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Λευκωσία, 5 Νοεμβρίου 2020 

 
  
ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
  
ΑΠΟ:  Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων 
  
ΘΕΜΑ:  Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού Covid-

19 όσον αφορά τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις 
  
 
Αγαπητά Μέλη, 
 
Στο πλαίσιο των οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας και της διαρκούς διαδικασίας 
αναθεώρησης των μέτρων που λαμβάνονται για αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της πανδημίας 
και με γνώμονα τη στήριξη τόσο των εργαζομένων, όσο και των επιχειρήσεων, η λειτουργία 
των οποίων επηρεάστηκε σημαντικά λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, το Υπουργικό 
Συμβούλιο έχει εγκρίνει στη χθεσινή του συνεδρία την υλοποίηση Ειδικών Σχεδίων στήριξης 
των εργαζομένων για τους επόμενους μήνες. 
 
Οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν υπό το φως της συνεχιζόμενης έξαρσης της πανδημίας και της 
ανάγκης επέκτασης της στήριξης που ήδη παρέχεται τόσο στους εργαζόμενους και τις 
επιχειρήσεις που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας όσο και σε ανέργους που έχουν 
εξαντλήσει το ανεργιακό τους επίδομα. 
 
Μέχρι σήμερα και από τον Μάρτιο, έχει αξιοποιηθεί συνολικό ποσό ύψους 530 εκατομμυρίων 
ευρώ για τα Ειδικά Σχέδια που υλοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μέσω των Ειδικών Σχεδίων έχουν στηριχθεί πέραν των 190.000 
εργαζομένων κατά την πρώτη φάση αντιμετώπισης της πανδημίας μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 
2020, ενώ και κατά το διάστημα Ιουλίου – Οκτωβρίου όπου υπήρξε σημαντική ύφεση της 
πανδημίας, συνέχισε η στήριξη σε μεγάλο αριθμό εργαζομένων και επιχειρήσεων που 
εξακολούθησαν να επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από τις συνέπειες της πανδημίας, κυρίως 
στον τουριστικό τομέα αλλά και σε πολλές άλλες επιχειρήσεις που συνδέονται με τον 
τουριστικό τομέα. 
 
Τα Ειδικά Σχέδια που έχουν εγκριθεί, τα οποία ήταν αποτέλεσμα και Κοινωνικού Διαλόγου κατά 
το διάστημα που έχει προηγηθεί καθώς και της συνεργασίας με τον Υπουργό Οικονομικών, 
προβλέπεται ότι θα παρέχουν στήριξη σε πέραν των 60.000 εργαζομένων, αλλά και σημαντικό 
αριθμό ανέργων κατά τους επόμενους μήνες, με συνολική δαπάνη περί τα 130 ως 150 
εκατομμύρια ευρώ. 
 
Όπως και σε προηγούμενες φάσεις υλοποίησης Ειδικών Σχέδιων, απαραίτητη προϋπόθεση 
συμμετοχής για οποιονδήποτε εργοδότη είναι να μην έχει προβεί και να μην προβεί σε 
οποιεσδήποτε απολύσεις για οικονομικούς ή άλλους παρόμοιους λόγους, ενώ το ύψος της 
στήριξης που παρέχεται σε μισθωτούς εργαζόμενους ανέρχεται στο 60% των ακαθάριστων 
απολαβών τους, με μέγιστο τα €1.214 σε μηνιαία βάση και ελάχιστο τα €360. Περαιτέρω, για 
συμμετοχή εργοδοτών που δεν τελούν υπό πλήρη αναστολή εργασιών, χρειάζεται να 
αποδειχθεί ότι υπάρχει πραγματική μείωση του κύκλου εργασιών τους σε σχέση με την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο, η οποία να υπερβαίνει το 40%. 
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Στήριξη Τουριστικής Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων/Εργαζομένων που Συνδέονται 
με την Τουριστική Βιομηχανία 
 
Για την στήριξη της Τουριστικής Βιομηχανίας και των επιχειρήσεων και εργαζομένων που 
συνδέονται με την Τουριστική Βιομηχανία, έχει καταρτιστεί το Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών 
Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων καθώς και το Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών 
Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων 
οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό και Τουριστικών Πρακτορείων. 
 
