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 Η γρήγορη  

 και αποτελεσματική 
εξυπηρέτηση νέων 
επιχειρήσεων τρίτων 
χωρών για 
δραστηριοποίηση  
στη χώρα μας 

Στόχος 
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Το πλαίσιο του μηχανισμού και η νέα  
Πολιτική Έκδοσης Αδειών Παραμονής 
διαμορφώθηκαν σε συνεργασία και συντονισμένη 
δράση με όλες τις συναρμόδιες αρχές 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπουργείο 
Οικονομικών, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εσωτερικών, 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής 
Πρόνοιας, CIPA 
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Παροχή πληροφόρησης και καθοδήγησης 
για την εξασφάλιση των απαραίτητων 
αδειών λειτουργίας της επιχείρησης 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Διευκόλυνση έκδοσης αδειών παραμονής 
και απασχόλησης ατόμων από τρίτες χώρες  
που θα εργοδοτούνται από τις εταιρείες που 
θα εντάσσονται στον Μηχανισμό   

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ 

Σύσταση επιχείρησης από ένα και μόνο 
σημείο για: Εγγραφή εταιρείας, έγκριση 
ονόματος, εγγραφή στο μητρώο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, μητρώο εργοδότη και μητρώο 
ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήματος 

ΣΥΣΤΑΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΕΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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ΓΙΑΤΙ ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ  

 Ολοκλήρωση διαδικασιών για σύσταση εταιρειών εντός  
7 ημερών από την ημέρα ένταξης της εταιρείας στον Μηχανισμό 
 

 Έκδοση αδειών διαμονής και απασχόλησης 4-6 εβδομάδες 
αναλόγως του αριθμού των αδειών που ζητούνται 
 

 Εργοδότηση μεγαλύτερου αριθμού αλλοδαπών από τρίτες χώρες 
σε συγκεκριμένα επαγγέλματα και δεξιότητες, για τα οποία έχει 
παρατηρηθεί η μεγαλύτερη έλλειψη προσφοράς σε εθνικό 
επίπεδο, με την πλειοψηφία να σχετίζεται με ψηφιακές δεξιότητες  
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Για να ενταχθούν στον μηχανισμό οι ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν ποιοτικά  
και ποσοτικά κριτήρια και η δραστηριότητά τους 
να έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν  
ή να δημιουργήσουν φυσική παρουσία  
στην Κύπρο με τη λειτουργία  
αυτοτελών γραφείων  

ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Ελάχιστος κύκλος εργασιών €500 χιλιάδες 
ανά έτος για τα 3 από τα 5 τελευταία χρόνια  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Κατάθεση πενταετούς επιχειρηματικού 
πλάνου και προοπτικές ανάπτυξης 

ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, συνοδευόμενο από: 
 
 Επιστολή εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για εγκατάσταση 
στην Κύπρο 

 Πιστοποιητικό σύστασης της 
ξένης εταιρείας, μετοχών και 
καταστατικό  

 Ελεγμένους οικονομικούς 
λογαριασμούς ή επιχειρηματικό 
πλάνο 

Αξιολόγηση αιτημάτων από 3μελή 
Επιτροπή. 
 
Έλεγχος Δέουσας Επιμέλειας 
 Αξιολόγηση υποβληθέντων 

στοιχείων (οικονομικές 
καταστάσεις, επιχειρησιακό 
πλάνο) 

 Ενημέρωση ενδιαφερόμενης 
εταιρείας 

Διαδικασία ένταξης                                 Διαδικασία 
αξιολόγησης 
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Όλες οι πληροφορίες για το 
πώς μία επιχείρηση μπορεί να 
κάνει χρήση του Μηχανισμού 
Ταχείας Δραστηριοποίησης 
βρίσκονται στη νέα ιστοσελίδα 
του Υπουργείου μας  
www.businessincyprus.gov.cy 

Mία ολοκληρωμένη 
διαδικτυακή πύλη η οποία 
παρέχει πληροφορίες για:  
 Τον Μηχανισμό Ταχείας 

Δραστηριοποίησης  
 Την άσκηση επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στην Κύπρο 
 Τον σχεδιασμό, την έναρξη, 

τη διαχείριση, την ανάπτυξη 
και τη χρηματοδότηση 
επιχειρήσεων  

Business in Cyprus 

https://www.businessincyprus.gov.cy/
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Αναβαθμίζεται το Κέντρο 
επιχειρηματικής στήριξης 

Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας 
ή επιθυμούν να εγκατασταθούν εδώ 
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ΕΝΙΑΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ:  

 Σύσταση επιχείρησης 
 Παροχή πληροφόρησης για αδειοδοτήσεις 
 Παροχή πληροφόρησης για προγράμματα 

χρηματοδότησης 
 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
 Δικτύωση - εξαγωγές 
 Διοργάνωση εκπαιδεύσεων 
 Λειτουργία Μηχανισμού Ταχείας 

Δραστηριοποίησης 
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Σας ευχαριστώ 
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