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Mέτρα στήριξης από το 
Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων  

 Support measures from the 
Ministry of Labour, Welfare and 
Social Insurance 
 
 

 
 
Σχέδιο Ειδικού Επιδόματος 
Στήριξης Ανέργων 

  
 
Special Support Scheme for 
Unemployed 

 
Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο λάμβανε ανεργιακό 
επίδομα, για το οποίο έχει εξαντλήσει το δικαίωμα για 
πληρωμή είτε το Ιανουάριο, είτε το Φεβρουάριο, είτε το 
Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο του 2020, δύναται να ενταχθεί 
στο Σχέδιο. Το Ειδικό Επίδομα θα ισούται με €360 για 
περίοδο ενός μηνός. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
 

  
Any person who has received unemployment benefit, for 
which the right for payment has been exhausted either in 
January, or in February, or in March, or in April 2020, may 
be included in the Scheme. The Special Allowance will be 
€360 for a period of one month. 
 
 

For more information click here 

 

 

 

Ειδικό Σχέδιο Μερικής 
Αναστολής των Εργασιών της 
Επιχείρησης 

 Special Scheme for Partial 
Suspension of Business 

 
Οποιαδήποτε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο Ειδικό 
Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της 
Επιχείρησης εφόσον έχει αναστείλει μερικώς την εργασία 
της, δηλαδή έχει ή προβλέπει μείωση του κύκλου 
εργασιών της επιχείρησης πέραν του 25% για την 
περίοδο από 13 Μαΐου 2020 μέχρι και 12 Ιουνίου 2020, 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών 
οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η 
επιχείρηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 
19. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
 

  
Any business may participate in the Special Scheme for 
Partial Suspension of Business if it has partially 
suspended its operation, i.e. has or foresees to have a 
decrease in the company’s turnover of more than 25% for 
the period from 13 May 2020 to 12 June 2020, compared 
to the corresponding months of the previous year and the 
decrease in turnover is solely due to the situation of the 
business as a result of the COVID-19 Coronavirus 
Pandemic. 
 
 
 

For more information click here 
 

 

 

 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/5A685417AA0E8027C225857A0052EF5D/$file/5291%201%206%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/5A685417AA0E8027C225857A0052EF5D/$file/5291%201%206%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/07DED54C9F4445FDC225857A0050B918/$file/5290%201%206%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/07DED54C9F4445FDC225857A0050B918/$file/5290%201%206%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf


   
 

  

 
 

Ειδικό Σχέδιο Πλήρους 
Αναστολής των Εργασιών της 
Επιχείρησης 

 Special Scheme for Complete  
Suspension of Business 

 
Οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία είτε (α) τελεί υπό 
υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα 
Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές 
Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και δεν έχει 
διαφοροποιηθεί η φύση ή και ο τρόπος 
δραστηριοποίησής της εφόσον δεν ασκεί καμία 
οικονομική δραστηριότητα είτε (β) επιχειρήσεις οι οποίες 
είναι άμεσα συνδεμένες με τις δραστηριότητες των 
επιχειρήσεων που βρίσκονται σε πλήρη αναστολή 
εργασιών, εφόσον υφίσταται μείωση του κύκλου 
εργασιών της επιχείρησης πέραν του 80% για την 
περίοδο από 13 Μαΐου 2020 μέχρι και 12 Ιουνίου 2020 σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 
έτους, μπορούν να ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους 
Αναστολής των Εργασιών. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
 

  
Any business which is either (a) subject to a mandatory 
full suspension, in accordance with the Decrees of the 
Minister of Health and the relevant Decisions of the 
Council of Ministers and has not differentiated the nature 
or manner of its activities as long as it does not engage in 
any economic activity or (b) businesses which are directly 
linked to the activities of businesses that are in complete 
suspension of operations, if there is a decrease in the 
company's turnover of more than 80% for the period from 
13 May 2020 to 12 June 2020 compared to the 
corresponding period of the previous year, they may be 
included in the Special Scheme for Complete Suspension 
of Operations. 
 
