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Παρουσίαση του Εθνικού Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος – το 

αύριο». 

Παρουσιάστηκε σήμερα το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που καταρτίστηκε 

από την κυπριακή κυβέρνηση με την ονομασία «Κύπρος – το αύριο».  

 

Ο πρώτος άξονας, αφορά τη Δημόσια Υγεία και Πολιτική Προστασία. 

Με το Σχέδιο «Κύπρος – το αύριο» δίνεται έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση 

των δημοσίων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι θα υλοποιηθούν 

επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που, μεταξύ άλλων, αφορούν: 

• Τη βελτίωση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών 
νοσηλευτηρίων. 

• Τη δημιουργία Καινοτόμου Συστήματος Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
Δημόσιας Υγείας. 

• Το Σχέδιο χορηγιών για αγορά ή αντικατάσταση ιατρικού εξοπλισμού σε δημόσια και 
ιδιωτικά νοσηλευτήρια. 

• Το Σχέδιο διαπίστευσης δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων. 
• Την ανάπτυξη γενικών διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. 
• Την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών για τον 

αποτελεσματικό χειρισμό καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 
 

Ο δεύτερος άξονας αφορά την ταχεία μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία. 

Η Πράσινη Οικονομία συνιστά με το Σχέδιο πυλώνα σύγχρονης ανάπτυξης που προσθέτει 

στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, προωθώντας μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν 

τους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης των 

υδάτινων πόρων αλλά και του περιβάλλοντος ευρύτερα.  Ενδεικτικά, αναφέρεται: 

• Στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης με την Ηλεκτρική Διασύνδεση των 
συστημάτων Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας. 

• Στην ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων σχολικών κτηρίων και άλλων κτηριακών 
υποδομών του δημοσίου. 

• Στην περαιτέρω προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
• Νέα σχέδια χορηγιών για προώθηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήμους, κοινότητες, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τα 
νοικοκυριά. 

• Στην ανάπτυξη Έξυπνου Συστήματος Μεταφορών με τη χρήση τεχνολογιών 
Ψηφιακού Αντιγράφου. 

• Στη δημιουργία υποδομής για ηλεκτροκίνηση και την προώθηση της ευρείας χρήσης 
των ηλεκτρικών οχημάτων. 
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• Στη μεταρρύθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων. 
 

Ο τρίτος άξονας αφορά την Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και Ανταγωνιστικότητας της 

Οικονομίας. 

Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, κατευθυντήρια γραμμή συνιστά η μελέτη του 

Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου αναφορικά με: 

• Τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της ενίσχυσης του πρωτογενούς και 
δευτερογενούς τομέα της οικονομίας. 

• Την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας. 
• Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσα 

από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την επίσπευση των αδειοδοτικών διαδικασιών και 
την παροχή κινήτρων. 

• Τη στοχευμένη στήριξη νεοφυών και καινοτόμων μονάδων. 
• Τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και των τοπικών αρχών. 
• Τη μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος. 
• Τη διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. 
• Την καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας. 
• Την ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού και δημοσιονομικού τομέα. 

 

Ο τέταρτος άξονας καθορίζει την πορεία Προς μία ψηφιακή εποχή. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, προωθούνται μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν την 

αναβάθμιση της υποδομής για συνδεσιμότητα, ως επίσης και την προαγωγή ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Ενδεικτικά, αναφέρονται: 

• Στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κεντρικής Κυβέρνησης και Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, καθιέρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλους τους 
τομείς. 

• Στον ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. 
• Στη Στρατηγική για έξυπνες πόλεις. 
• Στην επέκταση του δικτύου υπερ-υψηλών ταχυτήτων σε απομακρυσμένες ή μη 

καλυπτόμενες περιοχές. 
• Στην ενδυνάμωση του Εθνικού Γραφείου Ευρυζωνικότητας, για επιτάχυνση της 

ανάπτυξης των ευρυζωνικών δικτύων στην Κύπρο. 
 

Ο πέμπτος άξονας επικεντρώνεται στην Απασχόληση, Εκπαίδευση και Ανθρώπινο Δυναμικό.  

Ο πέμπτος άξονας περιλαμβάνει δύο τομείς: 

Α. Της Παιδείας, και 

Β. Της Εργασίας και κοινωνικής ευημερίας και ενσωμάτωσης. 

