
              19 Ιουνίου 2020 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ COVID - 19 

Α/Α Δράση/Περιγραφή Αρμόδια Υπηρεσία  Ημερ. Έγκρισης / Διάρκεια 

1. . ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

1.1. Χορήγηση «Ειδικής Άδειας» σε Γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, για τη 
Φροντίδα Παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών (μέχρι και την Τρίτη τάξη Γυμνασίου) λόγω 
αναστολής της λειτουργίας σχολείων, δημόσιων και ιδιωτικών, βρεφοκομικών και 
παιδοκομικών σταθμών. 
 

Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

 
 

16 Μαρτίου – 12 Ιουνίου 
 
 

1.2. Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών 
 
Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών 
 

Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

 

16 Μαρτίου – 12 Ιουνίου 

1.3. Ειδικό Σχέδιο για Αυτοτελώς Εργαζόμενους 
 

Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

 

16 Μαρτίου – 12 Ιουνίου 

1.4. Ειδικό «επίδομα ασθενείας»   Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

 

16 Μαρτίου – 12 Ιουνίου 

1.5.  Σχέδιο Ειδικού Επιδόματος Στήριξης Ανέργων. 
 
 

Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

 
 

13 Απριλίου – 12 Μάιου 
2020 
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Α/Α Δράση/Περιγραφή Αρμόδια Υπηρεσία  Ημερ. Έγκρισης / Διάρκεια 

1.6. Σχέδιο απολαβών εργαζομένων στα Απογευματινά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας 
 

Υπ. Παιδείας 
Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και 
Νεολαίας και 

Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

26 Μαρτίου 2020 

1.7. Επέκταση της χρονικής περιόδου υποβολής ενστάσεων στις κοινωνικές ασφαλίσεις για τους 
αυτοεργοδοτούμενους  
 

Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Μάρτιος  - Απρίλιος 2020 

1.8. Τροποποίηση του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου 
Οι οφειλέτες που είναι ενταγμένοι σε ρύθμιση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων κοινωνικών 
εισφορών με δόσεις: αναστολή της  καταβολής των δόσεων για τους μήνες Μάρτιο και 
Απρίλιο και επέκταση της περιόδου αποπληρωμής κατά δύο μήνες. 

ΥΕΠΚΑ Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Μάρτιος –Απρίλιος 2020 

1.9. Δημιουργία κινητών  συνεργείων για την εξυπηρέτηση ηλικιωμένων και ευάλωτων προσώπων, 
έτσι ώστε να μπορούν να προμηθεύονται τα αγαθά (τρόφιμα και φάρμακα) που έχουν ανάγκη.  
 

Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

 
Επίτροπος 

Εθελοντισμού 

Μάρτιος 2020 

1.10. Στήριξη των Εργαζομένων σε Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα που λειτουργούν για 
σκοπούς προστασίας της Δημόσιας Υγείας 
 
  
 
 
 

Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Απρίλιος-Ιούνιος 2020 
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Α/Α Δράση/Περιγραφή Αρμόδια Υπηρεσία  Ημερ. Έγκρισης / Διάρκεια 

2. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ 

2.1. Πρόνοια για μέτρα προστασίας της υγείας 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 στις Υπηρεσίας 1420 
-Φιλοξενία σε χώρους καραντίνας  
-Μέτρα για ενημέρωση του κοινού για προστασία από COVID 19 
-Άλλα έκτακτα μέτρα. 

Υπουργείο Υγείας 
 
 

Μάρτιος 2020 

2.2. Ενίσχυση Μονάδας διαχείρισης ύποπτων περιστατικών σε νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ με 
ειδικευόμενους ιατρούς 

ΟΚΥΠΥ Μάρτιος 2020 

2.3. Παροχή δωρεάν Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 
για την αντιμετώπιση του κορωνοιού 

Υπουργείο Υγείας Μάρτιος 2020 

3.ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

3.1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ   

3.1.1. Προσωρινή αναστολή της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ για φορολογικές περιόδους που 

λήγουν Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο, 2020 

Αφορά στις επιχειρήσεις,  χωρίς την επιβολή οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων ή πρόσθετου 

φόρου και τόκου. Σημειώνεται ότι θα γίνουν διευθετήσεις έτσι ώστε οι οφειλές να 

καταβάλλονται σταδιακά, μέχρι στις 10 Νοεμβρίου 2020 με εξαίρεση επιχειρήσεις που δεν 

αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, π.χ. φαρμακεία υπεραγορές κτλ.  

