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Νέο Διάταγμα περιοριστικών μέτρων του Υπουργού Υγείας  

 
Αναφορικά με τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν σήμερα στην Δημοκρατία, ο Υπουργός Υγείας 
έχει εκδώσει στις 8 Απριλίου 2020 νέο Διάταγμα περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για 
Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19) (Αρ. 14) του 2020. 
 
Βάσει του νέου Διατάγματος, πέραν των Κανονισμών που έχουν εκδοθεί με τα προηγούμενα 
Διατάγματα Αρ. 1 – Αρ. 13 του 2020, και χωρίς επηρεασμό όσων εκ των Κανονισμών 
εκείνων συνεχίζουν να ισχύουν, από την 13η Απριλίου 2020 μέχρι τα μεσάνυχτα της 
30ης Απριλίου 2020 ισχύουν τα ακόλουθα που αφορούν την λειτουργία των 
επιχειρήσεων:  
 

1. Απαγορεύεται η πρόσβαση στους πιο κάτω χώρους και αναστέλλεται η λειτουργία των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους εν λόγω χώρους: 

 
i. Πάρκα, 
ii. Παιδότοπους 
iii. Ανοικτούς χώρους αθλήσεως, και  
iv. Δημόσιους χώρους συναθροίσεων, μεταξύ άλλων, πλατείες, φράγματα, εκδρομικούς 

χώρους, παραλίες, μαρίνες. 
 

2. Απαγορεύονται οι μαζικές ή οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, παρελάσεις, 
συναυλίες σε δημόσιους χώρους και ιδιωτικούς χώρους καθώς και η διεξαγωγή 
ποδοσφαιρικών και άλλων αγώνων. 

 
3. Αναστέλλεται η λειτουργία των πιο κάτω επιχειρήσεων: 

 
i. Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα 
ii. Καφετέριες, καφενεία, μπαρ και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης με εξαίρεση τις υπηρεσίες 

που προσφέρουν ή που θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν κατ’ οίκον διανομή 
iii. Κέντρα διασκέδασης 
iv. Κινηματογράφοι, θέατρα, αίθουσες θεαμάτων 
v. Βιβλιοθήκες 
vi. Μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι 
vii. Πρακτορεία τυχερών παιγνίων, καζίνο 
viii. Αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι και σωματεία 
ix. Θεματικά πάρκα (λούνα παρκ κλπ) 
x. Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής – μασάζ, και 
xi. Οποιασδήποτε μορφής λαϊκές αγορές, πλανοδιοπώληση και παζαράκια. 

 
4. Αναστέλλονται οι εργασίες σε εργοτάξια στα οποία υπάρχει ταυτόχρονη συμμετοχή πέραν 

των 3 ατόμων, πλην όσων αφορούν έργα δημόσιας ωφελείας, για τα οποία εκδίδεται 
σχετική άδειά από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 
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5. Αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου με εξαίρεση: 
 

i. Επιχειρήσεις και εργαστήρια αναπηρικών και ορθοπεδικών ειδών, 
ii. 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: 

 
Νοείται ότι δεν αναστέλλεται η λειτουργία των πιο κάτω επιχειρήσεων: 
 

i. Γραφεία τελετών (κηδειών), 
ii. Καθαριστήρια, 
iii. Συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, 

iv. Επιχειρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παροχών, κατά το μέρος που αφορά 
υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και 
αντικατάστασης κινητών συσκευών, 

v. Επιχειρήσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μεταφορών (κούριερ), 
vi. Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών (π.χ. υπεραγορές, 

παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, 
φρουταγορές, κάβες) 

vii. Φαρμακεία, 
viii. Υπηρεσίες παροχής τροφίμων και ποτών (εστιατόρια, καφετέριες, καφενεία, μπαρ), οι 

οποίες δύναται να προσφέρουν κατ’ οίκον διανομή και υπηρεσίες ταχείας εστίασης 
από το παράθυρο, 

ix. Πρατήρια υγρών καυσίμων, 
x. Περίπτερα και μίνι μάρκετ, 
xi. Κλινικά εργαστήρια, και 
xii. Επιχειρήσεις καθαρισμού οχημάτων (πλυντηρίων αυτοκινήτων), νοουμένου ότι δεν 

διενεργείται εσωτερικό πλύσιμο αυτοκινήτων. 
 
Νοείται ότι, οι ανωτέρω επιχειρήσεις που συνεχίζουν τη λειτουργία τους, δεν δύνανται να 
εμπορεύονται οποιαδήποτε προϊόντα, τα οποία εμπορεύονται οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου 
οι οποίες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους. 
 
6. Τα φαρμακεία και υπεραγορές εξυπηρετούν κατά τις καθημερινές, το Σάββατο και τις 

Κυριακές (όπου ισχύει) από την ώρα έναρξης τους εώς τις 10:00 π.μ. αποκλειστικά και μόνο 
πρόσωπα: 

 
i. Τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες των ευπαθών ομάδων όπως αυτές έχουν 

καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας στο Δελτίο Τύπου ημερομηνίας 16/3/2020 ή/και 
σε οποιαδήποτε άλλη αναθεώρηση του, 

ii. 60 ετών και άνω και, 
iii. Με αναπηρίες. 
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7. Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών (π.χ. υπεραγορές, 
παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, 
φρουταγορές, κάβες) παραμένουν κλειστές κάθε Κυριακή: 

 
 Νοείται ότι δεν αναστέλλεται η λειτουργία των περιπτέρων τις Κυριακές, χωρίς όμως να 

εμπορεύονται προϊόντα επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, των οποίων 
η λειτουργία αναστέλλεται κάθε Κυριακή. 