 

Στον τομέα της Παιδείας, μεταξύ άλλων, προβλέπονται οι ακόλουθες μεταρρυθμίσεις και 

επενδύσεις: 

• Αντιμετώπιση αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. 
• Νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών. 
• Επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των 4 

χρόνων. 
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• Ψηφιακός μετασχηματισμός σχολικών μονάδων για την ενίσχυση των ψηφιακών 
δεξιοτήτων. 

• Δημιουργία δύο πρότυπων Τεχνικών Σχολών σε Λάρνακα και Λεμεσό, 
 

ενώ στον τομέα της αγοράς εργασίας και κοινωνικής ευημερίας και ενσωμάτωσης 

προβλέπονται σειρά μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται σε: 

• Εκσυγχρονισμό του συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων που θα βελτιώνει 
συντάξεις, περιλαμβανομένης της διασφάλισης της κατώτατης σύνταξης, δικαιωμάτων 
αυτοεργοδοτουμένων, επιδομάτων και άλλων στρεβλώσεων που σήμερα 
παρατηρούνται.     

• Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
• Προώθηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης, περιλαμβανομένης της τηλεργασίας. 
• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του τμήματος εργασίας και των δημοσίων 

υπηρεσιών απασχόλησης. 
• Δημιουργία πολυδύναμων κέντρων για τα παιδιά, οικιστικών δομών για παιδιά, 

εφήβους με διαταραχές συμπεριφοράς, άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους. 
 

Σταδιακή ανάκαμψη κυπριακής οικονομίας  

Η οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο συρρικνώθηκε απότομα το 2020, λόγω της κρίσης 

COVID-19, όμως αναμένεται σταδιακή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας για το 

2021 και το 2022, κυρίως λόγω της εγχώριας ζήτησης. Αυτά είναι τα βασικά ευρήματα των 

εαρινών οικονομικών προβλέψεων για την Κύπρο, που παρουσίασε στις Βρυξέλλες η 

Κομισιόν και συγκεκριμένα ο αρμόδιος Επίτροπος Πάολο Τζεντιλόνι. 

 

Η έκθεση καταγράφει ότι τα δημόσια οικονομικά επιδεινώθηκαν σημαντικά το 2020 λόγω της 

κρίσης, αλλά αναμένεται να βελτιωθούν το 2021 και το 2022. 

 

Συγκεκριμένα η Κομισιόν καταγράφει ύφεση το 2020 5,1% αλλά ανάπτυξη 3,1% και 3,8% 

αντίστοιχα για 2021 και 2022, ανεργία 7,6% το 2020, 7,5% το 2021 και 7,2% το 2022, 

πληθωρισμό -1,1% το 2020, 1,7% το 2021 και 1,1% το 2022, χρέος 118,2% το 2020, 112,2% 

το 2021 και 106,6% το 2022 και έλλειμμα -5,7%, -5,1% και -2,0% για έτη 2020, 2021 και 2022 

αντίστοιχα. 

 

Αναλυτικά, η Κομισιόν καταγράφει ότι «η οικονομική δραστηριότητα μειώθηκε σημαντικά κατά 

5,1% το 2020 ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19 και των συνοδευτικών μέτρων». Ο 

αντίκτυπος στην εγχώρια ζήτηση μετριάστηκε μόνο εν μέρει από τα προσωρινά μέτρα 

στήριξης του εισοδήματος, καθώς η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά 3,9% το 2020 και οι 

επενδύσεις κατά 2%. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 12,4%, οι οποίες 

αντικατοπτρίζουν τον αντίκτυπο των ταξιδιωτικών περιορισμών στον τουρισμό. 

 

Σύμφωνα με την Κομισιόν, μια μέτρια ανάκαμψη προβλέπεται το 2021, με την αύξηση του 

πραγματικού ΑΕΠ να αναμένεται στο 3,1%. 

 

«Τα μέτρα lockdown στην Κύπρο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, καθώς και τα 

συνεχιζόμενα περιοριστικά μέτρα στην υπόλοιπη ΕΕ που επηρεάζουν τις τουριστικές ροές, 

υποδηλώνουν ότι αναμένεται να πραγματοποιηθεί διαρκής ανάκαμψη το δεύτερο εξάμηνο 

του 2021», αναφέρει. 