Τμήμα Φορολογίας 
 
 

 
Μάρτιος 2020 

3.1.2. Ειδικές ρυθμίσεις διευκολύνσεων για όσους έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ληξιπρόθεσμων 

Οφειλών. 

Τμήμα Φορολογίας 
 
 

Απρίλιος 2020 
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Α/Α Δράση/Περιγραφή Αρμόδια Υπηρεσία  Ημερ. Έγκρισης / Διάρκεια 

3.1.3. Προσωρινή αναστολή υποβολής της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος για νομικά και 

φυσικά πρόσωπα που ετοιμάζουν οικονομικές καταστάσεις με λογαριασμούς ή 

υπόχρεους για υποβολή δήλωσης με γνωστοποίηση που εκδίδει το Τμήμα Φορολογίας. 

Τμήμα Φορολογίας 
 
 

Μάρτιος 2020 

3.1.4. Αιτήσεις για επιστροφή ΦΠΑ ή εταιρικού φόρου Θα εξετάζονται με ταχείες διαδικασίες 
ειδικότερα στις επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν περισσότερο (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία, 
τουριστικοί πράκτορες, αυτοεργοδοτούμενοι, κα). 

Τμήμα Φορολογίας Μάρτιος – Μάϊος 2020 

3.1.5. Προκαταβολή ΦΠΑ από ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων για διασφάλιση της 
δημοσιονομικής σταθερότητας (π.χ. υπεραγορές, φαρμακεία). 

Τμήμα Φορολογίας Μάρτιος 2020 

3.1.6. Φορολογική πίστωση για ιδιοκτήτες που προβαίνουν σε εθελοντική μείωση ενοικίου. 
Τροποποίηση των «περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως 2020» ώστε να 
παραχωρείται φορολογική πίστωση αντίστοιχη του 50% της μείωσης που παραχωρείται στο 
ύψος του ενοικίου (μείωση ενοικίου μεταξύ 30-50%). Αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα. 
Ισχύει για 3 μήνες, εντός του 2020. 

Τμήμα Φορολογίας 
 
 
 

Μάιος 2020 

3.1.7 Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 9% σε 5%  για περίοδο 1/7/2020 μέχρι 10/01/2021  

στους τομείς τουριστικών καταλυμάτων και εστίασης 

Από τη μείωση, αναμένεται να προκύψει όφελος για τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο 

από την πανδημία του Covid 19, ειδικότερα οι τομείς της εστίασης, των ξενοδοχείων και 

των τουριστικών καταλυμάτων.  

Υπ. Οικονομικών Μάιος 2020 

3.1.8 Παράταση της υποβολής φορολογικών δηλώσεων από μισθωτούς Υπ. Οικονομικών 26 Μαρτίου 2020 

3.1.9 Διαγραφή των επιβαρύνσεων που πιθανόν επιβλήθηκαν λόγω της μη έγκαιρης υποβολής 

φορολογικών δηλώσεων για την περίοδο που έληξε στις 10/04/2020 και 10/05/2020 

 

 

 

 

 

Υπ. Οικονομικών Μάιος 2020 
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Α/Α Δράση/Περιγραφή Αρμόδια Υπηρεσία  Ημερ. Έγκρισης / Διάρκεια 

3.2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ 

3.2.1. Αναστολή στις αποπληρωμές δόσεων, περιλαμβανομένων και τόκων. 

Αναστέλλεται για όλους τους δικαιούχους, η υποχρέωση καταβολής δόσεων, 

περιλαμβανομένων και των τόκων σε πιστωτικές διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν ή/και 

αγοράσθηκαν ή/και τυγχάνουν διαχείρισης από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. 

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αυτοτελώς 

εργαζόμενοι και επιχειρήσεις οι οποίοι δεν είχαν καθυστερήσεις στην καταβολή στις δόσης 

πάνω από 30 μέρες από την ημερομηνία που προνοείται από υφιστάμενες συμβατικές 

υποχρεώσεις στις 29 Φεβρουαρίου 2020. Τα πιο πάνω έκτακτα μέτρα έχουν διάρκεια από 

την 30η Μαρτίου 2020 (ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος) μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 

2020.  

Νέο τροποποιητικό διάταγμα περίληψης μέτρων αναστολής από χρηματοδοτικούς 

οργανισμούς και εποπτικές αρχές. 

