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Λευκωσία, 28 Απριλίου 2021  

 
 
 
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, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
καταβάλλει αύριο, Πέμπτη 29 Απριλίου, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων 
επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων προσώπων την Εφάπαξ χορηγία για τις επιχειρήσεις 
που ανέστειλαν τη λειτουργία τους κατά την περίοδο 1η μέχρι 15 Μαρτίου 2021 με βάση το 
σχετικό Διάταγμα του Υπουργείου Υγείας, για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων Μαρτίου 
2021, ως μία ακόμη έμπρακτη στήριξη στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που έχουν 
επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό από τις επιπτώσεις της πανδημίας και τα αναγκαία μέτρα για 
περιορισμό της εξάπλωσής της. 
 
Η Εφάπαξ χορηγία αφορά επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους οι οποίοι υπέβαλαν 
αιτήσεις και εγκρίθηκαν στα Ειδικά Σχέδια Μαρτίου 2021 και ασκούν μία από τις ακόλουθες 
οικονομικές δραστηριότητες: 
 
(1) επισιτιστική βιομηχανία (εστιατόρια, καφέ, μπαρ, μπυραρίες και παρόμοιες επιχειρήσεις), 
(2) σχολές χορού και γυμναστήρια 
(3) οργανωτές συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 
(4) τεχνών του θεάματος περιλαμβανομένων των υποστηρικτικών τους δραστηριοτήτων 
(5) πάρκα αναψυχής και άλλα θεματικά πάρκα και παιδότοποι 
(6) άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 
(7) Θέατρα και κινηματογράφοι 
(8) Φωτογράφοι 
(9) Οδηγοί Ταξί 
 
Το ύψος της εφάπαξ χορηγίας για κάθε εργοδότη είναι ανάλογο με τον αριθμό των 
εργοδοτουμένων του, ως ακολούθως: 
 

Κατηγορία Χορηγία 

Αυτοτελώς εργαζόμενοι χωρίς οποιοδήποτε εργοδοτούμενο 700 € 

Εργοδότες που εργοδοτούν 1 εργοδοτούμενο 1.200 € 

Εργοδότες που εργοδοτούν 2 εργοδοτούμενους 2.000 € 

Εργοδότες που εργοδοτούν 3-5 εργοδοτούμενους 3.500 € 
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Εργοδότες που εργοδοτούν 6-9 εργοδοτούμενους 5.000 € 

Εργοδότες που εργοδοτούν 10-20 εργοδοτούμενους 7.500 € 

Εργοδότες που εργοδοτούν 21-50 εργοδοτούμενους 10.000 € 

Εργοδότες που εργοδοτούν άνω των 50 εργοδοτουμένων 15.000 € 

 
Καταβάλλεται επίσης από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
το εφάπαξ των 1.000 ευρώ που είχε εξαγγείλει το Υπουργείο Οικονομικών και αφορά 
αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ως αυτοτελώς εργαζόμενοι και είχαν στο παρελθόν εγκριθεί για συμμετοχή για 
τουλάχιστο τρεις περιόδους στα Ειδικά Σχέδια Στήριξης Αυτοτελώς Εργαζομένων που υλοποιεί 
το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και είναι δικαιούχοι αυτής της 
Εφάπαξ στήριξης με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος 
Φορολογίας και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις 15.600 ευρώ. 
 
Περαιτέρω, στο πλαίσιο 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, οι επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι που με βάση 
τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για την περίοδο 
26/04/2021 μέχρι 9/05/2021, θα στηριχθούν με επιπρόσθετη Εφάπαξ χορηγία για τα 
λειτουργικά τους έξοδα. 
 
Η νέα επιπρόσθετη Εφάπαξ χορηγία θα καταβληθεί στις επιχειρήσεις και αυτοτελώς 
εργαζόμενους που θα συμμετέχουν στα Ειδικά Σχέδια Πλήρους Αναστολής Εργασιών της 
Επιχείρησης, Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης ή και Επιχειρήσεων Συνδεόμενων 
με την Τουριστική Βιομηχανία που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για το μήνα Απρίλιο 2021 και που ανήκουν στις ακόλουθες οικονομικές 
δραστηριότητες: 
 
(1)  της επισιτιστικής βιομηχανίας (εστιατόρια, καφέ, μπαρ, μπυραρίες και παρόμοιες 

επιχειρήσεις), 
(2)  σχολές χορού και γυμναστήρια 
(3)  οργανωτές συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 
(4)  τέχνες του θεάματος περιλαμβανομένων των υποστηρικτικών τους δραστηριοτήτων 
(5)  πάρκα αναψυχής και άλλα θεματικά πάρκα και παιδότοποι 
(6)  άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (π.χ. καζίνο) 
(7)  Θέατρα και κινηματογράφοι 
(8)  Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους 
(9)  Κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και κέντρα δερματοστιξίας 
(10)  Φροντιστήρια 
(11)  Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 
(12)  Φωτογράφοι 
(13)  Οδηγοί ταξί 
 
Δικαιούχοι για τη νέα Εφάπαξ στήριξη θα είναι επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι που 
ασκούν μία από τις πιο πάνω οικονομικές δραστηριότητες  και οι οποίες θα υποβάλουν αίτηση 
και θα εγκριθούν για τα Ειδικά Σχέδια ως ακολούθως: 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/


 
 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος 
T: +357 22889880 F: +357 22665685 E: freedom@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy 