 

 
For more information click here 
 

   
 

Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς 
Εργαζομένων 

 Special Scheme for Self 
Employed 

 
Αυτοτελώς εργαζόμενοι οι οποίοι είτε (α) τελούν υπό 
υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα 
Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές 
Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και δεν έχει 
διαφοροποιηθεί η φύση ή και ο τρόπος 
δραστηριοποίησής τους εφόσον δεν ασκούν καμία 
οικονομική δραστηριότητα είτε (β) αυτοτελώς 
εργαζόμενοι για τους οποίους οι δραστηριότητες τους 
είναι άμεσα συνδεμένες με τις δραστηριότητες των 
επιχειρήσεων που βρίσκονται σε πλήρη αναστολή 
εργασιών, εφόσον υφίσταται μείωση του κύκλου 
εργασιών τους πέραν του 80% για την περίοδο από 13 
Μαΐου 2020 μέχρι και 12 Ιουνίου 2020 σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους είτε (γ) 
έχουν αναστείλει μερικώς την εργασία τους, δηλαδή 
έχουν ή προβλέπουν μείωση του κύκλου εργασιών τους 
πέραν του 25% για την περίοδο από 13 Μαΐου 2020 μέχρι 
και 12 Ιουνίου 2020, σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο του προηγούμενου έτους μπορούν να ενταχθούν 
στο Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
 

  
Self-employed persons who are either (a) are subject to 
compulsory full suspension, in accordance with the 
Decrees of the Minister of Health and the relevant 
Decisions of the Council of Ministers and the nature or 
manner of their activities has not been differentiated if 
they do not engage in any economic activity or (b) self-
employed persons whose activities are directly linked to 
the activities of businesses in complete suspension of 
operations, if there is a decrease in their turnover of 
more than 80% for the period from 13 May 2020 to 12 
June 2020 compared to the corresponding period of the 
previous year or (c) they have partially suspended their 
work, i.e. they have or foresee a reduction in their 
turnover of more than 25% for the period from 13 May 
2020 to 12 June 2020, compared to the corresponding 
period of the previous year, can be included in the 
Special Scheme for of Self-Employed. 
 
 
 
 

For more information click here 
 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/8E65D7193EF300B5C225857A004F2120/$file/5289%201%206%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/8E65D7193EF300B5C225857A004F2120/$file/5289%201%206%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/580B606ADEAC7CE9C225857A004A8882/$file/5288%201%206%20%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/580B606ADEAC7CE9C225857A004A8882/$file/5288%201%206%20%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf


   
 

  

 
 
   

 

Ειδικό Επίδομα Ασθενείας  Special Sick Leave Allowance 
 
Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας καταβάλλεται: 
 

▪ Σε πρόσωπα που εμπίπτουν στον κατάλογο 
των ευπαθών ομάδων 

▪ Σε πρόσωπα που βρίσκονται σε καθεστώς 
υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα) και 
καθεστώς αυτοπεριορισμού 

▪ Σε πρόσωπα που έχουν προσβληθεί από τον ιό 
και κατέχουν πιστοποιητικό από το Υπουργείο 
Υγείας 

▪ Σε πρόσωπα ηλικίας μεγαλύτερης των 63 ετών 
που δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη 

▪ Σε πρόσωπα με αναπηρίες, τα οποία εργάζονται 
με βάση τα Σχέδια Απασχόλησης με Στήριξη 

 
Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας ισχύει από τις 13/05/2020 
μέχρι τις 12/06/2020 
 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
 

  
The Special Sick Leave Allowance is paid to: 
 

▪ Persons on the list of vulnerable groups 
▪ Persons in compulsory restriction (quarantine) 

and self-restraint status 
▪ Persons infected with the virus and hold a 

certificate from the Ministry of Health 
▪ Persons over the age of 63 who do not receive 

a statutory pension 
▪ Persons with disabilities who work under the 

Employment Plans with Support 
 
 
 
 
The Special Scheme for Sick Leave is valid from 
13/05/2020 until 12/06/2020. 
 

For more information click here 

   
 

Ειδική Άδεια για Φροντίδα 
Παιδιών 

 Special Leave for Child Care 

 
Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών θα 
παραχωρείται σε εργαζόμενους γονείς του ιδιωτικού 
τομέα, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την φροντίδα 
παιδιών μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρίες και 
δεν μπορούν να εργαστούν είτε με τηλεργασία ή με 
εργασία από το σπίτι ή με ευέλικτο ωράριο. 
 
