
 
 
 
 

Ο περί των Προσωρινών Αναστολών Επιχειρήσεων της 
Τουριστικής Βιομηχανίας Νόμος του 2021 

 
 
Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις 
εξουσίες που της παρέχονται από τον περί των Προσωρινών Αναστολών 
Επιχειρήσεων της Τουριστικής Βιομηχανίας Νόμο του 2021, εκδίδει την 
ακόλουθη Απόφαση: 
 
1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται η περί του Σχεδίου Προσωρινών 

Αναστολών της Τουριστικής Βιομηχανίας για τη Χειμερινή Περίοδο 2021-
2022 Απόφαση  (Αρ. 1) του 2021. 
 

2. Η παρούσα Απόφαση έχει ως στόχο την εφαρμογή εκτάκτων μέτρων που 
προκύπτουν λόγω της πανδημίας και του ιού Covid 19, αναφορικά με την 
αντιμετώπιση της εποχικότητας και των επιπτώσεων της πανδημίας, στην 
τουριστική βιομηχανία, για χρονικό διάστημα από τις 31 Οκτωβρίου 2021 
μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2022. 

 
3. Κάθε αναφορά στο «Σχέδιο Προσωρινών Αναστολών» σημαίνει το Σχέδιο 

Προσωρινών Αναστολών που  έχει θεσπιστεί με βάση το Μνημόνιο 
Συμφωνίας των Κοινωνικών Εταίρων για τις προσωρινές αναστολές των 
εργασιών επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας.  

 
4. Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του περί των Προσωρινών 

Αναστολών Επιχειρήσεων της Τουριστικής Βιομηχανίας Νόμου του 2021 
και με στόχο την στήριξη των εργαζομένων στην Τουριστική Βιομηχανία, 
αποφασίζονται τα ακόλουθα: 
 

(α) Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, στο Σχέδιο 
Προσωρινών Αναστολών περιλαμβάνονται:  

i. το Μνημόνιο Συμφωνίας των Κοινωνικών Εταίρων για την 
Προσωρινή Αναστολή εργασιών Ξενοδοχειακών Μονάδων, 

ii. ορισμένες συναφείς με τον τουρισμό επιχειρήσεις στην 
περιοχή Αγίας Νάπας – Παραλίμνιου και κέντρων αναψυχής 
στο παραλιακό μέτωπο Πάφου, 

iii. τουριστικοί / ταξιδιωτικοί πράκτορες παγκύπρια, επιχειρήσεις 
επίγειας εξυπηρέτησης (handling) των αεροδρομίων, 
παράκτιες ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις θαλάσσιων 
αθλημάτων και τουριστικά λεωφορεία. 
 

(β) ο εργοδότης κάθε τέτοιας επιχείρησης από τις πιο πάνω 
αναφερόμενες κατηγορίες θα έχει, κατά την περίοδο  της αναστολής, 
την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών 
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Ασφαλίσεων ποσοστού επί των αποδοχών τους σε ποσοστό 10% 
για κάθε εργοδοτούμενο, εκτός από τα ξενοδοχεία τα οποία 
καταβάλλουν εισφορές σε ποσοστό 2,8% επί των αποδοχών τους. 
 

(γ) Ο έλεγχος για διαπίστωση ότι πληρούνται για κάθε αιτητή οι 
προϋποθέσεις που τίθενται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Νόμο Ν.59(Ι)/2010 για την παροχή επιδόματος ανεργίας, θα γίνεται 
όπως καθορίζεται στον Τρίτο Πίνακα του Περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Νόμου, δηλαδή με βάση το έτος 2020. Εάν κατά το έτος 
2020 δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις τότε ο έλεγχος 
θα γίνεται με βάση το έτος 2019.    
 

(δ) Ο υπολογισμός του ύψους του επιδόματος ανεργίας που παρέχεται 
στα δικαιούχα πρόσωπα θα γίνεται είτε με έτος αναφοράς το 2020 
όπως προβλέπεται στην περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία, 
είτε με έτος αναφοράς το 2019 και καταβλητέο για τον κάθε δικαιούχο 
θα είναι το μεγαλύτερο από τα δύο ποσά. 

 
5. Για οτιδήποτε δεν γίνεται σαφής αναφορά στην παρούσα Απόφαση, 

ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων ή 
και του Σχεδίου Προσωρινών Αναστολών με βάση τις προϋποθέσεις και την 
πρακτική εφαρμογής από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 
6. Οι εργοδότες οφείλουν όπως παρουσιάσουν στα κατά τόπους Επαρχιακά 

Γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων τους καταλόγους 
εργοδοτουμένων τους οι οποίοι θα τελούν υπό καθεστώς αναστολής 
εργασιών, το χρονικό διάστημα αναστολής εργασιών καθώς και οτιδήποτε 
άλλο ζητηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύντριας των Υπηρεσιών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 

7. Η παρούσα Απόφαση αφορά την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2021 μέχρι 
την 31η Μαρτίου 2022. 

 
 

  
Έγινε στις 8 Δεκεμβρίου 2021 
 
 Γεωργία Αιμιλιανίδου 
 
 
 
 
 Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας 
 και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 


