
 
 

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 

 
Λευκωσία, 16 Μαρτίου 2020 

 
 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
 
ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
ΑΠΟ:  Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων  
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΓΙΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ 
 

Αγαπητά Μέλη, 

Σας επισυνάπτουμε σε πλήρη ανάλυση το Πρόγραμμα Στήριξης Δημοσιονομικής Φύσεως για 
αντιμετώπιση των Επιπτώσεων του Κορωνοϊού που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, στο οποίο 
παρατίθενται λεπτομερείς επεξηγήσεις και παραδείγματα που εξηγούν με απλό τρόπο όλες τις 
πρόνοιες για τις οποίες μας έχουν υποβληθεί ερωτήματα και απορίες από τα μέλη. 

Όπως είναι κατανοητό, προκύπτουν συνεχώς νέα ερωτήματα πάνω σε διάφορες πρόνοιες, για 
τα οποία το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει να εκδίδει επικαιροποιημένες ερμηνευτικές εγκυκλίους μετά 
από συνεννόηση με τα αρμόδια Υπουργεία. Οι ενημερώσεις αυτές θα αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ, στο σύνδεσμο https://ccci.org.cy/covid-19/ που έχει δημιουργηθεί 
αποκλειστικά για το θέμα του κορωνοϊού. 

Με την ευκαιρία αυτή πληροφορείστε ότι το Υπουργείο Εργασίας ευρίσκεται στη διαδικασία 
ετοιμασίας των σχετικών Όρων, Προϋποθέσεων και Εντύπων για την υποβολή των 
αναγκαίων αιτήσεων, οι οποίες θα σας κοινοποιηθούν μόλις είναι έτοιμες. Γίνεται έκκληση 
όπως ενημερώσετε το προσωπικό σας, να αποφεύγει να επισκέπτεται τα κεντρικά ή τα 
επαρχιακά γραφεία του ΤΚΑ ή του Υπουργείου για συμμετοχή στα εν λόγω σχέδια, καθ’ ότι 
όλες οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά. 

Όσοι έχετε απορίες σε σχέση με τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, μπορείτε να επικοινωνείτε 
με το ΚΕΒΕ στο τηλ 22889880, κον Αιμίλιο Μιχαήλ ή να τις στέλλεται γραπτώς στα 
emails: aimilios@ccci.org.cy, freedom@ccci.org.cy και αφού διερευνηθούν θα εκδίδονται οι 
σχετικές διευκρινήσεις προς όλα τα μέλη. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ 

Το «Πρόγραμμα Στήριξης» περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  
 
Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
 
1. Χορήγηση «Ειδικής Άδειας» σε Γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, 

για τη Φροντίδα Παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών (μέχρι και την Τρίτη τάξη 
Γυμνασίου) λόγω αναστολής της φοίτησης σε σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, 
σε βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς. (€20εκ για 1  μήνα) 
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 Για την «ειδική άδεια», η οποία, δύναται να έχει διάρκεια μέχρι και 4 εβδομάδες 

στο παρόν στάδιο, και στην οποία δεν περιλαμβάνονται αργίες, θα παραχωρείται 
επίδομα ως ακολούθως: 
 

Για γονέα με μισθό μέχρι €2.500: 
  
Για τα πρώτα €1.000 του μισθού του γονέα θα καταβληθεί επίδομα «ειδικής άδειας» σε 
ποσοστό 60% του μισθού και για τα επόμενα €1.000 του μισθού του, θα καταβληθεί επίδομα 
σε ποσοστό 40%. 
  
ΣΧΟΛΙΟ: Το ανώτατο ποσό χορηγίας θα ανέρχεται στα 1000 ευρώ για ένα μήνα 

εργασίας. 
 