Σκοπός του είναι η καλύτερη εφαρμογή του νόμου και του βασικού διατάγματος στη βάση 

κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. 

Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων ανακοίνωσαν  ότι σε συνέχεια 

της έκδοσης του περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς 

Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Διατάγματος 30 Μαρτίου του 2020,  προχωρούν στην 

παραχώρηση πρόσθετης χρηματοοικονομικής ελάφρυνσης -σχετικά με τον ανατοκισμό- 

στους δανειολήπτες που δυσμενώς επηρεάζονται από την πανδημία του ιού COVID-19. 

Πέραν της αναστολής των δόσεων κεφαλαίου και τόκων δεν θα εφαρμοστεί ανατοκισμός 

στους τόκους κατά την Περίοδο Αναστολής σε δάνεια που εμπίπτουν στις πρόνοιες του 

Διατάγματος και για τα οποία θα γίνει αναστολή κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 

μέρους του πελάτη. 

Υπ. Οικονομικών Μάρτιος 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 Ιουνίου 2020 
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Α/Α Δράση/Περιγραφή Αρμόδια Υπηρεσία  Ημερ. Έγκρισης / Διάρκεια 

3.2.2. Προσωρινή αναστολή της διαδικασίας εκποιήσεων 

ΚΕΔΙΠΕΣ για περίοδο 3 μηνών. Υπόλοιπες  τράπεζες – ανακοίνωση Συνδέσμου Τραπεζών με 

την οποία αναφέρει την επέκταση της περιόδου αναστολής των διαδικασιών εκποίησης 

ενυπόθηκων ακινήτων έως τις 31 Αυγούστου 2020.  

ΚΕΔΙΠΕΣ Μάρτιος 2020 

3.2.3. Ανακοίνωση ΚΤΚ για χαλάρωση υποχρεώσεων κυπριακών χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. Κεντρική Τράπεζα 
 

Μάρτιος 2020 

3.2.4. Παράταση διορίας προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενους 

που υπέβαλαν ήδη αίτηση για ένταξη στο «Σχέδιο Εστία». 

Εγκρίθηκε η εκ νέου επέκταση της προθεσμίας προσκόμισης των απαραίτητων 

δικαιολογητικών ενός μηνός, από ενδιαφερόμενους που είχαν υποβάλει αίτηση μέχρι τις 

31.12.2019 για ένταξη στο Σχέδιο Εστία. Ως νέα προθεσμία ορίζεται η 31η Ιουλίου 2020 αντί 

της 30ης Ιουνίου 2020, και δυνατότητα υποβολής αίτησης από δανειολήπτες που δεν είχαν 

υποβάλει αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο Εστία μέχρι τις 31.12.2019 και επιθυμούν να το 

πράξουν (υποβολή αίτησης από 1 Ιουνίου 2020 μέχρι τις 15 Ιουνίου 2020). 

Υπ. Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

 

Μάρτιος – Δεκέμβριος 2020 

3.2.5  Σχέδιο Επιδότησης επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά δάνεια 

Βελτίωση των προοπτικών παροχής ρευστότητας σε επιχειρήσεις περιλαμβανομένων και 

αυτοτελώς εργαζομένων που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έλλειψη ρευστότητας, μέσω της 

επιδότησης επιτοκίων σε νέα επιχειρηματικά δάνεια μέσω επιδότησης επιτοκίου για 

καθορισμένο χρονικό διάστημα αλλά και καθορισμένο ανώτατο ύψος δανείου. Διάρκεια 

μέχρι 4 χρόνια. 

Υπ. Οικονομικών Μάιος 2020 

3.2.6 Σχέδιο Επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια 

Στήριξη των νοικοκυριών για σύναψη δανείων για σκοπούς ιδιοκατοίκησης μέσω 

επιδότησης  επιτοκίου για καθορισμένο χρονικό διάστημα αλλά και καθορισμένο ανώτατο 

ύψους δανείου. Διάρκεια μέχρι 4 χρόνια. 

