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Πολιτική για την απασχόληση προσωπικού από τρίτες χώρες που εργοδοτείται 
από εταιρείες/επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων οι οποίες εντάσσονται στη 

Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών 
  

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 15.10.2021 
  
 

Εταιρείες/επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται στη Μονάδα Διευκόλυνσης 
Εταιρειών δηλαδή, εταιρείες ξένων συμφερόντων, κυπριακές ναυτιλιακές εταιρείες, 
κυπριακές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας / καινοτομίας και κυπριακές 
φαρμακευτικές ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιογενετικής 
και βιοτεχνολογίας, μπορούν να απασχολούν υποστηρικτικό προσωπικό, υπηκόους 
τρίτων χωρών, με μηνιαίο μισθό κάτω των 2500 ευρώ, νοουμένου ότι δεν ξεπερνά 
το 30% του συνόλου του υποστηρικτικού προσωπικού της επιχείρησης και 
νοουμένου ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας και ο εργοδότης έχουν συνάψει σύμβαση 
απασχόλησης δεόντως επικυρωμένη από το Τμήμα Εργασίας. 
 

Για την απασχόληση υποστηρικτικού προσωπικού στις επιχειρήσεις που 
εντάσσονται στη Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών, εκτός από εξαιρετικές 
περιπτώσεις, δεν διεξάγεται έλεγχος της αγοράς εργασίας πριν από την υποβολή 
αίτησης. Ως εκ τούτου, τα αιτήματα υποβάλλονται για εξέταση απευθείας στα 
Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Εργασίας και οι εργοδότες παραπέμπεται για 
έλεγχο της αγοράς εργασίας κατά περίπτωση μόνο όπου κρίνεται απαραίτητο. 
                        

Το ύψος της μισθοδοσίας του υποστηρικτικού προσωπικού καθορίζεται από 
την κείμενη νομοθεσία. Νοείται ότι, εξαιρουμένων των επαγγελμάτων όπου η 
μισθοί καθορίζονται με νομοθεσία ή διάταγμα, εφαρμόζονται οι πρόνοιες των 
συλλογικών συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της Εγκυκλίου για την Υλοποίηση 
της Στρατηγικής Απασχόλησης Ξένου Εργατικού Δυναμικού Στην Κύπρο. 
 

Για την έκδοση έγκρισης πρέπει απαραίτητα να υποβάλλεται κατάλληλα 
συμπληρωμένο το έντυπο αίτησης για εργοδότηση αλλοδαπών και να 
επισυνάπτονται α) Βεβαίωση ένταξης στη Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών, β) 
Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών και γ) Βεβαίωση εγγραφής στο 
Τμήμα Φορολογίας για σκοπούς ΦΠΑ και εταιρικού φόρου. Τα υπόλοιπα 
παραστατικά που αναγράφονται στο έντυπο αίτησης επισυνάπτονται κατά 
αναλογία των υφιστάμενων κριτηρίων.  
 

Νοείται ότι, τηρουμένων των πιο πάνω, για την εξέταση  αιτημάτων για 
απασχόληση υποστηρικτικού προσωπικού εφαρμόζονται κατά αναλογία τα κριτήρια 
της Εγκυκλίου για την Υλοποίηση της Στρατηγικής Απασχόλησης Ξένου Εργατικού 
Δυναμικού στην Κύπρο.  