Το Ειδικό Επίδομα για Φροντίδα Παιδιών ισχύει από τις 
13/05/2020 μέχρι τις 12/06/2020 
 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
 

  
The Special Leave for Child Care allowance will be 
granted to private sector working parents who are 
responsible for the care of children up to 15 years of age 
or children with disabilities and cannot work either by 
teleworking or from home or with flexible working hours. 
 
 
The Special Scheme for Self Employed is valid from 
13/05/2020 until 12/06/2020. 
 

For more information click here 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/1E4D100F384836F1C225857A004A4765/$file/5287%201%206%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/1E4D100F384836F1C225857A004A4765/$file/5287%201%206%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/D32A098ABA33394BC225857A004A157A/$file/5286%201%206%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/D32A098ABA33394BC225857A004A157A/$file/5286%201%206%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf


   
 

  

 
 
 
 

Mέτρα στήριξης από Έφορο 
Εταιρειών  

 Support measures from the 
Department of Registrar of 
Companies and Official 
Receiver 
 
 

Ετήσιο τέλος  Annual Levy 
 

Η δυνατότητα καταβολής του ετήσιου τέλους για το 2020 
παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2020 
χωρίς την επιβολή της επιπρόσθετης επιβάρυνσης του 
10% και 30%. 
 

 The possibility of paying the annual fee for 2020 is 
extended until 31 December 2020 without imposing the 
additional charge of 10% and 30%. 

Οφειλόμενες Ετήσιες Εκθέσεις 
ΗΕ32 
 

 Annual Returns ΗΕ32 Due 

Αναστέλλεται η διαδικασία διαγραφής των μη 
συμμορφούμενων εταιρειών, μέχρι τον Ιανουάριο 2021. 
 

 The process of deleting non-compliant companies is 
suspended until January 2021 

Χρηματικές Επιβαρύνσεις  
 

 Financial Charges 
 

Η εφαρμογή της χρηματικής επιβάρυνσης για την 
εκπρόθεσμη υποβολή θεσμοθετημένων εντύπων στο 
ΤΕΕΕΠ μετατεθείτε για το 2021.  
 

 The application of financial charges for the late 
submission of statutory forms to the DRCOR is 
postponed for 2021.  
 

Ετήσια Έκθεση ΗΕ32 για το έτος 
2020 που αφορά λογαριασμούς 
του έτους 2019 
 

 Annual Return HE32 for the year 
2020 concerning accounts for 
the year 2019 
 

Η Ετήσια Έκθεση με ημερομηνία σύνταξης από 
01/01/2020 μέχρι και 31/12/2020 δύναται να υποβληθεί 
στο Τμήμα μέχρι και τις 28/01/2021, χωρίς να επιβληθεί 
τέλος για εκπρόθεσμη καταχώριση. 

 The Annual Return with editorial date from 01/01/2020 
until 31/12/2020 may be submitted to the Department until 
28/01/2021, without imposing a fee for late submission. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

  

 
 
 
 
 

Διάφορα Μέτρα που έχουν 
ψηφιστεί   
 

 Sundry Support measures  

 
Ενοίκια  
 

  
Rent 

Αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες προς ανάκτηση 
κατοχής ακινήτου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020 
 

 All procedures for the acquisition of a property are 
suspended until 30 September 2020 
 
 
 

Φορολογικά Κίνητρα σε Φυσικά 
Πρόσωπα που Επενδύουν σε 
Νεοφυείς η/και Καινοτόμες 
Επιχειρήσεις 
 

 Tax Incentives for Natural 
Persons Investing in New and/or 
Innovative Enterprises 
 

Επεκτείνεται η περίοδος με στόχο την συνέχιση παροχής 
φορολογικών κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα που 
επενδύουν σε νεοφυείς η/και καινοτόμες επιχειρήσεις, για 
περίοδο 18 μηνών, μέχρι 30/6/2021. Η παραλαβή των 
αιτήσεων από το Υφυπουργείο θα ξεκινήσει στις 
08/06/2020. 

 The period is extended with the aim of continuing to 
provide tax incentives to natural persons investing in 
new and/or innovative enterprises, for a period of 18 
months, until 30/6/2021. The receipt of applications by 
the Deputy Ministry will start on 08/06/2020. 

 
 
 

 