 

Υπ. Οικονομικών Μάιος 2020 
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Α/Α Δράση/Περιγραφή Αρμόδια Υπηρεσία  Ημερ. Έγκρισης / Διάρκεια 

3.2.7 Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων («Pan-

European Guarantee Fund») 

 Η Κύπρος θα συμμετάσχει στο Ταμείο συνεισφέροντας ποσό ύψους €32,5 εκ. υπό την 

μορφή εγγυήσεων. Στόχος του Ταμείου Εγγυήσεων είναι να ανταποκριθεί στον οικονομικό 

αντίκτυπο της πανδημίας διασφαλίζοντας ότι οι ΜΜΕ, οι Εταιρείες Μεσαίας 

Κεφαλαιοποίησης (οι οποίες εργοδοτούν μέχρι 3000 άτομα προσωπικό) και οι διάφοροι 

φορείς που παρέχουν βασικές υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, έρευνας και 

εκπαίδευσης, που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια των κρατών μελών που θα 

συμμετέχουν στο ταμείο, έχουν πρόσβαση σε επαρκή ρευστότητα ώστε να ανταπεξέλθουν 

στις προκλήσεις που δημιούργησε η κρίση και να συμβάλει στην προσπάθεια 

επανεκκίνησης των οικονομιών τους. 

Υπ. Οικονομικών Μάιος 2020 

3.2.8 Σχέδιο Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς ΕΤΕπ για χορήγηση δανείων προς 

κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης 

Αξιοποίηση υφιστάμενου σχεδίου το οποίο λειτουργεί από το 2014 με οικονομική 

συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Κυβέρνησης και της ΕΤΕπ με σκοπό την ενίσχυση της 

κυπριακής οικονομίας και τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. 

Υπ. Οικονομικών Μάιος 2020 

3.2.9 Χρηματοδότηση ΜΜΕ μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου (ΤΕΚ) Πρόκειται 
για επέκταση υφιστάμενου μέτρου σε συνεργασία με την ΕΤΕπ. Η διαχείριση του ΤΕΚ έχει 
ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο της ΕΤΕπ, το οποίο εποπτεύει τη διαδικασία,  
χωρίς την εμπλοκή της Κυβέρνησης στη διαδικασία δανειοδότησης.  Ρευστότητα ύψους 
μέχρι €800 εκ. για χρηματοδότηση ΜΜΕ 

Υπ. Οικονομικών Μάιος 2020 

3.3 ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

3.3.1. Μη καταβολή της πρόσθετης εισφοράς στο ΓΕΣΥ η οποία προγραμματίζεται την 1/4/2020 για 

τρείς μήνες, από εργοδότες, εργαζομένους και κράτος. Σημειώνεται ότι δεν επηρεάζεται το 

χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή της 2ης Φάσης του ΓΕΣΥ.  

 

Υπουργείο Υγείας 
 

Υπ. Οικονομικών 

Απρίλιος – Ιούνιος 2020 
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Α/Α Δράση/Περιγραφή Αρμόδια Υπηρεσία  Ημερ. Έγκρισης / Διάρκεια 

3.3.2. Διευκολύνσεις για Έργα Δημοσίων Συμβάσεων: 

- Αναστολή της  Απαίτησης κατακράτησης εγγυήσεων στα πλαίσια συμβάσεων κράτους 

και ιδιωτικού τομέα για προμήθειες υπηρεσιών ή προϊόντων  

- Παράταση της περιόδου εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων για λόγους ανωτέρας 

βίας. 

Γενικό Λογιστήριο 
 
 

Μάρτιος 2020 

3.3.3. Στήριξη για ανάκαμψη του Τουρισμού  

Υλοποίηση δράσεων στήριξης του τουριστικού ρεύματος στην Κύπρο, μεταξύ Ιουνίου και 

Σεπτεμβρίου του 2020, σε συνεργασία με Αεροπορικές Εταιρείες  και Οργανωτές Ταξιδιών, 

καθώς και δράσεις για ενίσχυση της προσέλκυσης τουριστών κατά την περίοδο Οκτωβρίου 

2020– Μαρτίου 2021. Περιλαμβάνεται και Σχέδιο κινήτρων για αεροπορικές εταιρείες με 

στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Κύπρου και στήριξη του τουριστικού τομέα . 