 

Καταγράφει δε ότι «η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να είναι ο κύριος μοχλός της ανάκαμψης, 

ιδιαίτερα η ιδιωτική κατανάλωση, ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης». 
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Οι επενδύσεις στις κατασκευές αναμένεται επίσης να ανακάμψουν, καθώς τα έργα υποδομής 

μεγάλης κλίμακας συνεχίζονται και ο νέος δανεισμός για κατοικίες έχει αυξηθεί από το τρίτο 

τρίμηνο του 2020. Αντιθέτως, η ζήτηση για κατοικίες υψηλών προδιαγραφών πρόκειται να 

επιβραδυνθεί, μετά την κατάργηση του προγράμματος υπηκοότητας επενδυτών. 

 

Η πρόβλεψη για δημόσιες επενδύσεις το 2021 λαμβάνει υπόψη το σχέδιο ανάκαμψης και 

ανθεκτικότητας (RRP) της Κύπρου, το οποίο θα αρχίσει να έχει σταδιακή επίπτωση φέτος. Η 

δημόσια κατανάλωση αναμένεται να έχει επίσης θετική συμβολή, λόγω ορισμένων από τα 

μέτρα στήριξης, τα οποία επεκτάθηκαν έως το 2021 και τις προγραμματισμένες αυξήσεις 

στην αποζημίωση των εργαζομένων. 

 

Η εξωτερική ζήτηση, ιδίως για τον τουρισμό, αναμένεται να ανακάμψει μέτρια, καθώς τα 

κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την πανδημία και αντιμετωπίζουν περαιτέρω 

περιοριστικά μέτρα, τα οποία επηρέασαν αρνητικά τη ζήτηση για τουρισμό για τις διακοπές 

του Πάσχα και ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά και την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο. Το 

2022 το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,8% και να υπερβεί το επίπεδο 

παραγωγής του 2019. 

 

Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση της εγχώριας ζήτησης, συμπεριλαμβανομένης της 

θετικής συμβολής του RRP, καθώς και σε μια μικρή θετική συμβολή από τις καθαρές 

εξαγωγές. 

 

Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε ελαφρώς στο 7,6% το 2020 από 7,1% το 2019. Η ευρεία 

χρήση των συστημάτων προσωρινής στήριξης εισοδήματος - έως και το 65% των επιλέξιμων 

υπαλλήλων - συνέβαλε στη διατήρηση της ανεργίας σε χαμηλά επίπεδα μέχρι στιγμής. 

Συνεχίζονται στοχοθετημένα μέτρα σε τομείς που επηρεάζονται κυρίως από μέτρα 

κλειδώματος, ειδικά η βιομηχανία φιλοξενίας. Το 2021 το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να 

μειωθεί μόνο οριακά στο 7,5% και περαιτέρω στο 7,2% το 2022. 

 

Η Κομισιόν αναφέρει ότι αβεβαιότητα και οι αρνητικοί κίνδυνοι για τις προοπτικές ανάπτυξης 

παραμένουν σημαντικοί. 

 

Τα σημαντικά προϋπάρχοντα επίπεδα χρέους του ιδιωτικού και του δημόσιου βαραίνουν 

προς αυτή την πλευρά. Από τη θετική πλευρά, οι ταχύτερες από το αναμενόμενο εκστρατείες 

εμβολιασμού στην ΕΕ θα μπορούσαν να έχουν ένα σημαντικό όφελος για τον τουριστικό 

τομέα στην Κύπρο. 

 

Ο γενικός πληθωρισμός προβλέπεται να επιστρέψει σε θετικό έδαφος το 2021, στο 1,7% από 

-1,1% το 2019. Αυτό αναμένεται να οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές της ενέργειας 

καθώς και στις υψηλότερες τιμές των υπηρεσιών και των μη ενεργειακών βιομηχανικών 

αγαθών. Ο πληθωρισμός αναμένεται να μετριαστεί στο 1,1% το 2022. 

 

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να μειωθεί στο 5,1% του ΑΕΠ το 2021, από 

5,7% το 2020. Πρόσθετα μέτρα στήριξης που ελήφθησαν για τον μετριασμό των επιπτώσεων 

της πανδημίας, στηρίζοντας την απασχόληση και τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να ανέρχονται 

στο 3,4% του ΑΕΠ το 2021. 

