Πίνακας παραχώρησης ομοιόμορφων μειώσεων δικαιωμάτων/τελών από τους Δήμους σε επιχειρήσεις που ανέστειλαν υποχρεωτικά
τη λειτουργία τους σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο
Περίοδος Αναστολής
Α/Α

1
2

Ημερες

Ποσοστό μείωσης

Αναστολής

(σύμφωνα με την

Προτεινόμενα
Ενιαία Ποσοστά
Μειώσεων

Λειτουργίας

Λειτουργίας

περίοδο αναστολής)

(πλήρους αναστολής
εργασιών)

16.3.2020 - 13.7.2020

121

33.15%

16.3.2020 - 13.7.2020

121

33.15%

Κατηγορία Επιχείρησης

Επιχειρήσεις διασκέδασης όπως νυχτερινά κέντρα, δισκοθήκες,
μουσικοχορευτικοί χώροι, αίθουσες δεξιώσεων, κτλ
Κινηματογράφοι, Θέατρα, Αίθουσες θεαμάτων

16.3.2020 - 8.6.2020

85

23.29%

4

Εμπορικά Κέντρα (malls) (συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων εντός πλην
των υπεραγορών)
Ξενοδοχεία και Καταλύματα (Σημείωση 1)

16.3.2020 - 31.5.2020

77

21.10%

5

Αθλητικές εγκαταστάσεις, Αθλητικοί Όμιλοι, Πολιτιστικοί Όμιλοι και Σωματεία

16.3.2020 - 8.6.2020

85

23.29%

6

21.3.2020 - 8.6.2020

80

21.92%

16.3.2020 - 8.6.2020

85

23.29%

8

Αεροπορικές εταιρείες
Επιχειρήσεις παρόχων υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους ή αυτοεξυπηρετούμενους
(εξαιρούνται οι επιχ. μεταφοράς εμπορευμάτων)
Καζίνο

16.3.2020 - 12.6.2020

89

24.38%

9

Θεματικά Πάρκα

16.3.2020 - 12.6.2020

89

24.38%

10

Παιδότοποι (λούνα παρκ, κλπ)

16.3.2020 - 8.6.2020

85

23.29%

11

Νηπιαγωγεία

16.3.2020 - 8.6.2020

85

23.29%

Κολυμβητήρια

16.3.2020 - 4.6.2020

81

22.19%

12

Γυμναστήρια, Σχολές Χορού

16.3.2020 - 12.6.2020

89

24.38%

13

Μουσεία, Αρχαιολογικοί και Ιστορικοί χώροι

16.3.2020 - 31.5.2020

77

21.10%

14

Πρακτορεία τυχερών παιγνίων

16.3.2020 - 22.5.2020

68

18.63%

15

Πολυκαταστήματα
Επιχειρήσεις εστίασης όπως εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, καφενεία,
πιτσαρίες, σνακ μπαρ, κυλικεία, κτλ με εξαίρεση τις υπηρεσίες που προσφέρουν
ή που θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν για κατ' οίκον διανομή ή
υπηρεσίες ταχείας εξυπηρέτησης (Σημείωση 2)
Κουρεία, Κομμωτήρια, Κέντρα Αισθητικής - Μασάζ, Κέντρα Δερματοστηξίας

16.3.2020 - 20.5.2020

66

18.08%

16.3.2020 - 20.5.2020

66

18.08%

16.3.2020 - 20.5.2020

66

18.08%

Οδοντίατροι/Οδοντοτεχνίτες
Ιδιωτικά και Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

16.3.2020 - 20.5.2020

66

18.08%

16.3.2020 - 20.5.2020

66

18.08%

Λαϊκές αγορές, Πλανοδιοπώληση και Παζαράκια
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα (λόγω
αναστολής λειτουργίας εργοταξίων)

16.3.2020 - 3.5.2020

49

13.42%

16.3.2020 - 3.5.2020

49

13.42%

3

7

16
17
18
19
20
21

34%

24%

19%

14%

22
23
24

Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου εκτός από αυτές που αναφέρονται στο Διάταγμα
Αρ. 14 του Υπουργού Υγείας με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο (Σημείωση
3)
Επιχειρήσεις πώλησης αυτοκινήτων και μηχανοκινήτων οχημάτων με εξαίρεση
αυτές που εμπορεύονται ανταλλακτικά και εξαρτήματα αυτοκινήτων
Τουριστικά και Ταξιδιωτικά Γραφεία/Πρακτορεία