 

Υφ. Τουρισμού 
 
 

Μάρτιος  - Ιούνιος 2020 

3.3.4. Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού Νόμος 
του 2020. 
Σκοπός του Νόμου είναι η παραχώρηση σε διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών καθώς και 
σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις το δικαίωμα δια νόμου σε περίπτωση ακυρώσεων 
συμβάσεων λόγω της πανδημίας COVID 19 να εκδίδουν στα αντισυμβαλλόμενα μέρη 
πιστωτικές σημειώσεις. Ο Νόμος περιλαμβάνει, επίσης, πρόνοιες για την έκδοση 
κυβερνητικών εγγυήσεων προς όφελος των δικαιούχων των υπό αναφορά πιστωτικών 
σημειώσεων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του διοργανωτή, της τουριστικής ή της 
ξενοδοχειακής επιχείρησης η οποία έκδωσε την πιστωτική σημείωση. 

Υφ. Τουρισμού 
 

Υπ .Ενέργειας, 
Εμπορίου και 
Βιομηχανίας 

 
 

Απρίλιος 2020 

3.3.5. Μέτρα για στήριξη των Αεροδρομίων και μετριασμό των επιπτώσεων που προκαλεί η 
πανδημία COVID-19 στις Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου 
 

Υπουργείο  
Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και 
Έργων 

 
 

Απρίλιος – Ιούνιος 2020 
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3.3.6. Σχέδιο Δράσης για σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων στις πτήσεις προς 
Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και λειτουργία Αεροδρομίων 

Υπουργείο  
Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και 
Έργων  

Μάϊος – Ιούνιος 2020 

3.3.7. Αποζημίωση προς τις Κυπριακές Αερογραμμές λόγω της πανδημίας Υπ. Οικονομικών Μάιος 2020 
 

3.3.8 Πρόγραμμα συνδιαφήμισης με τουριστικούς πράκτορες για προσέλκυση τουρισμού και 
προβολή της Κύπρου ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού 
Το πρόγραμμα θα αρχίσει να υλοποιείται από την 1η Ιουνίου με στόχο την αύξηση του 
τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο τόσο κατά τους καλοκαιρινούς όσο και τους 
χειμερινούς μήνες. 

Υφ. Τουρισμού Μάιος 2020 

3.3.9. Παραχώρηση έκτακτης οικονομικής βοήθειας σε εγγεγραμμένες φιλοζωικές οργανώσεις 
για σκοπούς σίτισης αδέσποτων ζώων κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων, 
λόγω COVID 19 

Υπ. Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος/ 

Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες 

Μάρτιος 2020 

3.3.10. Μέτρα στήριξης του αγροτικού τομέα για αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων από την εξάπλωση του COVID 19 
 

Υπ. Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος 

Μάιος 2020 

3.3.11. Μέτρα στήριξης του αγροτικού τομέα για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας 
του COVID19. 
 

Υπ. Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος 

Μάϊος 2020 

3.3.12 Καταβολή ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στην πατατοκαλλιέργεια Υπ. Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος 

Μάιος 2020 

3.3.13. Σχέδιο προσωρινής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων, ως ειδικό μέτρο  για μετριασμό 
των επιπτώσεων στην αλιεία από την εξάπλωση του COVID-19 
 

Υπ. Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος 

Απρίλιος 2020 
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3.3.14. Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 
Παραχώρηση στις λατομικές επιχειρήσεις διευκολύνσεις στην πληρωμή των μισθωμάτων, 
ενοικίων και δικαιωμάτων προς τη Δημοκρατία σε προκαθορισμένες δόσεις έως ότου 
τερματιστούν τα περιοριστικά μέτρα και επανέλθει η κανονική λειτουργία των 
επιχειρήσεων. 

Υπ. Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος 

Απρίλιος 2020 

3.3.15. Παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων για την καταβολή 
έκτακτης χορηγίας στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας λόγω COVID-19  
 

Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών 

Απρίλιος 2020 

3.3.16. 
 

Σχέδιο άμεσης επιχορήγησης του έντυπου τύπου για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
πανδημίας του COVID19 

Υπ. Οικονομικών 
 

Απρίλιος 2020 

3.3.17 Οικονομική Στήριξη: Α) Κυπριακής Εφημερίδας Ελευθερία &  Β) Κυπριακής Εφημερίδας 
Παροικιακή. 

Υφυπουργός παρά 
των Προέδρω 

Μάιος 2020 

3.3.18. Διευκολύνσεις Εφόρου Εταιρειών 

- Αναστέλλεται μέχρι Ιανουάριο 2021 η διαδικασία δημοσίευσης τρίμηνης ειδοποίησης 

πριν την διαγραφή των μη συμμορφούμενων εταιριών 

- Η δυνατότητα καταβολής του τέλους €350 παρατείνεται μέχρι 31/12/2020. 

