
 
 

1 
 

  
 

 
 
 

Λευκωσία 8 Δεκεμβρίου, 2020 
 
 

 
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
ΘΕΜΑ: 1. Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης Επιχειρήσεων 
  2. Έκδοση Αδειών Διαμονής και Απασχόλησης σε Υπηκόους 

    Τρίτων Χωρών 
 
 
Αγαπητά Μέλη, 
 
Σας επισυνάπτουμε πρόσκληση  της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου  & Βιομηχανίας 
κας Νατάσας Πηλείδου, σε ειδική Ημερίδα για παρουσίαση του Μηχανισμού Ταχείας 
Δραστηριοποίησης επιχειρήσεων με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση 
των ξένων επενδυτών. 
 
Στην Ημερίδα θα επεξηγηθεί επίσης η νέα πολιτική Έκδοσης Αδειών Διαμονής και 
Απασχόλησης αλλοδαπών από τρίτες χώρες σε κυπριακές και άλλες 
επιχειρήσεις. 
 
Θεωρούμε και τα δύο θέματα εξίσου σημαντικά και σας προτρέπουμε να 
παρακολουθήσετε την ημερίδα. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Μάριος Τσιακκής 
Γενικός Γραμματέας 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ 
 

ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
 
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σας προσκαλεί σε Ενημερωτική 
Ημερίδα με θέμα τον Μηχανισμό Ταχείας Δραστηριοποίησης.  

Ο Μηχανισμός εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3 Σεπτεμβρίου και έχει 
τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τον Οκτώβριο. Στόχος η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση 
ξένων επενδυτών μέσω ενός ενιαίου σημείου επαφής και εντός συγκεκριμένων 
χρονοδιαγραμμάτων. Απώτερος σκοπός ο μηχανισμός να αποτελέσει ένα σημαντικό 
εργαλείο για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας.  

Η ημερίδα θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 
15:30. 

Κατά τη διάρκειά της η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα. Νατάσα 
Πηλείδου και οι συνεργάτες της, θα ενημερώσουν για τις πρόνοιες του Μηχανισμού, 
για τα κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς και τη διαδικασία  ένταξης στο Μηχανισμό. Θα 
γίνει επίσης ενημέρωση για τη νέα πολιτική Έκδοσης Αδειών Διαμονής και 
Απασχόλησης για επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων, αλλά και για κυπριακές 
επιχειρήσεις, υπό προϋποθέσεις. Η Πολιτική αυτή επιτρέπει την εργοδότηση 
μεγαλύτερου αριθμού αλλοδαπών από τρίτες χώρες σε συγκεκριμένα επαγγέλματα 
στα οποία έχει παρατηρηθεί η μεγαλύτερη έλλειψη προσφοράς και ως επί το 
πλείστον σχετίζονται με ψηφιακές δεξιότητες. 
 
Η τηλεδιάσκεψη θα διεξάγεται ζωντανά μέσω TEAMS. 
 
Για να ενωθείτε πατήστε https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MzEyNDAyMDAtYmVjMC00ZDMzLTg0YjItYjZkZTRjNTM3ZmR
m%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2231fda7af-d0a9-49f8-9267-
3389c1fd659f%22%2c%22Oid%22%3a%22e264797a-b1d8-465b-a8b6-
c26a933c91f3%22%7d> 
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