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Για τον Ιανουάριο 2021, τόσο το Υπουργείο Εργασίας, όσο και το Υπουργείο 
Οικονομικών έχουν εξαγγείλει ένα μεγάλο πακέτο μέτρων στήριξης 
επιχειρήσεων, εργαζομένων, ανέργων και αυτοτελώς εργαζομένων λόγω των 
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

• Επιδότηση μισθών
• Επιδότηση εισοδήματος αυτοτελώς 

εργαζομένων
• Επίδομα απουσίας από την εργασία λόγω 

COVID-19
• Επίδομα απουσίας από την εργασία για 

φροντίδα παιδιών
• Εφάπαξ χορηγία σε επιχειρήσεις και 

αυτοτελώς εργαζόμενους για κάλυψη 
λειτουργικών εξόδων

• Αναστολή πληρωμής δόσεων δανείων
• Αναστολή πληρωμής ενοικίων
• Επιδότηση επιτοκίου για νέα δάνεια

ΣΤΗΡΙΞΗ
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Πλήρης Αναστολή Εργασιών

Προϋποθέσεις 
• Υποχρεωτική πλήρης αναστολή επιχείρησης
• Η επιχείρηση δεν εργάζεται με τηλεργασία
• Η επιχείρηση δεν εργάζεται με παραδόσεις 

(delivery)

Παράδειγμα
• Κομμωτήρια και ινστιτούτα αισθητικής
• Καταστήματα λιανικού εμπορίου που δεν 

πραγματοποιούν κατ’οίκον παραδόσεις
• Χώροι εστίασης που δεν πραγματοποιούν 

κατ’οίκον παραδόσεις

Επίδομα
60% του μισθού* των εργαζομένων στην επιχείρηση 
(καλύπτει 97%-100% των εργαζομένων)

*Κατώτατο όριο €360 και ανώτατο €1,214
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Μερική Αναστολή Εργασιών

Προϋποθέσεις 
• Υποχρεωτική πλήρης αναστολή της επιχείρησης 

αλλά η επιχείρηση εργάζεται με παραδόσεις 
(delivery) ή

• Υποχρεωτική εργασία με τηλεργασία και
• Ο κύκλος εργασιών Ιανουαρίου 2021 έχει μειωθεί 

πέραν του 30% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 
2020**

Παράδειγμα
• Λογιστικά, δικηγορικά, αρχιτεκτονικά γραφεία
• Καταστήματα λιανικού εμπορίου που 

πραγματοποιούν κατ’οίκον παραδόσεις
• Χώροι εστίασης που πραγματοποιούν κατ’οίκον 

παραδόσεις

Επίδομα
60% του μισθού* των εργαζομένων στην επιχείρηση 
(καλύπτει 45%-97% των εργαζομένων)

*Κατώτατο όριο €360 και ανώτατο €1,214
**Για καινούριες επιχειρήσεις γίνεται σύγκριση είτε 
με πρόσφατο μήνα είτε με τη μελέτη βιωσιμότητας

Τουριστικά Καταλύματα

Προϋποθέσεις 
• Μείωση κύκλου εργασιών πέραν του 40% τον 

Ιανουάριο 2021 σε σύγκριση με Ιανουάριο 2020 ή
• Πληρότητα μικρότερη του 60% για τον Ιανουάριο 

του 2021

Παράδειγμα
• Ξενοδοχεία
• Αδειοδοτημένα τουριστικά καταλύματα

Επίδομα
60% του μισθού* των εργαζομένων στην επιχείρηση 
(καλύπτει 90%-97% των εργαζομένων)
* Ο εργοδότης έχει υποχρέωση καταβολής 2,8% στο 
ΤΚΑ

Δραστηριότητες συνδεόμενες με τον Τουρισμό

Προϋποθέσεις 
• Μείωση κύκλου εργασιών πέραν του 40% τον 

Ιανουάριο 2021 σε σύγκριση με Ιανουάριο 2020 

Παράδειγμα
• Τουριστικά γραφεία
• Τουριστικοί πράκτορες
• Τουριστικά λεωφορεία

Επίδομα
60% του μισθού* των εργαζομένων στην επιχείρηση 
(καλύπτει 65%-97% των εργαζομένων)
*Κατώτατο όριο €360 και ανώτατο €1,214
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Εφάπαξ κρατική χορηγία

Προϋποθέσεις 
• Μείωση κύκλου εργασιών πέραν του 35% για το 2020*
•  Μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο
•  Διευθετημένες ή σε ρύθμιση οι υποχρεώσεις ΦΠΑ
•  Υποβλημένες οι δηλώσεις ΦΠΑ
•  Η επιχείρηση θα επαναλειτουργήσει εντός του 2021

Επιδότηση
€1,000-€300,000 ανάλογα με τη μείωση του κύκλου 
εργασιών και τον συνολικό κύκλο εργασιών

Σκοπός
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
*Για καινούριες επιχειρήσεις η σύγκριση γίνεται με 
τον μέσο όρο του τομέα τους
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Αναστολή αποπληρωμής δόσεων δανείων

Προϋποθέσεις 
• Δεν έχει ληφθεί συσσωρευτικά 9 μήνες αναστολή 

και
• Η επιχείρηση τελεί υπό υποχρεωτική αναστολή ή
• Η επιχείρηση είναι ξενοδοχειακή μονάδα

Όφελος
Αναστολή δόσεων δανείων μέχρι 9 μήνες ή μέχρι 30 
Ιουνίου 2021

Αναστολή ενοικίων

Προϋποθέσεις 
• Η επιχείρηση (ενοικιαστής) τελεί υπό πλήρη 

αναστολή

Όφελος για ενοικιαστές
Καταβάλλεται μόνο το 30% του ενοικίου για τους 
μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, ενώ το 
υπόλοιπο 70% των 2 μηνών μπορεί να καταβληθεί 
σταδιακά μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2022

Φοροελαφρύνεις για ιδιοκτήτες ακινήτων

Προϋποθέσεις 
Εθελοντική μείωση των ενοικίων για την περίοδο 
Ιανουαρίου 2021 - Μαρτίου 2021 μεταξύ 30%-50%  

Όφελος για ιδιοκτήτες ακίνητων
• Φορολογική πίστωση ίση με 50% της μείωσης του 

ενοικίου
• Μείωση της εισφοράς για την άμυνα κατά 50% για 

τους μήνες Ιανουάριο 2021 με Μάρτιο 2021

Επιδότηση επιτοκίου νέων επιχειρηματικών δανείων

Προϋποθέσεις 
• Το επιχειρηματικό δάνειο να έχει συναφθεί 

μέχρι 30 Ιουνίου 2021 από τραπεζικό ίδρυμα που 
συμμετέχει στο σχέδιο

• Δάνειο μέχρι €800,000

Όφελος
Επιδότηση επιτοκίου μέχρι 3,5% για 4 χρόνια
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Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων 