- Ετήσια Έκθεση δύναται να υποβληθεί μέχρι και 28/01/2021 

- Η εφαρμογή της χρηματικής επιβάρυνσης για εκπρόθεσμη υποβολή θεσμοθετημένων 

εντύπων στο ΤΕΕΠ θα μετατεθεί για το 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπ.Ενέργειας, 
Εμπορίου και 

Βιομηχανίας  και  
Τμήμα Εφόρου 
Εταιρειών και 

Επίσημου Παραλήπτη 

Μάρτιος 2020 
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3.3.19. Χρηματοδοτήσεις και άλλα μέτρα για ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας για COVID-19 

- Προκήρυξη Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων σχετικών με την πανδημία COVID-19 και 

τις επιπτώσεις της,  

- Παροχή διευκολύνσεων σε υφιστάμενα τρέχοντα χρηματοδοτούμενα Έργα 

- Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων μέχρι Δεκέμβριο 2020 

- Αλλαγές σε πρόνοιες της Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 καθώς και 

ειδικών διατάξεων επιμέρους Προσκλήσεων 

- Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων 

προσεγγίσεων/λύσεων/προϊόντων/υπηρεσιών σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις 

προκλήσεις που επιφέρουν οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. 

- Ενθάρρυνση φορέων για παραχώρηση πρόσβασης σε εξωτερικούς ενδιαφερόμενους σε 

ερευνητικές υποδομές τους, για υλοποίηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την 

αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. 

Ίδρυμα Έρευνας και 
Καινοτομίας 

 
 

Απρίλιος 2020 

3.3.20. Παροχή Διευκολύνσεων Αποπληρωμής σε Συμβούλια Υδατοπρομήθειας,  
Δήμους και άλλες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Αγορά Νερού Ύδρευσης  
από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα 
Αναστολή έκδοσης τιμολογίων προς προμηθευτές νερού ύδρευσης για αγορά νερού 
ύδρευσης από τα κυβερνητικά υδατικά έργα για 3 μήνες.  
 

Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων 

Μάϊος 2020 

3.3.21. Καταβολή έκτακτης χορηγίας προς τους επαγγελματίες των τεχνών και του πολιτισμού 

Καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς τους επαγγελματίες από όλο το φάσμα 

των τεχνών και του πολιτισμού, οι οποίοι έχουν αναστείλει πλήρως τις εργασίες τους και 

έχουν υποστεί μείωση απολαβών. 

Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Μάϊος 2020 

3.3.22. Αναστολή Συμψηφισμού υποχρεώσεων προς το κράτος  

Η διαδικασία Συμψηφισμού πληρωμών με οφειλές προς το Δημόσιο αναστέλλεται για 

περίοδο 6 μηνών, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. 

Γενικό Λογιστήριο Απρίλιος – Σεπτέμβριος 
2020 
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3.3.23 Διευκολύνσεις προς Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης:  

-Καταβολή πρώτης δόση της κρατικής χορηγίας  

--Χορηγία στους Δήμους έναντι της απώλειας εσόδων από  κατάργηση διαπυλίων 

- Καταβλήθηκε έγκαιρα στους Δήμους η πρώτη δόση της οικονομικής βοήθειας έναντι  

απώλειας εσόδων από κατάργηση επαγγελματικού φόρου. 

- Καταβολή 2ης δόση κρατικής χορηγίας περί το τέλος Απριλίου 2020, αντί τέλος Μαΐου 2020 

- Αναστολή δόσεων προς το κράτος για διάφορους λόγους, ήτοι μισθώματα που αφορούν 

συμβάσεις μίσθωσης για Τ/Κ περιουσίες, καθυστερημένες οφειλές για απαλλοτριώσεις, 

μισθώματα για γη η οποία έχει εκμισθωθεί στους δήμους κ.α., για περίοδο 3 μηνών, μέχρι 

30/6/2020.  

- Αναστολή διαδικασίας Συμψηφισμού πληρωμών με οφειλές προς το Δημόσιο, για περίοδο 

6 μηνών.  

