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1. Πως μπορώ να υποβάλω ηλεκτρονική αίτηση για επίδομα ασθενείας;  

Για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης απαιτείται προηγουμένως ο αιτητής  εάν δεν έχει ήδη 
δημιουργήσει προφίλ στην πλατφόρμα Cy-Login (Αριάδνη), να κάνει εγγραφή για δημιουργία 
προφίλ: 

(α) μέσω της πλατφόρμας Cy-Login που βρίσκεται στην ιστοσελίδα 
https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register 

ή 

(β) μέσω του ειδικού πλαισίου (banner) στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
http://www.mlsi.gov.cy/sid που θα τον κατευθύνει για εγγραφή. 

Στη συνέχεια θα πρέπει να προχωρήσει σε ταυτοποίηση. Η ταυτοποίηση του προφίλ 
επιτυγχάνεται:  

• με επιτόπου επίσκεψη σε Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. 

• πλήρως ηλεκτρονικά μέσω της  διασύνδεσης με τα ηλεκτρονικά συστήματα τραπεζών (e-
banking) όπου κοινοποιείται ο αριθμός ταυτότητας που τηρείται στην τράπεζα στο 
σύστημα Cy-Login.  

• με επιτόπου επίσκεψη και στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα οποία θα 
ταυτοποιούν άτομα για σκοπούς υποβολής αίτησης επιδόματος ασθενείας ΜΟΝΟ. 

Η διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησης απαιτείται ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, και στη συνέχεια δίνεται 
δυνατότητα υποβολής αίτησης με τη χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης 
του. 

2. Ποιοι δικαιούνται Επίδομα Ασθένειας; 

• οι ασφαλισμένοι μισθωτοί  

• οι αυτοτελώς εργαζόμενοι 

• οι προαιρετικά ασφαλισμένοι που εργάζονται στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο 
εξωτερικό 

Ασφαλισμένοι που είναι ηλικίας μεταξύ 16 και 65 (νοουμένου ότι στο 63ο έτος δεν δικαιούνται 
θεσμοθετημένη σύνταξη). 

3. Ποιες  προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι;  

Για πληροφορίες ως προς τις προϋποθέσεις καθώς και πως υπολογίζεται το ύψος του επιδόματος, 
παρακαλώ αποταθείτε στον οδηγό στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που 
μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο: 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/All/28617AEBE533EF95C2257C920046F903?OpenDoc
ument 

Κατάσταση του ασφαλιστικού σας λογαριασμού μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της 
Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη). 

https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register
http://www.mlsi.gov.cy/sid
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/All/28617AEBE533EF95C2257C920046F903?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/All/28617AEBE533EF95C2257C920046F903?OpenDocument
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4. Ποια άτομα μπορώ να δηλώσω ως εξαρτώμενα και πόσο αυξάνεται το ποσό 
που θα λάβω; 

Ως εξαρτώμενα μπορούν να δηλωθούν: 

• Η σύζυγος με την οποία συζεί ή την οποία συντηρεί ο αιτητής, νοουμένου ότι δεν 
εργάζεται. 

• Παιδί ηλικίας κάτω των 15 ετών. 

• Άγαμη κόρη ηλικίας μεταξύ 15 και 23 ετών, η οποία τυγχάνει τακτικής εκπαίδευσης. 

• Άγαμος γιος ηλικίας μεταξύ 15 και 25 ετών, ο οποίος υπηρετεί τη θητεία του στην Εθνική 
Φρουρά ή τυγχάνει τακτικής εκπαίδευσης. 

• Παιδί, ανεξάρτητα από ηλικία, το οποίο είναι μόνιμα ανίκανο για αυτοσυντήρηση. 

Η αύξηση για τα εξαρτώμενα δίνεται στο βασικό επίδομα, το οποίο αυξάνεται κατά 20% για την 
εξαρτώμενη σύζυγο και κατά 10% για κάθε ένα από τα παιδιά. Ο ανώτατος αριθμός εξαρτωμένων 
είναι τρία. 

5. Από ποια μέρα αρχίζει η πληρωμή του Επιδόματος Ασθενείας; 

• Για μισθωτούς, η πληρωμή αρχίζει από την 4η μέρα της απουσίας τους από την εργασία 
λόγω ασθένειας. 

