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Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 
τη Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε ότι έχει τεθεί σε 
εφαρμογή ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) 
Νόμος του 2021 (N.102(Ι)/2021).  Εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενοι που οφείλουν 
κοινωνικές εισφορές, τόσο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και στα άλλα ταμεία που 
έχουν την ευθύνη είσπραξης εισφορών οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα μπορούν 
να υποβάλλουν αιτήσεις για αποπληρωμή με Δόσεις Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών. 

Οι αιτήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και θα 
πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά  https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/LxpWeb/ μέχρι τις 20 
Σεπτεμβρίου 2021. 

Οι εργοδότες και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι μπορούν στο πλαίσιο της Ρύθμισης να εξοφλήσουν 
το αργότερο σε 54 ισόποσες μηνιαίες δόσεις τις καθυστερημένες οφειλές τους.  Εάν επιλέξουν 
να εξοφλήσουν ενωρίτερα των 54 δόσεων, θα επωφεληθούν ανάλογης μείωσης του 
πρόσθετου τέλους το οποίο μπορεί να ανέρχεται μέχρι και 27%.  Σε περίπτωση που το 
οφειλόμενο ποσό καταβληθεί εφάπαξ, θα απαλλάσσονται από την καταβολή του συνόλου του 
πρόσθετου τέλους που επιβλήθηκε. 

Ληξιπρόθεσμες οφειλές θεωρούνται, για μεν τους εργοδότες, οφειλές μέχρι και τον Μάρτιο του 
2021 και για δε τους αυτοτελώς εργαζόμενους, οφειλές μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2020 
(Τ4/2020). 

Παράλληλα, εάν οφειλέτες ενταχθούν στην πιο πάνω ρύθμιση και ενόσω αυτή διαρκεί, οι 
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα προχωρούν στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον 
τους και σε περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί εναντίον τους ποινικές διώξεις, αυτές δυνατό 
να αναστέλλονται με έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Επίσης, για όσους 
εκκρεμούν εναντίον τους φυλακιστήρια ή κατασχετήρια εντάλματα αυτά δυνατό να 
αναστέλλονται μετά από σχετικές ενέργειες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 
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Αποφάσεις Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την 
εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων για τον Απρίλιο του 2021 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι 
δημοσιεύτηκαν σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι Αποφάσεις της 
Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την εφαρμογή των 
Ειδικών Σχεδίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού COVID-19, για την περίοδο 
από την 1η Μαΐου 2021 μέχρι την 31η Μαΐου 2021. 

Συγκεκριμένα, οι Αποφάσεις αφορούν στα ακόλουθα Ειδικά Σχέδια: 

1. Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Απόφαση Αρ. 119,
Κ.Δ.Π. 216/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.9 ή ΕΕΑ.14),

2. Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή
Οικονομικών Δραστηριοτήτων, οι οποίες επηρεάζονται από τον Τουρισμό (Απόφαση Αρ. 120,
Κ.Δ.Π. 217/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.10 ή ΕΕΑ.11),

3. Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Απόφαση Αρ. 121,
Κ.Δ.Π. 218/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.3),

4. Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Απόφαση Αρ. 122,
Κ.Δ.Π. 219/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.4),

5. Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων (Απόφαση Αρ. 123, Κ.Δ.Π. 220/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.8),

6. Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων Απόφαση (Απόφαση Αρ.
124, Κ.Δ.Π. 221/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.5),

7. Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Λόγους Υγείας (Απόφαση Αρ. 125, Κ.Δ.Π.
222/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.15) και

8. Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για τη Φροντίδα Παιδιών (Απόφαση Αρ. 126,
Κ.Δ.Π. 223/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.16).

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια Απριλίου 2021 θα αναρτηθούν στην ειδική 
ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy την Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021. Τονίζεται ότι η 
καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια 
για την περίοδο από την 1η Μαΐου 2021 μέχρι την 31η Μαΐου 2021 είναι τα μεσάνυκτα της 
Δευτέρας, 7 Ιουνίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση που τους 
αφορά εγκαίρως δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα είναι διαθέσιμες για χρήση μετά 
από την πιο πάνω καταληκτική ημερομηνία και δεν θα γίνονται αποδεκτά οποιαδήποτε 
αιτήματα για εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων. 

Τονίζεται ότι για να είναι εφικτή η καταβολή των Ειδικών Επιδομάτων θα πρέπει να υποβληθεί 
και η κατάλληλη Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού που αναφέρεται στην κάθε 
αίτηση, νοουμένου ότι δεν έχει ήδη υποβληθεί και επιβεβαιωθεί. 

Επιπλέον, οι Όμιλοι Εταιρειών, οι οποίοι επιθυμούν οι εταιρείες του Ομίλου που ασχολούνται 
με την ίδια οικονομική δραστηριότητα να θεωρηθούν ως μια ενιαία αίτηση για συμμετοχή του 
Ομίλου σε Ειδικό Σχέδιο που εφαρμόζεται κατά την περίοδο από την 1η Μαΐου 2021 μέχρι την 
31η Μαΐου 2021, θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω του εντύπου που θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy με σκοπό την παραχώρηση έγκρισης από το 
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το έντυπο θα πρέπει να 
αποστέλλεται, δεόντως συμπληρωμένο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση omiloi@mlsi.gov.cy. 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που Όμιλοι Εταιρειών έχουν ήδη εξασφαλίσει την έγκριση του 
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Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για υποβολή μιας, ενιαίας 
αίτησης δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτημα. 

 

Επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης κατά το στάδιο της ενδιάμεσης λύσης στο Μητρώο 
πραγματικών δικαιούχων 

Κατά το στάδιο της εφαρμογής της ενδιάμεσης λύσης για την συλλογή των στοιχείων 
πραγματικών δικαιούχων ΔΕΝ θα επιβληθούν οποιεσδήποτε χρηματικές επιβαρύνσεις 
περιλαμβανομένων και των πιο κάτω περιπτώσεων: 

• Εταιρεία που συστάθηκε πριν τις 12.03.21 και οφείλει να υποβάλει τα στοιχεία εντός ενός 
έτους, 

• Εταιρεία που συστάθηκε μετά τις 12.03.21 και οφείλει να υποβάλει τα στοιχεία εντός 
τριάντα ημερών, 

• Σε περίπτωση αλλαγής εντός δεκατεσσάρων ημερών (Πηγή: Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και 
Επίσημου Παραλήπτη).   

 

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Απρίλιο 2021 αυξήθηκε κατά 1,2% σε 
σχέση με τον Απρίλιο του 2020, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 0,8%. 
Για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2021, σημειώθηκε μείωση 0,1% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο.  
Συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2020, οι κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση και Μεταφορές 
παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές με ποσοστά 5,1% και 5,0% αντίστοιχα.  
Σε σχέση με τον Μάρτιο 2021, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες 
Ένδυση και Υπόδηση (5,3%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (3,7%).  
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, 
οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Επικοινωνίες (-3,8) και Στέγαση, 
Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-3,4%).  
Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Απρίλιο του 2020 
όσο και με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια με ποσοστά 10,6% 
και 4,6% αντίστοιχα (Πηγή: CYSTAT) 
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