Υπουργείο 
Εσωτερικών 

Απρίλιος 2020 

3.3.24 Μέτρα στήριξης της ναυτιλιακής Βιομηχανίας 

- Παράταση της προθεσμίας για καταβολή του φόρου χωρητικότητας και του ετήσιου 

τέλους διαχείρισης νηολογίου μέχρι τις 31 Μαΐου 2020 (αντί για τις 31 Μαρτίου 2020) 

- Παράταση Ισχύος Πιστοποιητικών των Ναυτικών μέχρι την 1 Σεπτεμβρίου 2020 

- Διευκολύνσεις για τεχνικά θέματα και παράταση ισχύος πιστοποιητικών πλοίων  

- Παράταση Ισχύος Πιστοποιητικών για  τα Ακτοπλοϊκά Σκάφη μέχρι 15/6/2020 

- Δυνατότητα αναστολής επιθεώρησης υφάλων στην ξηρά για ακτοπλοϊκά σκάφη, μέχρι 

τις 30/11/2020, κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη 

- Παροχή 24ώρης εξυπηρέτησης για θέματα τεχνικής υποστήριξης 

 

 

 

 

 

Υφ. Ναυτιλίας Μάρτιος 2020 
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3.3.25 Σχέδιο Επιδότησης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων 

Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι που απασχολούν μέχρι και 

50 άτομα προσωπικό οι οποίοι ήταν ενταγμένοι και εγκρίθηκαν στα Ειδικά Σχέδια του 

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εφαρμόζονται στο 

πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID19 κατά την 

περίοδο 13 Απριλίου – 12 Μαΐου 2020. 

Υπ. Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Μάιος 2020 

3.3.26 Άμεση προώθηση ώριμων Αναπτυξιακών Έργων 

Όλες τις αρμόδιες αρχές θα προβούν σε άμεση προκήρυξη των προσφορών για όλα τα 

αναπτυξιακά έργα τα οποία είναι ώριμα και έτοιμα για προκήρυξη, ανεξάρτητα από την 

προγραμματισμένη περίοδο προκήρυξης τους με βάση τον προϋπολογισμό (εξαιρείται το 

νέο κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων). 

Όλα τα Υπουργεία Μάιος 2020 

4.  Μέτρα για Εύρυθμη Λειτουργία Δημόσιας Υπηρεσίας και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

4.1 Αναγκαίο Προσωπικό στη Δημόσια Υπηρεσία από 17/3 

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: 

(α) όπου είναι δυνατόν από την οικία τους 

(β) με προσωπικό ασφαλείας για επείγοντα θέματα και εξυπηρέτηση των πολιτών για 

έκτακτες ανάγκες 

Των πιο πάνω ρυθμίσεων εξαιρούνται οι ουσιώδεις υπηρεσίες. 

Ρυθμίσεις για ευέλικτο ωράριο στις υπηρεσίες που εξυπηρετούν κοινό. 
 

Υπ. Οικονομικών  Μάρτιος 2020 
 
 

4.2. Αλλαγή νομοθεσίας ώστε να επιτρέπονται οι Συνεδρίες Μέσω Τηλεδιασκέψεων Υπ. Οικονομικών Μάρτιος 2020 

4.3. Εξασφάλιση αδειών τηλεδιάσκεψης για δημόσιες υπηρεσίες 

 

 

Υφυπουργείο 
Έρευνας, Καινοτομίας 

και Ψηφιακής 
Πολιτικής 

Μάρτιος  2020 
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5. Μέτρα Προστασίας και Στήριξης των Πολιτών 

5.1. Εισαγωγή Πλαφόν στις τιμές προϊόντων προσωπικής υγιεινής 
Στις τιμές προϊόντων προσωπικής υγιεινής (μάσκες, αντισηπτικά, αντιβακτηριδιακά υγρά, 
σαπούνια κτλ) για να αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας. 

  

Υπ.Ενέργειας, 
Εμπορίου και 
Βιομηχανίας 

Μάρτιος 2020 

5.2. Εφάπαξ Επίδομα  €750 παραμονής Φοιτητών στο εξωτερικό Υπ. Παιδείας, 
Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και 
Νεολαίας  

Μάρτιος 2020 

5.3. Σχέδιο για επαναπατρισμό Κυπρίων που βρίσκονται στο εξωτερικό για ειδικούς λόγους 

καθώς και στήριξη Κυπρίων που δεν θα επαναπατρισθούν 

Περιλαμβάνει φάρμακα και μετάβαση από το αεροδρόμιο στους χώρους φιλοξενίας 

Υπ. Εξωτερικών 
Υπ. Μεταφορών 

Μάρτιος – Ιούνιος 2020 

5.4. Διεκπεραίωση της επιχείρησης επαναπατρισμού 

μέσω ναυλωμένων πτήσεων 

Υπ. Εξωτερικών 
Υφ. Τουρισμού 

Απρίλιος 2020 

5.5. Επαναπατρισμός Κυπρίων Πολιτών και Νόμιμα Διαμενόντων 

στην Κυπριακή Δημοκρατία  

Περιλαμβάνει κόστος διαμονής σε χώρους φιλοξενίας, φρούρηση των χώρων και 

διενέργεια τεστ κορωνοϊου. 