 Γονέας με εισόδημα πέραν των €2500 δεν δικαιούται επίδομα ειδικής άδειας 
 
Παραδείγματα: Γονέας με μισθό €2000 θα πάρει επίδομα ειδικής άδειας €1000 (60% 

για τα πρώτα €1000, 40% για τα επόμενα €1000) 
 
 Γονέας με μισθό €2500 θα πάρει επίδομα ειδικής άδειας €1000 (60% 

για τα πρώτα €1000, 40% για τα επόμενα €1000, 0% για τα επόμενα 
€500) 

 
 Γονέας με μισθό €1500 θα πάρει επίδομα ειδικής άδειας €800 (60% για 

τα πρώτα €1000, 40% για τα επόμενα €500)  
 
Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών, η αναλογία για καταβολή του 
επιδόματος διαφοροποιείται στο 70% και 50% αντίστοιχα. 
 
ΣΧΟΛΙΟ: Το ανώτατο ποσό χορηγίας θα ανέρχεται στα 1200 ευρώ για ένα μήνα 

εργασίας. 
 
 Ο τρόπος υπολογισμού είναι ο ίδιος με το πιο πάνω. 

 
 Η άδεια θα παραχωρείται σε έναν από τους δύο γονείς και εάν ο ένας γονέας λάβει την 

υπό αναφορά άδεια, ο έτερος δεν μπορεί να λάβει αντίστοιχη άδεια ταυτοχρόνως. 
Επίσης, εάν ο ένας γονέας εργάζεται / λαμβάνει επίδομα ανεργίας/ συμμετέχει σε 
Σχέδιο Αναστολής Εργασιών και ο έτερος όχι, ο εργαζόμενος γονέας δεν την δικαιούται, 
εκτός εάν ο γονέας που δεν εργάζεται έχει νοσήσει ο ίδιος με τον ιό ή νοσηλεύεται ή 
είναι πρόσωπο με αναπηρία ή είναι πρόσωπο σε υποχρεωτικό περιορισμό. 
 
Η υπό αναφορά άδεια σε γονείς για τη φροντίδα παιδιών θα παραχωρείται, 
εάν η φύση της εργασίας τους δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από 
το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο και εάν δεν υπάρχει εσωτερική 
βοήθεια. Η άδεια θα παραχωρείται σε συνεννόηση με τον εργοδότη, 
εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση. 

 
ΣΧΟΛΙΟ: Γονείς οι οποίοι έχουν διευθετήσει με τον εργοδότη τους για τηλεργασία ή 

εργασία από το σπίτι ή εργασία με ευέλικτο ωράριο ή έχουν εσωτερική 
βοήθεια δεν θα δικαιούνται ειδική άδεια. 
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 Η εν λόγω άδεια εφαρμόζεται για γονείς προσώπων με αναπηρίες (ανεξαρτήτου 

ηλικίας), νοουμένου ότι δεν παραχωρείται για τα εν λόγω πρόσωπα επίδομα φροντίδας.  
 

 Η περίοδος της ειδικής άδειας, θα θεωρείται περίοδος εξομοιουμένης ασφάλισης. 
 
ΣΧΟΛΙΟ: Εξομοιούμενη ασφάλιση σημαίνει ότι το κράτος θα πιστώνει με εισφορές για 

την περίοδο που είναι σε ειδική άδεια για να υπάρχει το συνεχές της 
ασφάλισης. 

 
 Για το δημόσιο τομέα, εργαζόμενοι οι οποίοι κριθούν από τους οικείους Υπουργούς ότι 

πρέπει να προσέλθουν στην εργασία τους, αλλά παρίσταται ανάγκη να παραμείνουν 
στην οικία τους για φροντίδα τους παιδιών τους, θα πρέπει σε συνεννόηση με τον 
Προϊστάμενο τους, να γίνονται διευθετήσεις για την αντικατάσταση τους.  

 
2. Σχέδιο Αναστολής Εργασιών. 

