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Λευκωσία, 28 Απριλίου 2021  

 
 
 
ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
  
ΑΠΟ:  Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων   
  
ΘΕΜΑ:  Δηλώσεις Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη αναφορικά 

με τα νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων, που έχουν 
πληγεί από την πανδημία 

 
 
Αγαπητά Μέλη, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι στην παρέμβασή του, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε αρχικά ότι 
αυτή η αναστολή εργασιών θα πρέπει να είναι και η τελευταία, δεδομένης και της επιτάχυνσης 
του εμβολιαστικού προγράμματος που πλέον αφορά και αρκετές νεότερες ηλικίες. 
 
«Σήμερα ενημερώνουμε ότι: Πρώτον, όσον αφορά την τέταρτη εφάπαξ χορηγία, δηλαδή αυτή 
του Μαρτίου, θα καταβληθεί αύριο. 
 
Δεύτερον, ανακοινώνεται νέα εφάπαξ στήριξη, η πέμπτη εφάπαξ στήριξη κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, προς τους αυτοτελώς εργαζομένους και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την 
πανδημία, η οποία αφορά κάλυψη λειτουργικών εξόδων και ενοικίων των επιχειρήσεων, ως 
ακολούθως: 
 
-Για αυτοτελώς εργαζομένους χωρίς οποιοδήποτε εργοδοτούμενο η νέα εφάπαξ στήριξη είναι 
€900 
 
-Για εργοδότες που εργοδοτούν 1 εργοδοτούμενο €1.700 
-Για εργοδότες που εργοδοτούν 2 εργοδοτούμενους €2.500 
-Για εργοδότες που εργοδοτούν 3-5 εργοδοτούμενους €4.000 
-Για εργοδότες που εργοδοτούν 6-9 εργοδοτούμενους €6.000 
-Για εργοδότες που εργοδοτούν 10-20 εργοδοτούμενους €8.500 
-Για εργοδότες που εργοδοτούν 21-50 εργοδοτούμενους €10.000 
-Για εργοδότες που εργοδοτούν άνω των 50 εργοδοτουμένων €15.000 
 
Το τρίτο, για το οποίο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, είναι ότι διαφοροποιείται η εφάπαξ 
στήριξη του Μαρτίου και του Απριλίου φυσικά, στην οποία εντάσσονται πλέον και οι 
συνδεόμενες με τον τουρισμό επιχειρήσεις, δηλαδή επηρεάζει και επιχειρήσεις οι οποίες 
δραστηριοποιούνται σε τουριστικές περιοχές όπως η Αγία Νάπα, ο Πρωταράς, η παλιά Λευκωσία 
και η Πάφος, οι οποίες δεν καλύπτονταν αρχικά. Θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη αυτή η 
αλλαγή προς όφελος αυτών των επιχειρήσεων λόγω και της παρατεταμένης περιόδου και των 
νέων δεδομένων που διαμορφώνονται. 
 
Το τέταρτο για το οποίο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε είναι ότι στην εφάπαξ χορηγία 
Μαρτίου, η οποία έχει ανακοινωθεί, περιλαμβάνονται πλέον και αυτοεργοδοτούμενοι και νομικά 
άτομα που αφορούν ταξί και φωτογράφους. 
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Θέλω να σημειώσω ότι με βάση το τέταρτο Σχέδιο Εφάπαξ χορηγίας των €200 εκ. αλλά και με 
βάση αυτό το Σχέδιο που είναι το πέμπτο, επηρεάζονται περίπου €15.000 επιχειρήσεις. Η 
κοστολόγηση των μέτρων που αφορούν την πέμπτη εφάπαξ χορηγία είναι €60-65 εκ., ενώ η 
κοστολόγηση του 13ου Σχέδιου Στήριξης Εργαζομένων για την περίοδο Μαρτίου, λόγω του 
νέου lockdown, ανέρχεται σε άλλα €55 εκ. 
 
Παράλληλα, αρχίζουν σήμερα οι αιτήσεις για το Σχέδιο Φροντίδας για παιδιά εργαζομένων. 
Τα δύο Σχέδια για τον Απρίλιο, γι’ αυτές τις δύο βδομάδες που εκτάκτως έχουν αρθεί οι 
οικονομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων, κοστολογούνται περίπου στα €120 -125 εκ.» 
Καταλήγοντας, ο κ. Πετρίδης ευχήθηκε σε όλους Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΕΞ 
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