16.3.2020 - 3.5.2020

49

13.42%

16.3.2020 - 3.5.2020

49

13.42%

16.3.2020 - 30.4.2020

46

12.60%

Σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στον πιο πάνω πίνακα, δεν θα παραχωρηθεί οποιαδήποτε μείωση.
Η περίοδος αναστολής λειτουργίας για τις κατηγορίες επιχειρήσεων με αριθμό 1 - 11 βασίστηκε στα μέτρα χαλάρωσης που δημοσιεύτηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της
Προεδρίας της Δημοκρατίας (https://www.covid19.cy/#). Σημειώνεται ότι οι τελικές ημερομηνίες χαλάρωσης ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με τα επιδημιολογικά
δεδομένα.
Σημείωση 1
Στις επιχειρήσεις Ξενοδοχείων και καταλυμάτων, οι οποίες δυνάμει σχετικής συμφωνίας με το Κράτος λειτουργούσαν για την προσωρινή φιλοξενία προσώπων, που
παρέμειναν σε υποχρεωτική απομόνωση ή για προσωρινή φιλοξενία ξένων περιηγητών, οι οποίοι δεν κατέστη δυνατόν να επιστρέψουν στις χώρες τους ή για προσωρινή
φιλοξενία προσωπικού από Κράτη και Διεθνείς Οργανισμούς, με τα οποία/οποίους η Κ.Δ. έχει διμερείς διακρατικές συμφωνίες ή διεθνείς συμβάσεις, θα παραχωρηθεί
μείωση 50% επί του ποσοστού μείωσης που αναλογεί στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούσαν καθόλου.
Όλες οι επιχειρήσεις Ξενοδοχείων και καταλυμάτων, για να εξασφαλίσουν τη μείωση που δικαιούνται, θα πρέπει να υποβάλουν στον οικείο Δήμο αποδεικτικά στοιχεία,
μέσω γραπτής ένστασης, ότι είχαν αναστείλει πλήρως τη λειτουργία τους κατά την υπό αναφορά περίοδο. Ανάλογα με την περίπτωση που εμπίπτουν, θα γίνει η ανάλογη
μείωση.
Σημείωση 2
Στις επιχειρήσεις εστίασης, οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες κατ' οίκον διανομής ή υπηρεσίες ταχείας εξυπηρέτησης, θα παραχωρηθεί μείωση 50% επί του ποσοστού
μείωσης που αναλογεί στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούσαν καθόλου.
Όλες οι επιχειρήσεις εστίασης, για να εξασφαλίσουν τη μείωση που δικαιούνται, θα πρέπει να υποβάλουν στον οικείο Δήμο αποδεικτικά στοιχεία, μέσω γραπτής
ένστασης, ότι είχαν αναστείλει πλήρως τη λειτουργία τους κατά την υπό αναφορά περίοδο. Ανάλογα με την περίπτωση που εμπίπτουν, θα γίνει η ανάλογη μείωση.
Σημείωση 3
Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνονται οι ακόλουθες επιχειρήσεις σύμφωνα με τα σχετικά Διατάγματα:
(i) επιχειρήσεις και εργαστήρια αναπηρικών και ορθοπεδικών ειδών,
(ίί) επιχειρήσεις και εργαστήρια ιατρικών και βιομηχανικών αερίων και μηχανημάτων,
(iii) επιχειρήσεις και εργαστήρια οπτικών,
(iv) επιχειρήσεις πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας,
(v) επιχειρήσεις ιατρικού εξοπλισμού και ιατρικών αναλωσίμων,
(vi) επιχειρήσεις που εμπορεύονται ανταλλακτικά και εξαρτήματα αυτοκινήτων,
(vii) επιχειρήσεις πώλησης ελαστικών,
(viii) επιχειρήσεις εμπορίας και επισκευής ποδηλάτων,
(ix) επιχειρήσεις πώλησης και διατροφής ζώων συντροφιάς, ζωοτροφών ή κτηνιατρικών φαρμάκων,
(x) επιχειρήσεις εμπορίας φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων, υλικών ή εξοπλισμού, και
(xi) φυτώρια και ανθοπωλεία

14%