 
 
(1) Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης, είτε για την περίοδο 

1/04/2021 – 30/04/2021, είτε για την περίοδο 26/04/2021 – 30/04/2021, είτε για την 
περίοδο 1/05/2021 – 9/05/2021, είτε για την περίοδο 1/05/2021 – 31/05/2021 

 
(2) Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης είτε για την περίοδο 

1/04/2021 – 30/04/2021, είτε για  την περίοδο 1/05/2021 – 31/05/2021 
 
(3) Ειδικό Σχέδιο Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία Επιχειρήσεων είτε για την 

περίοδο 1/04/2021 – 30/04/2021, είτε για  την περίοδο 1/05/2021 –31/05/2021 
 
(4) Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων Προσώπων είτε για την 

περίοδο 1/04/2021 – 30/04/2021, είτε για την περίοδο 26/04/2021 –30/04/2021, είτε 
για την περίοδο 1/05/2021 – 9/05/2021, είτε για την περίοδο 1/05/2021 – 31/05/2021. 

 
Η νέα Εφάπαξ στήριξη θα καταβληθεί στους δικαιούχους αμέσως μετά ή / και μαζί με την 
καταβολή των Ειδικών Επιδομάτων Απριλίου 2021 και το ύψος της είναι ανάλογο με τον αριθμό 
των εργοδοτουμένων κάθε επιχείρησης, ως ακολούθως: 
 

Κατηγορία Χορηγία 

Αυτοτελώς εργαζόμενοι χωρίς οποιοδήποτε εργοδοτούμενο 900 € 

Εργοδότες που εργοδοτούν 1 εργοδοτούμενο 1.700 € 

Εργοδότες που εργοδοτούν 2 εργοδοτούμενους 2.500 € 

Εργοδότες που εργοδοτούν 3-5 εργοδοτούμενους 4.000 € 

Εργοδότες που εργοδοτούν 6-9 εργοδοτούμενους 6.000 € 

Εργοδότες που εργοδοτούν 10-20 εργοδοτούμενους 8.500 € 

Εργοδότες που εργοδοτούν 21-50 εργοδοτούμενους 10.000 € 

Εργοδότες που εργοδοτούν άνω των 50 εργοδοτουμένων 15.000 € 

 
Επιπρόσθετα, όλες οι επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2021 στο 
Σχέδιο των Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή 
Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι Οποίες Επηρεάζονται Άμεσα από τον Τουρισμό θα λάβουν 
επίσης την εφάπαξ χορηγία Μαρτίου και Απριλίου. 
 
Για παράδειγμα, μια επιχείρηση εστίασης με 6 ως 9 εργαζόμενους που ήταν δικαιούχος και τον 
Μάρτιο 2021 και τον Απρίλιο 2021, επιπρόσθετα από τη χορηγία για κάλυψη των μισθών των 
εργαζομένων της, θα λάβει αύριο, Τετάρτη 28 Απριλίου, Εφάπαξ χορηγία ύψους 5.000 ευρώ 
και περί τα μέσα Μαΐου θα λάβει επιπρόσθετη Εφάπαξ χορηγία για λειτουργικά έξοδα ακόμα 
5.000 ευρώ. 
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Σημειώνεται ότι για επιχειρήσεις που ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες οικονομικών 
δραστηριοτήτων αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν θα είναι δικαιούχες στα Ειδικά Σχέδια 
Απριλίου 2021, εφόσον έχουν επηρεαστεί από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την περίοδο 
26/04/2021 ως 9/05/2021 και θα είναι δικαιούχες για τα αντίστοιχα Ειδικά Σχέδια Μαΐου 2021, 
θα λάβουν την ανωτέρω επιπρόσθετη Εφάπαξ στήριξη μαζί με την καταβολή των Ειδικών 
Επιδομάτων για την περίοδο Μαΐου 2021. 
 
Παράλληλα με την καταβολή των επιπρόσθετων Εφάπαξ χορηγήσεων, συνεχίζεται και η 
υλοποίηση και όλων των υπόλοιπων Ειδικών Σχεδίων που αφορούν τη στήριξη των 
εργαζομένων, περιλαμβανομένου και νέου Ειδικού Σχεδίου για Ειδικό Επίδομα Απουσίας από 
την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών, που αφορά σε εργαζόμενους οι οποίοι πρέπει εξ’ ανάγκης 
να απουσιάσουν από την εργασία τους λόγω της αναστολής λειτουργίας βρεφονηπιακών 
σταθμών και κέντρων προστασίας και απασχόλησης παιδιών. Από αυτό το Ειδικό Σχέδιο 
μπορούν να λάβουν στήριξη για τους επηρεαζόμενους εργοδοτούμενούς τους οι εργοδότες 
που δεν καλύπτονται από οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα Ειδικά Σχέδια. 
 
Ειδικότερα για το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης και το Ειδικό 
Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης, παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις 
που μέχρι τις 25/04/2021 βρίσκονταν σε καθεστώς Μερικής Αναστολής Εργασιών και από τις 
26/04/2021 βρίσκονται  υπό πλήρη αναστολή εργασιών, να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για 
το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης για την περίοδο 1-25/04/2021 
και ξεχωριστή αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης για 
την περίοδο 26-30/04/2021. Ανάλογες διευθετήσεις θα γίνουν και για τα Ειδικά Σχέδια για την 
περίοδο Μαΐου. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΕΞ 
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