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5 Ιουνίου, 2020 
 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.132 
 

 
Νέο Διάταγμα Υπουργού Υγείας:  

3η Φάση χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για αντιμετώπιση  
της πανδημίας του κορωνοϊού 

  
  
Με νέο Διάταγμα (Αρ. 28) που εκδόθηκε σήμερα 5 Ιουνίου 2020 βάσει του περί 
Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου ανακοίνωσε τον 
καθορισμό των πιο κάτω: 
 

1. Από τις 6:00πμ της 9ης Ιουνίου 2020 ισχύουν τα ακόλουθα: 
 

i. Αναστέλλεται η λειτουργία των πιο κάτω επιχειρήσεων: 
 

• Νυχτερινά κέντρα, δισκοθήκες, κέντρα διασκέδασης και 
μουσικοχορευτικοί χώροι. 
 

• Κινηματογράφοι, θέατρα και αίθουσες θεαμάτων σε κλειστούς χώρους. 
 

• Παιδότοποι σε κλειστούς χώρους. 
 

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. 

 
ii. Επιτρέπεται η λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών: 

 
• Προδημοτικών νηπιαγωγείων. 

 
• Βρεφοκομικών σταθμών. 

 
•  Παιδικών λεσχών.  

 
•  Ολοήμερων και θερινών σχολείων. 

 
• Σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία). 

 

Νοείται ότι η λειτουργία πραγματοποιείται τηρουμένων των Οδηγιών του 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου 
Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.  
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iii. Επιτρέπεται η διεξαγωγή αθλητικών πρωταθλημάτων χωρίς την παρουσία θεατών 

και χωρίς την χρήση αποδυτηρίων. 
 
 

iv. Επιτρέπεται η λειτουργία των πιο κάτω επιχειρήσεων τηρουμένων των Οδηγιών 
του Υπουργείου Υγείας: 
 

• Εμπορικά κέντρα (malls), πολυκαταστήματα και επιχειρήσεις λιανικού 
εμπορίου και υπηρεσίες εστίασης (εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι) 
εντός των κέντρων αυτών. 

• Κινηματογράφοι, θέατρα και αίθουσες θεαμάτων εξωτερικού χώρου. 
• Παιδότοποι εξωτερικού χώρου. 
• Αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι, σωματεία και σύλλογοι. 

 
v. Επιτρέπεται η λειτουργία υπηρεσιών εστίασης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χώρους που συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων, τις πιο κάτω επιχειρήσεις, υπό τους 
όρους που καθορίζονται κατωτέρω και τηρουμένων των κατευθυντήριων 
οδηγιών του Υπουργείου Υγείας: 
 

• Εστιατόρια, 
• Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, 
• Ταβέρνες, 
• Καφετέριες, 
• Πιτσαρίες, 
• Μπυραρίες, σνακ-μπαρ και μπαρ, 
• Καφενεία και, 

• Κυλικεία ή/και χώροι εστίασης σχολείων, αθλητικών ομίλων, πολιτιστικών 
ομίλων, σωματείων, συλλόγων κ.λπ. 

 
Η λειτουργία των πιο πάνω θα γίνεται υπό τους ακόλουθους όρους: 
 

• Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε 
τραπεζοκαθίσματα. 
 

• Όπου υπάρχει μπαρ στις εν λόγω επιχειρήσεις δεν θα δέχονται κοινό προς 
εξυπηρέτηση και η χρήση και λειτουργία θα περιορίζεται στην 
προπαρασκευή φαγητών ή ποτών από τους εργαζόμενους και 
απαγορεύεται η απευθείας εξυπηρέτηση του κοινού από το μπαρ. 

 
• Η λειτουργία παιδότοπων σε   εσωτερικούς χώρους επιχειρήσεων 

εστίασης απαγορεύεται.  
 