 

Το έλλειμμα θεωρείται ότι θα μειωθεί περαιτέρω στο 2% του ΑΕΠ το 2022 λόγω της 

συνεχιζόμενης ανάκαμψης της οικονομίας και της απόσυρσης των μέτρων στήριξης του 

COVID-19, τα οποία αναμένεται να φθάσουν το 0,2% του ΑΕΠ. 
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Από την κορυφή του 118,2% του ΑΕΠ το 2020, το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί σε 

112,2% το 2021, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση των ουσιαστικών ταμειακών αποθεμάτων 

που έχουν συσσωρευτεί από την αρχή της πανδημίας. Το 2022, ο δείκτης χρέους αναμένεται 

να μειωθεί περαιτέρω, στο 106,6% του ΑΕΠ. 

 

Οι κυβερνητικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,2% το 2021 σε σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος και να φθάσουν στο 47,4% του ΑΕΠ, πριν μειωθεί κατά 2,8% το 2022. 

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην παράταση των μέτρων στήριξης που σχετίζονται με τον 

COVID-19 και την ανάπτυξη της δεύτερης φάσης της μεταρρύθμισης του Εθνικού 

Συστήματος Ασφάλισης Υγείας (NHIS). Μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης 

και ανθεκτικότητας της Κύπρου περιλαμβάνονται επίσης και στις προβλέψεις. Το 2021, ο 

συνολικός δημοσιονομικός αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που 

περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανέρχεται σε 0,3% του ΑΕΠ. 

 

Τα κρατικά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 9,1% το 2021, ανεβάζοντας το επίπεδο στο 

42,3% του ΑΕΠ. Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στην οικονομική ανάκαμψη, στην 

υψηλότερη αναμενόμενη είσπραξη φόρων και στις αυξημένες κοινωνικές εισφορές που 

εξηγούνται από τα υψηλότερα ποσοστά εισφορών στο NHIS. Τα κρατικά έσοδα το 2022 

αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,8% πιο ήπια σε ετήσια βάση. 

 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που σχετίζονται με την έκθεση του κράτους στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα και το σύστημα υγείας είναι οι κύριοι κίνδυνοι για τα δημόσια 

οικονομικά, όπως και πτωχεύσεις ή υψηλότερα NPLs. Η οικονομική αυτονομία του Κρατικού 

Οργανισμού Υγείας (SHSO) έχει μειωθεί λόγω της πανδημίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο ότι το 

κράτος μπορεί να χρειαστεί να καλύψει τις απώλειες των δημόσιων παρόχων υγειονομικής 

περίθαλψης, καταλήγει η Κομισιόν (Πηγή: Stockwatch).  

 

 

Επιβεβαίωσε την αξιολόγηση ΒΒΒ (χαμηλό) της Κύπρου ο DBRS 

Σε επιβεβαίωση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της Κύπρου σε ξένο και εγχώριο 

νόμισμα, ΒΒΒ (χαμηλό), προχώρησε ο καναδικός οίκος DBRS, διατηρώντας σταθερή την 

τάση των αξιολογήσεων και τονίζοντας παράλληλα ότι ο αντίκτυπος στην κυπριακή οικονομία 

από την πανδημία COVID-19 ήταν «συγκριτικά λιγότερο σοβαρός». 

Ταυτόχρονα, ο καναδικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης επιβεβαίωσε τη βραχυπρόθεσμη 

αξιολόγηση της Κύπρου, R-2 (Μεσαία), ενώ τονίζει ότι η κυπριακή οικονομία θα ανακάμψει 

και θα αναστραφεί η αυξητική τάση του δημόσιου χρέους, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, πως η 

Κύπρος αντιμετωπίζει «σημαντικές πιστωτικές προκλήσεις», που σχετίζονται με το υψηλό 

ποσοστό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ). 

Η αξιολόγηση BBB (χαμηλή) της Κύπρου υποστηρίζεται, σύμφωνα με τον οίκο, από το 

συνετό πλαίσιο διαχείρισης του δημόσιου χρέους, το καλό ιστορικό στη μείωση του 

δημοσιονομικού ελλείμματος, την ένταξή στην Ευρωζώνη, η οποία προωθεί βιώσιμες 

μακροοικονομικές πολιτικές και από το άνοιγμα στις επενδύσεις, ενθαρρύνοντας έτσι ένα 

ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. 

 

Ειδικότερα, η σταθερή τάση στις αξιολογήσεις της Κύπρου, αντικατοπτρίζει την άποψη του 

DBRS, ότι οι κίνδυνοι για τις αξιολογήσεις είναι σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι, παρά τη 

σημαντική επιδείνωση, όπως σημειώνει, των οικονομικών επιδόσεων και των δημόσιων 

οικονομικών που προκαλούνται από την πανδημία του κορωνοϊού (Πηγή: Sigmalive).   