 

Υπ. Εξωτερικών 
Υφ. Τουρισμού  

 
 

Απρίλιος 2020 

5.6. Έκτακτο Βοήθημα στους Εγκλωβισμένους & Επανεγκατεσταθέντες Επίτροπο Προεδρίας /  
Υπηρεσία 

Ανθρωπιστικών 
Θεμάτων 

Απρίλιος 2020 

5.7. Παροχή οικονομικής αρωγής σε Κυπρίους που βρίσκονται στο εξωτερικό και δεν 
μπορούν να επαναπατρισθούν  
 
 

Υπ. Εξωτερικών Μάρτιος 2020 
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5.8. Προμήθεια Ειδών Πρώτης Ανάγκης στους Επαναπατρισθέντες Κύπριους που πρέπει να 
Παραμείνουν σε Υποχρεωτική Απομόνωση στο πλαίσιο της Αντιμετώπισης της Έκτακτης 
Κατάστασης  
Κάλυψη εξόδων που αφορούν στην προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης για να 
παραχωρηθούν στους επαναπατρισθέντες Κύπριους που πρέπει να παραμείνουν σε 
υποχρεωτική απομόνωση για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης που βρίσκεται σε 
εξέλιξη στη Δημοκρατία λόγω της εξάπλωσης του ιού COVID-19. 
 

Υφυπουργός παρά τω 
Προέδρω 

Μάρτιος 2020 

5.9. Λειτουργία Τηλεφωνικού Κέντρου / Interactive Voice Response (IVR) 

 

Υφυπουργείο 
Έρευνας, Καινοτομίας 

και Ψηφιακής 
Πολιτικής 

Μάρτιος 2020 

5.10. Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η πρόσθετη επιβάρυνση επί του απλήρωτου ποσού του 
δικαιώματος ή τέλους για το έτος 2019 η ίση με πέντε τοις εκατό (5%) να καταβάλλεται στην 
περίπτωση στις πληρωμής του εν λόγω ποσού εντός έξι (6) μηνών μετά την λήξη στις 
προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής και η ίση με δεκαπέντε τοις εκατό (15%), στην 
περίπτωση πληρωμής του απλήρωτου ποσού δικαιώματος ή τέλους μετά την πάροδο έξι (6) 
μηνών από τη λήξη στις προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής. 
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5.11. Καθολική μείωση της τιμής χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10%  

για περίοδο 4 μηνών.  

Η ΡΑΕΚ αποφάσισε τη μείωση κατά 10% στην τελική τιμή ηλεκτρισμού, εξαιρουμένου του 

ΦΠΑ και του τέλους ΑΠΕ και ΕΞΕ, για συνολική περίοδο δύο (2) μηνών, η οποία θα 

εφαρμοστεί:  

(α) για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση 

των οποίων γίνεται τέλος Μαρτίου 2020, και 

(β) για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση 

των οποίων γίνεται από την 1η  Απριλίου 2020.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ στις 29/4/2020, αποφάσισε να εισηγηθεί στην ΡΑΕΚ 

παράταση της διάρκειας εφαρμογής της μείωσης της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10% 

για ακόμη δυο μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος Ιουνίου για τους μηνιαίους καταναλωτές και 

τέλος Ιουλίου για τους διμηνιαίους.   

 

ΑΗΚ 
ΡΑΕΚ 

Μάρτιος 2020 

5.12. Αναστολή εξώσεων για δύο μήνες  
 

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και 

Δημόσιας Τάξεως 

Μάρτιος 2020 

5.13 Μη καταβολή της τελευταίας δόσης των τελών της Φοιτητικής Εστίας του Ανώτερου 
Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου από τη μη χρήση της 

Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Μάιος 2020 