 
8. Όλες οι επιχειρήσεις η λειτουργία των οποίων δεν έχει ανασταλεί και δέχονται κοινό προς 

εξυπηρέτηση, δύνανται να επεκτείνουν το ωράριο λειτουργίας τους έτσι ώστε να μην 
παρατηρείται συνωστισμός και συναθροίσεις πολλών προσώπων, νοουμένου ότι δεν 
παραβιάζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων βάσει των σχετικών νομοθεσιών, καθώς 
και συλλογικών συμβάσεων (όπου ισχύουν). 

 
9. Όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για σηματοδότηση της απόστασης, 

τουλάχιστον δύο μέτρων, η οποία πρέπει να τηρείται από τους πολίτες κατά τη διάρκεια 
εξυπηρέτησης τους στα ταμεία εντός των καταστημάτων και στις ουρές αναμονής εκτός 
των καταστημάτων, και δεν επιτρέπεται στον ίδιο χώρο, δηλαδή στον χώρο 
εξυπηρέτησης, ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων, πέραν του ενός ατόμου ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου.  

 
10. Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, είτε αυτές οι οποίες παραμένουν σε λειτουργία 

είτε αυτές των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄οίκον.  

 
11. Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τις εργασίες τους, διατηρούν τη δυνατότητα να 

εκτελούν διοικητικές ή άλλες εργασίες κεκλεισμένων των θυρών που δεν άπτονται της 
εξυπηρέτησης κοινού, με την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής.  

 
12. Αντικαθίσταται ο Κανονισμός 2 (στ)(ii) του του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός 

Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοίου COVID – 19), Διατάγματος 
(Αρ.12.) και ο οποίος αφορά την αναστολή των υπηρεσιών εξυπηρέτησης αεροσκαφών με 
το εξής: 

 
Αναστέλλεται η λειτουργία των παροχών υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους ή 
αυτοεξυπηρετούμενων (third party ground handlers or self – handlers), ως αυτοί 
περιγράφονται στο Άρθρο 65 των περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμων, εξαιρουμένων αυτών 
που εξυπηρετούν τις πτήσεις που επιτρέπονται δυνάμει του περί Πολιτικής Αεροπορίας 
(Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοίου COVID – 19), 
Διαταγμάτων του 2020 (Αρ. 1). 
 
Η πιο πάνω τροποποίηση έχει άμεση ισχύ, δηλαδή από 8 Απριλίου 2020. 
 
Σημειώνεται περαιτέρω, ότι οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πιο πάνω, θεωρούνται ότι έχουν 
αναστείλει τη λειτουργία τους στις 16/3/2020 ή μετέπειτα, εάν αποδείξουν ότι πράγματι είχαν 
αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω και εξαιτίας των περί Λοιμοκαθάρσεως Κανονισμών από 
την προαναφερθείσα χρονική περίοδο.  
 
Υπενθυμίζεται ότι βάσει των προηγούμενων Διαταγμάτων, συνεχίζουν να ισχύουν τα ακόλουθα 
που αφορούν την λειτουργία των επιχειρήσεων: 
 
1. Απαγόρευση συγκεντρώσεων και παραμονής στον ίδιο ενιαίο κλειστό χώρο, ιδιωτικής ή 

δημόσιας χρήσης, άνω των 75 ατόμων συνολικά. Νοείται ότι η απαγόρευση δεν ισχύει για 
συγκεντρώσεις πέραν των 75 ατόμων που εμπίπτουν στην καθιερωμένη και συνήθη 
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επιτέλεση των επαγγελματικών καθηκόντων και δραστηριοτήτων όπως γραφεία, εταιρείες, 
βιομηχανία κτλ., εφόσον τηρούνται οι βασικοί Κανόνες Υγιεινής.  

 
2. Αναστολή λειτουργίας ξενοδοχείων και καταλυμάτων μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020, 

εξαιρουμένων των όσων έχουν συνάψει συμφωνίες με το Κράτος για προσωρινή φιλοξενία 
προσώπων που θα παραμείνουν σε υποχρεωτική απομόνωση ή/και φιλοξενία προσώπων 
που δεν κατέστη δυνατόν να επιστρέψουν στις χώρες μόνιμης διαμονής τους ή για άλλους 
σκοπούς βάσει των σχετικών διαταγμάτων.  

 
3. Για τα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια: 

 
i. Αναβολή προγραμματισμένων χειρουργείων και εισαγωγών για ασθενείς των οποίων η 

κατάσταση της υγείας τους το επιτρέπει και δεν τίθεται κίνδυνος/απειλή για την 
ανθρώπινη ζωή. 

ii. Ακύρωση επισκέψεων για αντιμετώπιση ψυχρών (με επειγόντων) περιστατικών.  
iii. Απαγόρευση επισκεπτηρίων σε ασθενείς. 

 
4. Απαγόρευση χρήσης τραπεζοκαθισμάτων από καντίνες σε χώρους εργασίας.  
 
5. Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία συνεχίζουν την λειτουργία τους χωρίς τραπεζοκαθίσματα. 
 
6. Αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων πώλησης αυτοκινήτων και μηχανοκινήτων οχημάτων. 
 
7. Εργαζόμενοι που μετακινούνται από και προς τον χώρο εργασία τους θα πρέπει να έχουν 

στην κατοχή τους το Έντυπο Α - Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου.  
 
8. Αναστολή της λειτουργίας των Τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων. 

 
Σημειώνεται ότι η παρούσα Εγκύκλιος δεν αναφέρεται σε άλλα μέτρα που αφορούν π.χ. 
μετακινήσεις, επαναπατρισμό προσώπων, πλαφόν τιμών σε συγκεκριμένα προϊόντα κ.ο.κ. 
 
Επισυνάπτεται αυτούσιο το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας.  
 

-------------------------------------------- 
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