 

https://www.stockwatch.com.cy/el/article/oikonomia/stadiaki-anakampsi-kypriakis-oikonomias-vlepei-i-komision
https://www.sigmalive.com/news/oikonomia/784099/epivevaiose-tin-aksiologisi-vvv-xamilo-tis-kyprou-o-dbrs
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Πρόσθετη ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια Μαρτίου 

2021 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι την 
Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021 οι ενδιαφερόμενοι που δεν υπέβαλαν ηλεκτρονικές αιτήσεις για 
συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια για την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2021 μέχρι και την 31η 
Μαρτίου 2021 θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν 
ηλεκτρονικές αιτήσεις για συμμετοχή στα ακόλουθα Ειδικά Σχέδια: 
 

1. Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Αίτηση ΕΕΑ.3),  

2. Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Αίτηση ΕΕΑ.4) 
(απαραίτητη η υποβολή Έκθεσης Εγκεκριμένου Λογιστή),  

3. Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική 
Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται από τον 
Τουρισμό (Αίτηση ΕΕΑ.10 ή ΕΕΑ.11) (απαραίτητη η υποβολή Έκθεσης Εγκεκριμένου 
Λογιστή),  

4. Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων (Αίτηση ΕΕΑ.5) (για 
αυτοτελώς εργαζομένους οι οποίοι εμπίπτουν στην κατηγορία «9» της παραγράφου 
3(γ) των Όρων και Προϋποθέσεων της σχετικής Απόφασης απαραίτητη η υποβολή 
Έκθεσης Εγκεκριμένου Λογιστή). 

Σημειώνεται ότι, για τα Ειδικά Σχέδια όπου είναι απαραίτητη μαζί με την σχετική αίτηση να 
υποβληθεί και Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή, εκεί όπου δεν θα υποβάλλεται η Έκθεση η 
αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή (Πηγή: ιστοσελίδα coronavirus). 
 
 
Πρόσθετη ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια για την 

περίοδο από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι και την 30ή Απριλίου 2021 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι μόνο για την 
Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021 θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικές αιτήσεις για συμμετοχή 
στα Ειδικά Σχέδια για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι και την 30ή Απριλίου 
2021, από ενδιαφερομένους οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν σχετική αίτηση 
κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων για τον μήνα Απρίλιο 2021. 

Επιπρόσθετα, όσες επιχειρήσεις έχουν Αριθμό Μητρώου Εργοδότη με οικονομική 
δραστηριότητα που ανήκει στο χονδρικό εμπόριο αλλά ασχολούνται και με το λιανικό εμπόριο 
και δεν έχουν ακόμη προβεί στην απαραίτητη διόρθωση στις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων,  θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Σχέδιο της Πλήρους Αναστολής 
Εργασιών για την περίοδο από την 26η Απριλίου 2021 μέχρι και την 30ή Απριλίου 2021. 

Πληροφόρηση για τα Σχέδια βρίσκεται στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy 

 

Μείωση τόσο στο Εμβαδόν (-5,1%) όσο και στην Αξία (-4,6%) 

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από 
τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Φεβρουάριο 2021 ανήλθε στις 656.  

Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €170,1 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν 
τις 155,9 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 663 
οικιστικές μονάδες.  

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021, εκδόθηκαν 1.150 άδειες οικοδομής σε 
σύγκριση με 1.129 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 
1,9%.  

https://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/post/newdate13
http://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/
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Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 4,6% και το συνολικό εμβαδόν κατά 5,1%. 
Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μικρή μείωση της τάξης του 0,8%. Οι άδειες 
οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον 
κατασκευαστικό τομέα (Πηγή: CYSTAT). 

 

Κυβέρνηση - Συνολική Απασχόληση: 53.337 

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Απρίλιο του 2021 αυξήθηκε κατά 687 άτομα (1,3%) σε 
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 και έφτασε τα 53.337 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό 
παρατηρείται μείωση κατά 1.026 άτομα (-3,7%), από 27.715 σε 26.689 άτομα. Στο έκτακτο 
προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.773 άτομα (10,8%) φθάνοντας τις 18.247 σε σχέση 
με 16.474 άτομα τον Απρίλιο του 2020 (Πηγή: CYSTAT). 

