ορίζεται στον περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμο.  
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Ο συνολικός αριθμός των επωφελούμενων για τα Σχέδια Πλήρους και Μερικής Αναστολής υπολογίζεται στις 

220.000 περίπου μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για την περίοδο από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι και τις 12 

Απριλίου 2020. 

(Για τα Μέτρα 1 και 2 πιο πάνω συνολικό κόστος €182.000.000) 

 

(3) Αυτοτελώς Εργαζόμενοι 

Περίπου 40.000 αυτοτελώς εργαζόμενοι θα μπορούν να αξιοποιήσουν το Ειδικό Σχέδιο Αναστολής 

Εργασιών που έχει καταρτιστεί για την περίοδο από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι 12 Απριλίου 2020 και αφορά 

στην καταβολή ειδικού ανεργιακού επιδόματος που θα ισούται με το 60% των ασφαλιστέων αποδοχών τους, 

με ανώτατο όριο τα €1.000 και νοουμένου ότι τηρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις που ισχύουν για 

τους μισθωτούς.   

Eξαιρούνται οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε τομείς που δεν έχουν επηρεαστεί 

από την υφιστάμενη κατάσταση. 

(Κόστος €20.000.000) 

 

(4) Χορήγηση "Ειδικής Άδειας" η οποία δύναται να έχει διάρκεια μέχρι και τέσσερις εβδομάδες στο παρόν 

στάδιο και στην οποία δεν περιλαμβάνονται αργίες και η οποία χορηγείται σε γονείς που εργάζονται στον 

ιδιωτικό τομέα και δημόσιο τομέα, για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών (μέχρι και την Τρίτη τάξη 

Γυμνασίου), λόγω αναστολής της φοίτησης σε σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε βρεφοκομικούς και 

παιδοκομικούς σταθμούς.  

(Kόστος €20.000.000) 

 

(5) Ειδικό Επίδομα  Ασθενείας   

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι: 

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και 

εμπίπτουν στον Κατάλογο που έχει δημοσιευτεί από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι πρέπει να απουσιάσουν 

από την εργασία τους για σκοπούς προστασίας και μη επιδείνωση της υγείας τους και έχει προϋπόθεση την 

προσκόμιση πιστοποιητικού από τον προσωπικό ιατρό τους. 

Δικαιούχοι καθίστανται και όσοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία τους 

με οδηγίες ή εντολή των Αρχών (Κατηγορία 1 [υποχρεωτικός περιορισμός υπό ιατρική παρακολούθηση 

(καραντίνα)] και Κατηγορία 2 [αυτοπεριορισμός υπό τηλεφωνική παρακολούθηση]), νοουμένου ότι οι υπό 

περιορισμό εργαζόμενοι κατέχουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας και πρόσωπα 

πέραν της ηλικίας του 63ου έτους μέχρι την ηλικία του 65ο έτους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη 

σύνταξη και συνεχίζουν να εργάζονται και οι οποίοι εμπίπτουν είτε στις Κατηγορίες 1 και 2 του Υπουργείου 

Υγείας νοουμένου ότι κατέχουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας. 

  

Καλύπτονται επίσης, άτομα της ίδιας ηλικίας που εμπίπτουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου που 

παρουσιάζονται στον Κατάλογο του Υπουργείου Υγείας και πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους 

για σκοπούς προστασίας και μη επιδείνωση της υγείας τους, νοουμένου ότι κατέχουν πιστοποιητικό από τον 

Προσωπικό Ιατρό τους. 

  

Το μέτρο αυτό αφορά και σε αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα, νοουμένου ότι πληρούν τις πιο πάνω 

προϋποθέσεις. Επισημαίνεται ότι για σκοπούς στήριξής τους, το επίδομα Ειδικής Άδειας θα καταβάλλεται 

όπως και στους μισθωτούς, από την τέταρτη μέρα. 