• Για αυτοτελώς εργαζόμενους, η πληρωμή αρχίζει από την 10η μέρα της απουσίας τους 
από την εργασία λόγω ασθένειας, εκτός και αν ο αιτητής είναι ανίκανος για εργασία λόγω 
ατυχήματος ή υπάρξει νοσηλεία για τουλάχιστον 1 βράδυ, επομένως η πληρωμή αρχίζει 
από την 4η μέρα. 

6. Πόσες ημέρες δικαιούμαι να πληρώνομαι επίδομα ασθενείας από τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων; 

Το επίδομα ασθενείας καταβάλλεται  για μέγιστη περίοδο 156 ημερών σε κάθε περίοδο διακοπής 
της απασχόλησης.  Η πληρωμή του επιδόματος δυνατό να παραταθεί για μέγιστη περίοδο 
επιπρόσθετων 156 ημέρων μέσα στην ίδια περίοδο διακοπής της απασχόλησης, νοουμένου ότι ο 
ασφαλισμένος πληροί καθορισμένες προϋποθέσεις και δεν προβλέπεται να παραμείνει μόνιμα 
ανίκανος για εργασία. 

7. Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της αίτησης ασθένειας; 

Η αίτηση για επίδομα ασθενείας πρέπει να υποβληθεί εντός 21 ημερών από την ημέρα που 
αρχίζει η ανικανότητα του αιτητή για εργασία. Αν η αίτηση υποβληθεί εκπρόθεσμα, το επίδομα 
αρχίζει να πληρώνεται αναδρομικά λαμβάνοντας υπόψη 21 ημέρες από την ημερομηνία 
παραλαβής της αίτησης. 

Σε εξαιρετικές, όμως, περιπτώσεις όπου ο αιτητής θα αποδείξει ότι έχει εύλογη αιτία για την 
καθυστέρηση στην υποβολή της αίτησης, το επίδομα μπορεί να πληρωθεί αν η αίτηση υποβληθεί 
εντός δώδεκα μηνών από την ημέρα της έναρξης της ανικανότητας για εργασία. 
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8. Ποιες βεβαιώσεις/πιστοποιητικά χρειάζονται για να υποβάλω αίτηση 
ασθένειας; 

• Το ιατρικό πιστοποιητικό 

• Βεβαίωση τραπεζικού λογαριασμού ( ΙΒΑΝ) στο όνομα του αιτητή, αν δεν έχει υποβληθεί 
προηγουμένως στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

• Πιστοποιητικό γάμου που δεν έχει ήδη υποβληθεί προηγουμένως στις Υπηρεσίες 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

• Πιστοποιητικό από ιατρό για ανικανότητα παιδιού άνω των 15 ετών  

**Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη φοίτηση  παιδιού,  θητεία στην Εθνική φρουρά ή 
άλλα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή που θα ζητηθούν από τις Υπηρεσίες 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

9. Μπορώ να λάβω επίδομα ασθένειας ταυτόχρονα με άλλη παροχή από τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων; 

Σε περίπτωση που δικαιούστε ταυτόχρονα επίδομα ασθενείας και άλλη περιοδική παροχή από 
το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα λάβετε μόνο την παροχή που καταβάλλεται στο ψηλότερο 
ύψος.  

Αυτό δεν εφαρμόζεται όταν υπάρχει ταυτόχρονα δικαίωμα σε επίδομα ασθενείας και σε σύνταξη 
χηρείας ή σε επίδομα αγνοουμένου, όπου μπορείτε να λάβετε ταυτόχρονα και τις δυο παροχές.  

10. Ο γιατρός μου έχει παρατείνει την άδεια ασθενείας. Πρέπει να υποβάλω ξανά 
αίτηση; 

Δεν χρειάζεται να υποβάλετε ξανά αίτηση, εάν δεν έχουν παρέλθει 21 ημέρες από την τελευταία 
μέρα του προηγούμενου ιατρικού πιστοποιητικού για άδεια ασθενείας.  Μπορείτε να υποβάλετε 
το συνεχόμενο Ιατρικό Πιστοποιητικό σας ακολουθώντας τον καθορισμένο σύνδεσμο. 
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