 

Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανακοινώνει την Προκήρυξη 2021 για 
υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής 
Δραστηριότητας, το οποίο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027 και 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) της ΕΕ 
και την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας 
δίνοντας έμφαση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως είναι οι νέοι και οι γυναίκες που 
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική 
δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στους Οδηγούς των Σχεδίων, 
αξιοποιώντας τις γνώσεις, την εμπειρία, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. 

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 70% στους νέους ηλικίας 18-29 ενώ για άνδρες ηλικίας 
30-50 και γυναίκες ηλικίας 30-55 η ένταση της χορηγίας θα ανέρχεται στο 60%. Η χορηγία 
υπολογίζεται πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, κτήρια 
– αγορά, κτήρια – ανέγερση, κτήρια – ανακαίνιση/διαμόρφωση χώρων, προβολή-προώθηση), 
με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά επιχείρηση τις €120.000 για δραστηριότητες που 
αφορούν τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον τουρισμό. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται στα €30 
εκατομμύρια. Ο προϋπολογισμός αυτός δύναται να τροποποιηθεί. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τους Οδηγούς των Σχεδίων στους οποίους 
αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας και συγκεκριμένα στην Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας 
(http://www.meci.gov.cy). 

Η πρώτη χρονική περίοδος υποβολής των προτάσεων θα αρχίσει στις 17 Μαΐου 2021 και 
ώρα 8:30 π.μ. και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων 
Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) του ΥΕΕΒ μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 23.59 ή μέχρι 
εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 

Η δεύτερη χρονική περίοδος υποβολής των προτάσεων ενδέχεται να πραγματοποιηθεί την 
περίοδο Μαΐου 2022 - Δεκεμβρίου 2022, νοουμένου ότι εξακολουθεί να υπάρχει διαθέσιμο 
κονδύλι στον Προϋπολογισμό του Σχεδίου. 

Τονίζεται ότι οι αιτήσεις και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να 
υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην 
ιστοσελίδα https://fundingapps.mcit.gov.cy, χρησιμοποιώντας τους φυλλομετρητές Chrome, 
Firefox και Edge. 

https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2021/05/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%94%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CE%9C%CE%AC%CF%8A%CE%BF%CF%82%202021%20(1).pdf
http://www.meci.gov.cy/
https://fundingapps.mcit.gov.cy/
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Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση 
αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό 
της Πρόσκλησης (Πηγή: PIO). 

 

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων : Ιανουάριος  - Απρίλιος 2021  

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης «Εγγραφές Μηχανοκίνητων 
Οχημάτων» που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021. Κατά τον Απρίλιο 2021, οι 
συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 2.725, σημειώνοντας αύξηση 
229,5% σε σχέση με τον Απρίλιο 2020, τον μήνα κατά τον οποίο εφαρμόστηκαν στην Κύπρο 
αυστηρά μέτρα ανάσχεσης της εξάπλωσης της νόσου COVID-19. Οι εγγραφές επιβατηγών 
αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 240,7% στις 2.095. Οι κυριότερες εξελίξεις που 
σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου Απριλίου 2021, σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 14,9% την περίοδο 
Ιανουαρίου Απριλίου 2021 και έφτασε τις 12.489, σε σύγκριση με 10.873 κατά την ίδια 
περίοδο του 2020.  

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 11,7% και έφτασαν τις 
9.648, σε σύγκριση με 8.636 την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Από το σύνολο των 
επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 3.659 ή 37,9% ήταν καινούρια και 5.989 ή 62,1% ήταν 
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. 

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων μειώθηκαν στις 19 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021, από 
31 την ίδια περίοδο του 2020.  

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 1.480 την περίοδο 
Ιανουαρίου Απριλίου 2021, σε σύγκριση με 1.471 την αντίστοιχη περίοδο του 2020, 
σημειώνοντας μικρή αύξηση 0,6%. Συγκεκριμένα, τα βαριά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 46,3% 
στα 180, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 90,9% σε 84 και τα οχήματα ενοικίασης 
κατά 15,7% σε 96, ενώ τα ελαφρά φορτηγά μειώθηκαν κατά 8,3% στα 1.120.  

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε αυξήθηκαν στις 108 την περίοδο Ιανουαρίου-
Απριλίου 2021, από 30 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας 
άνοδο 260,0%. 

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 77,1% στις 1.098 την περίοδο 
Ιανουαρίου Απριλίου 2021, σε σύγκριση με 620 την ίδια περίοδο του 2020. (Πηγή: CYSTAT). 
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