Τα δύο Σχέδια θα ισχύσουν για την περίοδο από 1η Νοεμβρίου 2020 μέχρι και τις 31 Μαρτίου 
2021 και μπορεί να παρέχεται στήριξη σε μέχρι και 97% του συνόλου του προσωπικού των 
επιχειρήσεων που θα αναστείλουν τις δραστηριότητες τους εντελώς. Επιπλέον, ως σημαντικό 
κίνητρο για τη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας, θα μπορεί να παρέχεται στήριξη 
σε μέχρι και 90% του προσωπικού ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων που θα 
συνεχίσουν τη λειτουργία τους, ως επίσης και σε 65% των άλλων επιχειρήσεων που συνδέονται 
με τον Τουριστικό τομέα, ποσοστό που μπορεί να φθάσει και το 100% του συνόλου του 
προσωπικού για μικρές επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι τρεις εργαζόμενους. Ειδικότερα για 
τα Τουριστικά Πρακτορεία, η στήριξη επεκτείνεται μέχρι και στο 80% του συνόλου του 
προσωπικού ή στο 100% για μικρές επιχειρήσεις με μέχρι τρεις εργαζόμενους. 
 
Στήριξη Επιχειρήσεων/Εργαζομένων που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη 
αναστολή ή συνδεόμενες με επιχειρήσεις που τελούν υπό υποχρεωτική αναστολή 
 
Για την Στήριξη των Επιχειρήσεων/Εργαζομένων που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη 
αναστολή με βάση τα Διατάγματα που εκδίδονται από τον Υπουργό Υγείας καθώς και των 
Επιχειρήσεων που οι δραστηριότητες και κύκλος εργασιών τους αποδεδειγμένα συνδέονται σε 
σημαντικό βαθμό με επιχειρήσεις που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, θα 
υλοποιηθούν δύο επιπρόσθετα Ειδικά Σχέδια για την περίοδο από 1η Νοεμβρίου 2020 ανάλογα 
με την περίοδο ισχύος των Διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας. 
Στα υπό αναφορά Ειδικά Σχέδια θα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις που επηρεάζονται 
από τα Διατάγματα πλήρους αναστολής εργασιών, ανάλογα με τα εκάστοτε δεδομένα και θα 
παρέχεται στήριξη σε 97 ως και 100% των εργαζομένων, ανάλογα με το μέγεθος της 
επιχείρησης. 
 
Στα πιο πάνω Ειδικά Σχέδια θα μπορούν επιπλέον να συμμετέχουν και επιχειρήσεις 
που αποδεδειγμένα έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 80% σε 
σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα, λόγω των μέτρων που έχουν 
ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας και δεν βρίσκονται σε καθεστώς 
πλήρους αναστολής των εργασιών τους. 
 
Στήριξη Επιχειρήσεων/Εργαζομένων Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων 
 
Επιπρόσθετα προς τα πιο πάνω, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία έχει επηρεάσει σε 
δυσανάλογα μεγάλο βαθμό επιχειρήσεις και εργαζόμενους σε ορισμένες οικονομικές 
δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα εργαζόμενους σε φωτογραφεία, παιδοκομικούς 
σταθμούς, αίθουσες δεξιώσεων και άλλες επηρεαζόμενες οικονομικές δραστηριότητες, 
επεκτείνεται η λειτουργία του Ειδικού Σχεδίου για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών 
Δραστηριοτήτων, βάσει του οποίου μπορεί να παρέχεται στήριξη στο 50% των εργαζομένων 
υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών έχει μειωθεί πέραν του 40%. 
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Στήριξη Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
 
Με βάση την πολιτική της Κυβέρνησης για επιπρόσθετη στήριξη στις πολύ μικρές επιχειρήσεις 
που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του συνόλου των επιχειρήσεων, σε όλα τα πιο πάνω 
Ειδικά Σχέδια, έχουν περιληφθεί πρόνοιες για επιδότηση του 100% των εργαζομένων για 
επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι και 3 εργαζόμενους ενώ ιδιαίτερα για τα Σχέδια για 
επιχειρήσεις σε Πλήρη Αναστολή Εργασιών ή τις συνδεόμενες με αυτές επιχειρήσεις, επιδοτείται 
το 100% του προσωπικού για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι και 9 εργαζόμενους. 
 