   
Σε όσες επιχειρήσεις έχει σήμερα αποφασισθεί να αναστείλουν τις εργασίες τους και σε όσες 
επιχειρήσεις θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους και θα υποστούν μείωση του κύκλου 
εργασιών πέραν του 25% εφαρμόζεται Σχέδιο Αναστολής των εργασιών των  
επιχειρήσεων με στόχο να αποφευχθούν οι απολύσεις εργαζομένων και ταυτόχρονα οι  
επηρεαζόμενοι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα για όσο χρονικό διάστημα 
η επιχείρηση θα βρίσκεται σε αναστολή εργασιών. (€110εκ) 
 
ΣΧΟΛΙΟ: Η σύγκριση με μείωση 25% του κύκλου εργασιών γίνεται με τον αντίστοιχο 

μήνα του 2019 
 

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αναστείλουν προσωρινά την εργασία για μέρος 
του προσωπικού τους 

 
3. Σχέδιο Στήριξης Μικρών Επιχειρήσεων. 

 
Ύψους €10εκ, για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 5 άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι 
διατηρούν τους υπαλλήλους τους στην εργασία και έχουν υποστεί μείωση του κύκλου 
εργασιών τους πέραν του 25%. Το Σχέδιο προβλέπει επιδότηση του 70% του μισθού των 
εργαζομένων. Οι προϋποθέσεις και οι ασφαλιστικές δικλείδες του Σχεδίου θα ανακοινωθούν 
με την προκήρυξη.  (€10εκ) 
 
ΣΧΟΛΙΟ: Η σύγκριση με μείωση 25% του κύκλου εργασιών γίνεται με τον αντίστοιχο 

μήνα του 2019. 
 
                    Εξυπακούεται ότι το προσωπικό θα προσέρχεται στην εργασία του και θα 

αποζημιώνεται με το 70% του μισθού του. Το υπόλοιπο 30% θα καταβάλλεται 
από τον εργοδότη 
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4. Σχέδιο απολαβών εργαζομένων στα Απογευματινά Προγράμματα του 

Υπουργείου Παιδείας: 
   

Καταβολή επιδόματος, το οποίο θα ισούται με πλήρεις απολαβές, σε περίπου 5000 πρόσωπα 
που απασχολούνται σε Απογευματινά και βραδινά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Μουσικά Σχολεία, Αθλητικά Σχολεία, Κρατικά 
Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, Επιμορφωτικά Κέντρα, προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, 
Απογευματινά και Βραδινά Προγράμματα Τεχνικών Σχολών και το Πρόγραμμα «Δράσεις 
Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης») και άλλα παρόμοια προγράμματα αγοράς υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας. (€3εκ)  
  
5. Καταβολή «επιδόματος ασθενείας» κατά μέσο όρο €800 μηνιαίως σε: 

  
i. Εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και εμπίπτουν 

στον Κατάλογο που έχει ετοιμασθεί από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι πρέπει να 
απουσιάσουν από την εργασία τους για σκοπούς προστασίας της υγείας τους και μη 
επιδείνωσή της. Προϋπόθεση η προσκόμιση πιστοποιητικού από τον προσωπικό ιατρό 
τους. 
 

ii. Περιπτώσεις υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία σε πρόσωπα με οδηγίες ή 
εντολή των Αρχών (Κατηγορία 1 [υποχρεωτικός περιορισμός υπό ιατρική 
παρακολούθηση (καραντίνα)] και Κατηγορία 2 [αυτοπεριορισμός υπό τηλεφωνική 
παρακολούθηση]), νοουμένου ότι οι υπό περιορισμό εργαζόμενοι κατέχουν 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας. 

 
iii. Πρόσωπα πέραν της ηλικίας του 63ου έτους μέχρι την ηλικία του 65ο έτους, 

οι οποίοι δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη και συνεχίζουν να εργάζονται και οι 
οποίοι εμπίπτουν στις Κατηγορίες 1 και 2 του Υπουργείου Υγείας, νοουμένου ότι οι υπό 
περιορισμό εργαζόμενοι κατέχουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Υπουργείο 
Υγείας. 

 
iv. Για σκοπούς ενίσχυσης των αυτοτελώς εργαζομένων, το επίδομα ασθενείας θα 

καταβάλλεται όπως και στους μισθωτούς, από την τέταρτη ημέρα. (€16εκ για 
κάθε 20,000 εργαζόμενους). 