(Κόστος: €15.000.000 για κάθε 20.000 εργαζόμενους) 
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Μέτρα στήριξης του αγροτικού τομέα για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την 

εξάπλωση του Κορωνοϊού 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε μια σειρά από μέτρα για τη στήριξη του Αγροτικού Τομέα για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εξάπλωση του Κορωνοϊού. 

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκαν τα πιο κάτω: 

1. Εφαρμογή μέτρων που αφορούν το νερό, που αποτελεί βασικό στοιχείο στην αγροτική δραστηριότητα και 

το κόστος του επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την τιμή πώλησης των προϊόντων προς τον καταναλωτή. 

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε: 

(α) Η παραχώρηση δωρεάν ποσότητας νερού προς τους γεωργούς ίσης με το 20% της ποσότητας που θα 

έχει καταναλωθεί την τετραμηνία Μαρτίου-Ιουνίου. 

(β) Η διευκόλυνση αποπληρωμής των τιμολογίων των αγροτών για το νερό. Συγκεκριμένα, οι χρεώσεις 

κατανάλωσης της πιο πάνω περιόδου προς τους γεωργούς, αντί να εκδοθούν  από το Τμήμα Αναπτύξεως 

Υδάτων ανά διμηνία (Μάρτιος - Απρίλιος και Μάιος – Ιούνιος), θα κατανεμηθούν στις χρεώσεις 

κατανάλωσης των επόμενων τριών διμήνων, μέχρι το τέλος του έτους.  Σημειώνεται ότι, η αποπληρωμή των 

τιμολογίων προβλέπεται να γίνεται σε 90 μέρες από την έκδοσή τους και ως εκ τούτου με αυτή τη 

διευκόλυνση δίδεται στους αγρότες ακόμα μεγαλύτερο περιθώριο για συμμόρφωση. 

(γ) Η μη επιβολή τέλους υπερκατανάλωσης για το 2019. 

(δ) Η μη αποκοπή του νερού σε αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις λόγω καθυστερημένων οφειλών, μέχρι 

τον Αύγουστο του 2020. 

2. Πλήρης και έγκαιρη αποζημίωση αγροτών για ζημιές που έχουν υποστεί συγκεκριμένοι τύποι 

καλλιεργειών κατά την προηγούμενη περίοδο λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Αν και οι αποζημιώσεις 

υπερβαίνουν κατά πολύ τόσο τον μέσο όρο αποζημιώσεων της τελευταίας 20ετίας όσο και τις αρχικές 

εκτιμήσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αποφασίστηκε η καταβολή ολόκληρου του ποσού, που 

φτάνει τα €11,2 εκ. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) θα 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η καταβολή των αποζημιώσεων αυτών να αρχίσει μέσα στις 

αμέσως επόμενες μέρες και να ολοκληρωθεί πριν από το Πάσχα. 

3. Διευκόλυνση των αγροτών να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης, μετακινώντας τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεών τους σε χρόνο που έχει συμφωνηθεί με 

τις αγροτικές οργανώσεις. Επιπρόσθετα, απλοποιούνται οι διαδικασίες άντλησης χρηματοδότησης σε 

τρέχουσες δράσεις. 

4. Επίσπευση της επιστροφής του ΦΠΑ που οφείλεται σε αγροτικές επιχειρήσεις. Μετά από επικοινωνία 

που έγινε ανάμεσα στο Υπουργείο Γεωργίας και τον Έφορο ΦΠΑ, έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι η 

επιστροφή του οφειλόμενου ΦΠΑ θα γίνει άμεσα. 

5. Αυτόματη ανανέωση των αδειών για εργάτες τρίτων χωρών που απασχολούνται στον αγροτικό τομέα. 

6. Τέλος, οι αγροτικές επιχειρήσεις θα επωφελούνται και από τα ευρύτερα μέτρα που εξήγγειλε η 

Κυβέρνηση καθώς και τα συμπληρωματικά μέτρα που αποφασίστηκαν σήμερα ή θα αποφασιστούν στη 

συνέχεια και αφορούν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορωνοϊού, τα οποία 

είναι οριζόντια και αφορούν όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται, είτε μένουν ανοικτές είτε κλείνουν.  
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