
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Η΄/ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

1. Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών (BUSINESS FACILITATION UNIT) 

Μετεξέλιξη του υφιστάμενου Μηχανισμού Ταχείας Δραστηριοποίησης Διεθνών 
Εταιρειών σε Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών (Business Facilitation Unit) που 
δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο  
 
Αρμοδιότητες 

❖ Παροχή Υπηρεσιών για σύσταση επιχειρήσεων: 
✓ Εγγραφή εταιρείας, έγκριση ονόματο 
✓ Εγγραφή στο μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
✓ Εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ και στο Φόρο Εισοδήματος 

 
❖ Καθοδήγηση για τις απαραίτητες άδειες για αδειοδότηση εγκαταστάσεων και 

δραστηριοποίηση στην Κύπρο 
 

❖ Διευκόλυνση της έκδοσης και ανανέωσης αδειών παραμονής και 
απασχόλησης 

 
2. Νέα πολιτική για την απασχόληση προσωπικού από τρίτες χώρες που 
εργοδοτείται από εταιρείες/ επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων καθώς και για 
κυπριακές εταιρείες με προστιθέμενη αξία στην οικονομία 

❖ Επιλέξιμες επιχειρήσεις:  
 

• Επιχειρήσεις/εταιρείες ξένων συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην 

Κυπριακή Δημοκρατία ή επιχειρήσεις/εταιρείες ξένων συμφερόντων που 

προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία και που 

λειτουργούν αυτοτελή γραφεία στην Κύπρο, τα οποία να στεγάζονται σε 

κατάλληλους χώρους, ξεχωριστούς από οποιαδήποτε ιδιωτική κατοικία ή άλλο 

Γραφείο 

• Κυπριακές ναυτιλιακές εταιρείες 

• Κυπριακές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας/καινοτομίας, 

• Κυπριακές φαρμακευτικές εταιρείες ή Κυπριακές εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς  της βιογενετικής και βιοτεχνολογίας. 

2. Απασχόληση Υπηκόων τρίτων χωρών με ελάχιστο μεικτό μηνιαίο μισθό 
€2500 
 

❖ Κριτήρια 
 

• Κατοχή πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος ή 
βεβαιώσεων σχετικής πείρας σε αντίστοιχη θέση απασχόλησης διάρκειας 2 
ετών. 

• Προσκόμιση συμβολαίου απασχόλησης όχι λιγότερο των δυο ετών.  



 
❖ Προϋποθέσεις 

 

• Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών: 

70% του συνόλου των εργαζομένων σε περίοδο 5 ετών, από την ημερομηνία 
ένταξης στη Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών.  

*Σε  περίπτωση που παρέλθουν τα 5 χρόνια και δεν καταστεί δυνατή η απασχόληση 
30% Κύπριων εργαζομένων, θα επανεξετάζεται κατά περίπτωση.  

• Απασχόληση υποστηρικτικού προσωπικού (με μεικτό μηνιαίο μισθό 
μικρότερο €2500) 

Επιτρέπεται η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών νοουμένου ότι δεν 
ξεπερνά το 30% του συνόλου του υποστηρικτικού προσωπικού και το ύψος της 
μισθοδοσίας τους καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.  

❖ Διάρκεια αδειών παραμονής και απασχόλησης 
Οι άδειες θα εκδίδονται άμεσα εντός 1 μηνός και θα έχουν διάρκεια μέχρι 3 έτη. 
 

3. . Δικαίωμα Οικογενειακής επανένωσης των υπηκόων τρίτων χωρών 
που εντάσσονται στη Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών 

 
Άμεση και ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας με μισθωτή εργασία, σε 
συζύγους των οποίων ο συντηρών έχει εξασφαλίσει άδεια παραμονής και εργασίας 
στη Δημοκρατία, μέσω της Μονάδας Διευκόλυνσης Εταιρειών, και οι οποίοι 
λαμβάνουν ελάχιστο μεικτό μηνιαίο μισθό ύψους 2500 (δεν αφορά το υποστηρικτικό 
προσωπικό) 
 

4. Απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας  παραχώρησης αδειών 
εργασίας (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε – Καθεστώς επί μακρόν Διαμένοντα)   

 
5. Έκδοση DIGITAL NOMAD VISA  

(με ανώτατο αρχικό  όριο τους 100 δικαιούχους) 
 

❖ Δικαιούχοι 
Πολίτες τρίτων χωρών αυτοαπασχολούμενοι/ ελεύθεροι επαγγελματίες ή 
μισθωτοί οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών 
πληροφορικών και επικοινωνιών με εργοδότες/ πελάτες εκτός Κύπρου για 
χρονική διάρκεια 12 μήνες. 
 

❖ Καθεστώς παραμονής 
- Έχουν το δικαίωμα παραμονής στη χώρα για διάστημα μέχρι ένα έτος, με δικαίωμα 
ανανέωσης για άλλα δυο χρόνια. 
- Μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειας τους, στα οποία 
χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους άδεια παραμονής που λήγει ταυτόχρονα με τον 
συντηρών. Κατά τη διάρκεια διαμονής στην Κύπρο δεν επιτρέπεται ο/η σύζυγος ή 
ο/η σύντροφος (αφορά άτομα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης) και τα 
ανήλικα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή 
να ασκούν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα στη χώρα.  