Στήριξη Ανέργων  - Επέκταση Ανεργιακού 
 
Επεκτείνεται επίσης για ακόμη δύο μήνες η καταβολή του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος 
στους ανέργους που έχουν εξαντλήσει το κανονικό ανεργιακό τους επίδομα. Αφορά δηλαδή 
πρόσωπα τα οποία λάμβαναν το κανονικό τους ανεργιακό για το πλήρες διάστημα των 6 μηνών 
και από τον περασμένο Απρίλιο έχει επεκταθεί η καταβολή Ειδικού Ανεργιακού και πέραν των 
6 μηνών, μέχρι και τον Δεκέμβριο 2020. 
 
Στήριξη Αυτοτελώς Εργαζομένων Προσώπων 
 
Αποφασίστηκε επιπλέον η συνέχιση της στήριξης σε ορισμένες κατηγορίες αυτοτελώς 
εργαζομένων που επηρεάζονται σημαντικά από την πανδημία, όπως για παράδειγμα 
φωτογράφοι, οδηγοί ταξί, εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία και άλλες κατηγορίες, υπό την 
προϋπόθεση ότι υπάρχει μείωση του κύκλου εργασιών τους σε σχέση με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο που να υπερβαίνει το 40%. Η στήριξη που παρέχεται αντιστοιχεί σε 60% των 
δηλωμένων στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων εισοδημάτων τους, με ελάχιστο ποσό τα 
€300 και μέγιστο τα €900 για περίοδο τεσσάρων βδομάδων. 
 
Στήριξη Ιδιαίτερα Ευπαθών Ομάδων Εργαζομένων 
 
Για όσους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα οι οποίοι εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες με βάση 
το σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Υγείας και ο εργοδότης τους αδυνατεί για αντικειμενικούς 
λόγους να υλοποιήσει τις συστάσεις του Υπουργού Υγείας αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας, 
θα παρέχεται Επίδομα Ασθενείας για όσο διάστημα απαιτηθεί βάσει των Διαταγμάτων του 
Υπουργού Υγείας. 
 
Η υλοποίηση των Ειδικών Σχεδίων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις Αποφάσεις που θα 
δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με βάση τους περί των Έκτακτων 
Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID19 Νόμους. 
 
Παράλληλα με την υλοποίηση των ανωτέρω Σχεδίων, θα συνεχιστεί και η υλοποίηση των 
υπόλοιπων Σχεδίων για Ενίσχυση της Απασχόλησης με συνολικό κόστος €56 εκατομμύρια που 
έχουν προκηρυχθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
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Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι η Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή και ταυτόχρονα 
με τα μέτρα που έχει λάβει για την προστασία της υγείας των πολιτών, έχει υιοθετήσει μέτρα 
για τη στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, ώστε ο κάθε εργαζόμενος που 
επηρεάζεται από τις επιπτώσεις της πανδημίας, να μπορεί να έχει ένα επαρκές εισόδημα για τη 
διαβίωσή του. Θέλω επίσης να επαναλάβω ότι η ευθύνη για την τήρηση των μέτρων 
προστασίας της υγείας και εμπόδισης της εξάπλωσης της πανδημίας ανήκει σε όλους μας 
συλλογικά ακολουθώντας τις συστάσεις των αρμοδίων και να τηρούμε τους κανόνες 
προσωπικής υγιεινής και κοινωνικής αποστασιοποίησης. 
 
Αναλυτικότερη παρουσίαση των Σχεδίων παρουσιάζεται στο συνημμένο Παράρτημα. 
  
Με εκτίμηση, 
 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ, 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΕΞ 
 
 
 
 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2020/11/5.11.20_Parartima.pdf
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2020/11/5.11.20_Parartima.pdf

