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Λευκωσία 15 Οκτωβρίου 2020 
 

ΠΡΟΣ: Oλα τα μέλη 
 
Αγαπητά μέλη, 
 
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, μας πληροφορεί ότι ο Μηχανισμός 
Ταχείας Δραστηριοποίησης θα τεθεί σε λειτουργία στις 19 Οκτωβρίου 2020. 
 
O Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 
3 Σεπτεμβρίου 2020 στο πλαίσιο της προσπάθειας του κράτους για περαιτέρω 
προσέλκυση ξένων εταιρειών, καθώς και για ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση 
αιτημάτων που λαμβάνονται από εταιρείες ξένων χωρών για εγκατάσταση στην Κύπρο. 
 
Ο Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης, ο οποίος λειτουργεί υπό την ευθύνη του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, περιλαμβάνει τις εξής διευκολύνσεις:  

• σύσταση επιχειρήσεων 
• παροχή πληροφόρησης για αδειοδότηση, εγκατάσταση και  δραστηριοποίηση 

επιχειρήσεων στην Κύπρο 
• διευκόλυνση όσον αφορά την έκδοση αδειών προσωρινής διαμονής και 

απασχόλησης στην Κύπρο.  
 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Μηχανισμού, συστάθηκε Διϋπουργική Επιτροπή η 
οποία  απαρτίζεται από τους Υπουργούς Εξωτερικών, Οικονομικών, Εσωτερικών, 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας. Η Διυπουργική Επιτροπή έχει την ευθύνη να καθορίζει το πλαίσιο 
λειτουργίας καθώς και τα κριτήρια ένταξης στο Μηχανισμό Ταχείας Δραστηριοποίησης. 
 
Με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων όσον αφορά στη 
δραστηριοποίηση τους στην Κύπρο, η Διϋπουργική Επιτροπή προχώρησε, παράλληλα 
και στη διαμόρφωση νέας Πολιτικής για την Έκδοση Αδειών Διαμονής και Απασχόλησης 
για επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων που είναι εγγεγραμμένες στην Κυπριακή 
Δημοκρατία, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικού Συμβουλίου στις 7 Οκτωβρίου 
2020.  
 
Η τροποποιημένη Πολιτική, δίνει τη δυνατότητα εργοδότησης μεγαλύτερου αριθμού 
αλλοδαπών από τρίτες χώρες σε συγκεκριμένα επαγγέλματα ή/και με δεξιότητες, για 
τα οποία έχει παρατηρηθεί σημαντική έλλειψη προσφοράς σε εθνικό επίπεδο. 
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι ο  αριθμός του εξειδικευμένου προσωπικού από τρίτες 
χώρες που θα μπορεί να εργοδοτήσει η κάθε επιχείρηση να καθορίζεται με βάση το 
ύψος του κύκλου εργασιών της.  
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Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας θα ενεργοποιήσει τον Μηχανισμό 
και θα μπορεί να δέχεται αιτήσεις από την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020. 
Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά έγγραφα αναφορικά με τον Μηχανισμό θα 
αναρτηθούν στην καινούργια ιστοσελίδα του Υπουργείου «Business in Cyprus» 
(https://www.businessincyprus.gov.cy) από τις 19/10/2020. 
 
Με εκτίμηση, 
 

 
Χρίστος Πετσίδης 
Διευθυντής 
Υπηρεσιών και Εμπορίου 
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