- Εάν διαμένουν στη Δημοκρατία για μια ή περισσότερες περιόδους που στο σύνολο 
τους υπερβαίνουν τις 183 ημέρες εντός του ίδιου φορολογικού έτους τότε θεωρούνται 
φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου νοουμένου δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι σε 
οποιονδήποτε άλλο Κράτος.  
 
 
 

❖ Απαραίτητες προϋποθέσεις:  
Η άδεια παραμονής χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, νοουμένου ότι προσκομίσει:  

• υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνονται η πρόθεσή του να διαμείνει στη 
χώρα με άδεια παραμονής για την παροχή εργασίας εξ αποστάσεως και η 
δέσμευσή του ότι δεν θα παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες 
ή έργο σε εργοδότη με έδρα στην Κύπρο, 

• σύμβαση εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής σχέσης με εργοδότη, 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκτός της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, αορίστου χρόνου ή σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου 
με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα της χορηγούμενης άδειας 
παραμονής, ή 

• συμβάσεις εργασίας ή έργου αορίστου χρόνου ή, σε περίπτωση σύμβασης 
εργασίας ορισμένου χρόνου, με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το 
διάστημα ισχύος της χορηγούμενης άδειας παραμονής, σε περίπτωση που ο 
πολίτης τρίτης χώρας είναι ελεύθερος επαγγελματίας με περισσότερους του 
ενός εργοδότες που είναι εγκατεστημένοι εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας, ή 

•  στοιχεία για την ιδιότητα του αιτούντος στην επιχείρηση, καθώς επίσης και 
στοιχεία που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στο πεδίο δραστηριότητας 
και στον εταιρικό σκοπό της επιχείρησης σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης 
χώρας είναι αυτοαπασχολούμενος σε δική του επιχείρηση, η οποία ευρίσκεται 
εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας  

• αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού 
εισοδήματος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της 
διαμονής του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής 
πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα τρεισήμισι χιλιάδες 
(3.500) ευρώ μηνιαίως και αποδεικνύεται: 

i. από τη σύμβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, 
στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου ή  

ii. από τραπεζικό λογαριασμό. Αν οι επαρκείς πόροι προέρχονται από 
μισθωτές υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου, το 
ανωτέρω ελάχιστο ύψος αναφέρεται σε καθαρά έσοδα μετά την 
καταβολή των απαιτούμενων φόρων στη χώρα παροχής της εργασίας. 

Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τον/τη σύζυγο ή 
τον/την συμβιούντα και κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε τέκνο.  

• Ιατροφαρμακευτική κάλυψη 

• Λευκό ποινικό μητρώο από τη χώρα διαμονής 
 
 



6. Διεύρυνση της φοροαπαλλαγής που ισχύει για εργαζόμενους στη 
Δημοκρατία (νοουμένου ότι ήταν μη- κάτοικοι στη Δημοκρατία πριν την 
έναρξη εργοδότησης τους για περίοδο 17 ετών) 

 
❖ Φορολογική απαλλαγή ύψους 50% σε  νέους κάτοικους-εργαζόμενους με 

αμοιβή από εργοδότηση ύψους €55,000  
 

❖ Οι υφιστάμενοι δικαιούχοι του μέτρου να έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν 
το ωφέλημα από 10 σε 17 έτη. Δυνητικοί δικαιούχοι του ωφελήματος άτομα με 
εισοδήματα (€55Κ-€100Κ) για την εναπομένουσα περίοδο των 17 ετών.  
 

7. Επέκταση φοροαπαλλαγής για επένδυση σε καινοτόμες επιχειρήσεις 
Εξέταση της πιθανότητας επέκτασης της φοροαπαλλαγής 50% για επένδυση σε 
πιστοποιημένες καινοτόμες επιχειρήσεις και από εταιρικούς επενδυτές. Το καθεστώς 
το οποίο ίσχυε μέχρι τέλος Ιουνίου 2021 επέτρεπε την φοροαπαλλαγή μόνο σε 
φυσικά πρόσωπα. 
 
 

8. Αυξημένη (σε σχέση με την πραγματική) φορολογική έκπτωση για 
δαπάνες στην έρευνα και ανάπτυξη 

 
Παραχώρηση αυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν έρευνα και ανάπτυξη 
(π.χ. κατά 20%). Επιλέξιμες δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη θα εκπίπτουν του 
φορολογητέου εισοδήματος σε ποσό ίσο με 120% του πραγματικού. 
 

9. Πολιτογραφήσεις  
Δικαίωμα στην υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση μετά από 5 χρόνια παραμονής 
και εργασίας στη Δημοκρατία ή μετά από 4 χρόνια  εάν πληρούν το κριτήριο της 
κατοχής αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας 
 