 
6. Επέκταση της χρονικής περιόδου υποβολής ενστάσεων στις κοινωνικές 

ασφαλίσεις για τους αυτοεργοδοτούμενους για ένα μήνα μέχρι τις 30 
Απριλίου 2020 (λήγει 31 Μαρτίου 2020) 

  
7. Δημιουργία κινητών  συνεργείων για την εξυπηρέτηση ηλικιωμένων και 

ευάλωτων προσώπων, έτσι ώστε να μπορούν να προμηθεύονται τα αγαθά που 
έχουν ανάγκη. Θα ζητηθεί βοήθεια από Εθελοντικές Οργανώσεις και Επιχειρήσεις για 
υλοποίηση του στόχου. 

 
Η καταβολή των παροχών για τις εν λόγω παροχές θα γίνεται με απλοποιημένες 
και συνοπτικές διαδικασίες και θα ανακοινωθούν εντός της ημέρας από το 
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
 

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 

 
 
Β. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
   
8. Πρόνοια για ενίσχυση του τομέα της υγείας με €100εκ για καταπολέμηση της 

πανδημίας σε περίπτωση που χρειαστεί, τα οποία θα καλύπτουν, μεταξύ 
άλλων:   

 
 Απασχόληση πρόσθετου ιατρικού, νοσηλευτικού και υποστηρικτικού προσωπικού 

και για αποτελεσματικότερη και αμεσότερη ανταπόκριση στο έργο που καλούνται 
να διεκπεραιώσουν. 

 Ενίσχυση σε εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποδομή   
 Ενίσχυση του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό 

όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή  
 Ενίσχυση του Κέντρου Ασθενοφόρων  
 Ενίσχυση της Υπηρεσίας 1420 

         
9. Μη καταβολή της πρόσθετης εισφοράς στο ΓΕΣΥ η οποία προγραμματίζεται 

την 31/3/2020 για δύο μήνες, από εργοδότες, εργαζομένους και κράτος, για 
ενίσχυση του τομέα υγείας στην προσπάθεια καταπολέμησης του ιού και για μη 
επηρεασμό των εισοδημάτων των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι 
δεν επηρεάζεται το χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή της 2ης Φάσης του ΓΕΣΥ. Σε 
περίπτωση που παρουσιαστούν αυξημένες ανάγκες για την εφαρμογή της 2ης Φάσης 
του ΓΕΣΥ θα καλυφθούν από το κράτος.  (€98εκ) 
 

ΣΧΟΛΙΟ: Αφορά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, μετά από έγκριση της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. Σε όσες περιπτώσεις έγιναν ήδη αποκοπές (πχ  εβδομαδιαίοι 
υπάλληλοι, θα πρέπει να γίνουν επιστροφές στους δικαιούχους) 

 
Γ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
   
10. Προσωρινή αναστολή για δύο μήνες της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ για 

παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις. Αφορά επιχειρήσεις, των οποίων ο κύκλος 
εργασιών τους δεν ήταν μεγαλύτερος από €1εκ σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις 
που υποβλήθηκαν το 2019 και επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος των εργασιών 
μειώθηκε πέραν του 25%, χωρίς την επιβολή οποιονδήποτε επιβαρύνσεων. Σημειώνεται 
ότι θα γίνουν διευθετήσεις έτσι ώστε οι οφειλές να καταβάλλονται σταδιακά, μέχρι την 
11 Νοεμβρίου 2020.  Το μέτρο αυτό θα επιφέρει ενίσχυση της ρευστότητας των 
επιχειρήσεων κατά την περίοδο στην οποία αναμένεται να αντιμετωπίσουν πρόβλημα 
ρευστότητας.  (€240εκ) 

 
ΣΧΟΛΙΟ: Η σύγκριση με μείωση 25% του κύκλου εργασιών γίνεται με τον αντίστοιχο 

μήνα του 2019 
 
11. Προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από 19% σε 17% για περίοδο δύο μηνών και 

από 9% σε 7% για περίοδο τριάμισι μηνών, αμέσως μετά τη ψήφιση της σχετικής 
νομοθεσίας προς ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και τόνωση της 
κατανάλωσης.  (€70εκ) 
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12. Για όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση θα γίνουν ειδικές ρυθμίσεις διευκολύνσεων για 
όσους έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών. 

 
13. Επίδομα παραμονής Φοιτητών στο εξωτερικό: Παρέχεται επίδομα ύψους €750 για 

κάλυψη εξόδων φοιτητών που φοιτούν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού 
που δεν θα επιστρέψουν στην Κύπρο την περίοδο των διακοπών του Πάσχα. (€15εκ) 

 
14. Παράταση για δυο μήνες της υποχρέωσης υποβολής φορολογικών δηλώσεων 

για όσους είχαν υποχρέωση να το πράξουν μέχρι την 31.3.2020. (νέα 
προθεσμία 31/5/2020) 

 
15. Αναστολή της απαίτησης κατακράτησης εγγυήσεων στα πλαίσια συμβάσεων 

κράτους και ιδιωτικού τομέα για προμήθειες υπηρεσιών ή προϊόντων που θα 
καθυστερήσουν λόγω της κρίσης. Το μέτρο έχει ήδη τροχοδρομηθεί. 

  
16. Στήριξη για ανάκαμψη του Τουρισμού. Πρόσθετες πιστώσεις €11εκ για υλοποίηση 

δράσεων στήριξης του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο, μεταξύ Ιουνίου και 
Σεπτεμβρίου του 2020, σε συνεργασία με Αεροπορικές Εταιρείες  και Οργανωτές 
Ταξιδιών, καθώς και δράσεων για ενίσχυση της προσέλκυσης τουριστών κατά την 
περίοδο Οκτωβρίου 2020– Μαρτίου 2021.  (€11εκ) 

 
17. Τραπεζικός τομέας: Η ΕΚΤ έχει ήδη μελετήσει μέτρα προς στήριξη των τραπεζικών 

χορηγήσεων. Στα πλαίσια των νέων μέτρων, τα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
θα έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν ρευστότητα από το ευρωσύστημα με 
σημαντικά ευνοϊκούς όρους. Τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί από την ΕΚΤ αφορούν 
μεταξύ άλλων, την απελευθέρωση των αποθεμάτων κεφαλαίων, που για τις κυπριακές 
συστημικές τράπεζες υπολογίζονται από την ΚΤΚ πέραν του €1,3 δις. Επιπρόσθετα, η 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξετάζει περαιτέρω μέτρα τοπικού χαρακτήρα τα οποία 
θα ανακοινωθούν από το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας το αμέσως επόμενο 
διάστημα. 

    
Δ. ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  
 
18. Εισαγωγή Πλαφόν στις τιμές προϊόντων προσωπικής υγιεινής (μάσκες, αντισηπτικά, 

αντιβακτηριδιακά υγρά, σαπούνια κτλ) για να αντιμετώπιση φαινομένων 
αισχροκέρδειας. 

    
19. Αναγκαίο Προσωπικό στη Δημόσια Υπηρεσία:  
 
Η δημόσια υπηρεσία και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και οι υπηρετούντες στην 
εκπαιδευτική υπηρεσία για τον ερχόμενο μήνα, από την Τρίτη 17/03/2020, θα εργάζεται: 
 
I. όπου είναι δυνατόν από την οικία τους 

II. με προσωπικό ασφαλείας για επείγοντα θέματα και εξυπηρέτηση των πολιτών για 
έκτακτες ανάγκες. 
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Της πιο πάνω ρύθμισης εξαιρούνται οι ουσιώδεις υπηρεσίες. Οι αρμόδιοι Υπουργοί θα 
καθορίσουν τις ανάγκες του Υπουργείου τους και των Τμημάτων τους για σωστό 
προγραμματισμό των εργασιών. 
  
Όσον αφορά την Εκπαιδευτική Υπηρεσία, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού έχει 
εξουσιοδοτηθεί να εκπονήσει πρόγραμμα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες για όσο διαρκεί η μη 
λειτουργία των δημόσιων σχολείων με στόχο μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας να 
αντιμετωπιστεί μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος.  
  
Ανεξαρτήτως των όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω και με στόχο την έγκαιρη και 
αποτελεσματική υλοποίηση των μέτρων που εξαγγέλλονται, οι υπηρετούντες στη δημόσια 
υπηρεσία, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την εκπαιδευτική υπηρεσία θα υποχρεούνται 
εφόσον δεν ευρίσκονται σε εντεταλμένη υπηρεσία ή σε κατ’ οίκον εργασία, εφόσον κληθούν 
να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλους τομείς εάν κριθούν αναγκαίοι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ποιες επιχειρήσεις αφορά η υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας για περίοδο 
τεσσάρων εβδομάδων 
  
Σύμφωνα με σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο σειράς μέτρων 
που υιοθετεί η Κυβέρνηση για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και τη διαχείριση των 
επιπτώσεων της επιδημίας του κορωνοϊού, διευκρινίζεται ότι από 16 Μαρτίου 2020 από τις 6 
π.μ. και για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων, αναστέλλεται υποχρεωτικά η λειτουργία 
των ακόλουθων επιχειρήσεων: 
 
 Εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα,  
 Καφετέριες, καφενεία, μπαρ και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης με εξαίρεση εκείνες που    
 προσφέρουν ή που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες κατ’ οίκον 

διανομής,  
 Κέντρα διασκέδασης,  
 Κινηματογράφοι, θέατρα και αίθουσες θεαμάτων,  
 Βιβλιοθήκες,  
 Μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι,  
 Πρακτορεία τυχερών παιγνιδιών, καζίνο, κλπ,  
 Αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι και σωματεία,  
 Θεματικά πάρκα (λούνα πάρκ κλπ), και  
 Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής-μασάζ.  
 
Νοουμένου ότι λαμβάνουν υποχρεωτικά και τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής, οι 
επιχειρήσεις μπορούν να εκτελούν κεκλεισμένων των θυρών διοικητικές ή άλλες εργασίες. 
  
Για λόγους ασφάλειας υγείας και εύρυθμης λειτουργίας της κοινότητας, παραμένουν 
ανοικτές οι πιο κάτω κατηγορίες επιχειρήσεων:  
 
 Λιανεμπόριο τροφίμων (π.χ. υπεραγορές εφόσον θα τηρείται το μέτρο της παρουσίας 

στον ίδιο χώρο ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων, που δεν θα υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου),  

 Φαρμακεία,  
 Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (κλινικά εργαστήρια),  
 Λαϊκές αγορές,  
 Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία (χωρίς τραπεζο-καθίσματα),  
 Βενζινάδικα, και  
 Περίπτερα. 

  
Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία 
αναστολής των εργασιών τους, μπορούν να συνεχίσουν τις εργασίες τους διασφαλίζοντας ότι 
στον χώρο εργασίας δεν θα υπάρχουν πέραν των πέντε εργαζομένων.  
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Όλες οι άλλες επιχειρήσεις που δεν αναφέρονται  στις πιο πάνω κατηγορίες, 
μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, δεδομένου ότι θα τηρούν αυστηρά 
τους κανόνες υγιεινής και προστασίας του προσωπικού και του χώρου.  
 
Σε ότι αφορά στη λειτουργία των ξενοδοχείων, αυτά αναστέλλουν τις εργασίες τους μέχρι τις 
30 Απριλίου 2020. Προς εξυπηρέτηση των υφιστάμενων πελατών τους, δύνανται να 
συνεχίσουν τη λειτουργία τους για περίοδο έξι ημερών από σήμερα. 
  
Αναφορικά με την εξυπηρέτηση κοινού από επιχειρήσεις ιδιωτικού, δημόσιου και ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, επισημαίνεται ότι ισχύει αυστηρά ότι δεν πρέπει η παρουσία ατόμων στον 
χώρο εξυπηρέτησης να υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 8 τετραγωνικά μέτρα. 
  
Τέλος, σχετικές ρυθμίσεις αναφορικά με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας θα ανακοινωθούν 
εντός της ημέρας από το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 
 
Υπουργείο Υγείας 15/3/2020 
 
ΣΧΟΛΙΑ ΚΕΒΕ: 
 
Με βάση την πιο πάνω απόφαση διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής: 
 
1. Όλες οι Βιομηχανίες και τα γραφεία που δεν εμπίπτουν στους πιο πάνω περιορισμούς 

μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά. Ενθαρρύνεται ωστόσο η εξ΄αποστάσεως εργασία-
τηλεργασία- όπου αυτή είναι εφικτή, πάντοτε μετά από συνεννόηση των εργαζομένων 
με τους εργοδότες τους. 

   
2. Δεν κλείνουν επίσης όλες οι εταιρείες που εισάγουν προϊόντα και ασχολούνται με την 

τροφοδοσία άλλων επιχειρήσεων (όπως πχ εισαγωγείς τροφίμων που προμηθεύουν 
υπεραγορές και καταστήματα πώλησης τροφίμων, εισαγωγείς πρώτων υλών για τη 
βιομηχανία, εισαγωγείς φαρμακευτικών προϊόντων για προμήθεια φαρμακείων, 
εισαγωγείς ποτών ή άλλων προϊόντων, που διατίθενται μέσω της εφοδιαστικής 
αλυσίδας σε διάφορες άλλες επιχειρήσεις).  

 
3. Πέραν από τα καταστήματα που καθορίζονται με σαφήνεια στο διάταγμα του Υπουργού 

Υγείας ότι κλείνουν υποχρεωτικά, όλα τα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής 
πώλησης, ανεξάρτητα από τα είδη που πωλούν μπορούν να λειτουργήσουν τη 
λειτουργίας τους νοουμένου ότι δεν θα υπάρχουν το χώρο εργασίας τους πέραν των 5 
εργοδοτουμένων. Επισημαίνεται ότι θα εφαρμόζεται και εδώ το μέτρο της παρουσίας 
στον ίδιο χώρο ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων, που δεν θα υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου.   

 
4. Οι  Υπεραγορές που λειτουργούν στα εμπορικά κέντρα (Malls) δικαιούνται να 

παραμείνουν ανοιχτές δεδομένου ότι θα εφαρμόζουν το μέτρο της παρουσίας στον ίδιο 
χώρο ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, που 
δεν θα υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου. Δεν επιτρέπεται ωστόσο η 
λειτουργία των καφετεριών που διαθέτουν οι υπεραγορές. 
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5. Επεκτείνεται μέχρι 30/4/2020 το υφιστάμενο σχέδιο της προσωρινής αναστολής 

εργασιών στα ξενοδοχεία 
 
6. Τα καταστήματα που λειτουργούν μέσα στα εμπορικά κέντρα εκτός από τις υπεραγορές 

υποχρεούνται να παραμείνουν κλειστά και οι εργοδοτούμενοι τους δικαιούνται 
ανεργιακό επίδομα. 

 
7. Πολυκατάστημα είναι εκείνο που λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο περί πολεοδομίας και 

υποχρεούται να παραμείνει κλειστό είτε εντός είτε εκτός εμπορικών κέντρων. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΕΞ 
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