Νοείται ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις δύναται να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον 
παράδοσης ή κατανάλωσης εκτός επιχείρησης (take away). 
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vi. Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου από τους 
εργαζόμενους: 
 

• Σε εσωτερικούς χώρους ιδιωτικών επιχειρήσεων που εξυπηρετούν κοινό. 
• Στα γραφεία του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα καθώς και 

Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εξυπηρετούν κοινό. 
• Στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. 
• Στα μέσα μαζικής μεταφοράς. 
• Στα εργοτάξια. 
• Στα κουρεία, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής και δερματοστιξίας. 
• Στις επιχειρήσεις εστίασης. 
• Σε παιδότοπους. 

• Σε επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών και καζίνο. 
• Σε βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους. 
• Σε κινηματογράφους, θέατρα και αίθουσες θεαμάτων ανοικτού χώρου. 
• Σε οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις/οργανισμούς με βάσει τις 

κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.  
 
Οι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν στους εργαζόμενους τους προστατευτικές 
μάσκες προσώπου και γάντια όπου ισχύει σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. 
 
Απαγορεύεται η διακίνηση εργαζομένων και προμηθευτών εντός των υπό 
αναφορά επιχειρήσεων χωρίς την χρήση προστατευτικών μασκών προσώπου και 
γαντιών, όπου ισχύει σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου 
Υγείας. 
 
Επιπλέον, εργαζόμενοι και εργοδότες οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ασφάλειας 
και υγείας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τα 
Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 
vii. Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου από τους 

εργαζόμενους και επιβάτες σε όλα τα λεωφορεία τακτικών επιβατών με κόμιστρο 

ανά επιβάτη, καθώς και σε όλα τα μέσα δημόσιων και/’η ιδιωτικών μεταφορών 

όπως οι υπηρεσίες κλειστών θυρών (shuttle) από και προς τα αεροδρόμια, 

τουριστικά λεωφορεία και/’η άλλα λεωφορεία (mini buses). 

viii. Απαγορεύονται οι μαζικές ή οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, 

διαδηλώσεις, παρελάσεις, συναυλίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, υπαίθρια 

πανηγύρια και φεστιβάλ. 

ix. Επιτρέπονται οι επισκέψεις σε κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, στις Στέγες 

ηλικιωμένων και αναπήρων και στις Δομές 24ωρης Φροντίδας Ατόμων με 

Αναπηρία, μόνο με ραντεβού. 

x. Καταργείται η υποχρέωση εξυπηρέτησης συγκεκριμένων κατηγοριών πολιτών 

(ευάλωτες ομάδες) από φαρμακεία και υπεραγορές τροφίμων κατά τις 
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καθημερινές ημέρες, το Σάββατο και τις Κυριακές, από την ώρα έναρξης της 

λειτουργίας τους έως τις 10.00 π.μ.  

xi. Επιτρέπεται η επαναλειτουργία της δραστηριότητας ακτοπλοϊκών επιβατικών 

σκαφών, συμπεριλαμβανομένων των μικρών επιβατηγών, σκαφών ερασιτεχνικής 

αλιείας και μεταφοράς δυτών, νοούμενου ότι τηρούνται οι κατευθυντήριες 

οδηγίες ασφάλειας και υγείας που εκδίδονται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας. 

 
2. Από τις 00:01πμ της 9ης Ιουνίου 2020 μέχρι τα μεσάνυχτα της 19ης Ιουνίου 2020 ισχύουν 

τα εξής: 

i. Επιτρέπεται η είσοδος στην Δημοκρατία προσώπων ανεξαρτήτως υπηκοότητας από 

χώρες των Κατηγοριών Α και Β όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο 

Υγείας υπό τους ακόλουθους όρους: 

• Ο επιβάτης προβαίνει σε εξέταση για την ασθένεια Covid-19 από 

πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη με ισχύ 72 ώρες πριν την 

αναχώρηση του. 

• Κύπριοι πολίτες, μόνιμα διαμένοντες στην δημοκρατία καθώς και οι 

αλλοδαποί σύζυγοι τους και τα ανήλικα τέκνα τους και όλοι οι νόμιμα 

διαμένοντες στην δημοκρατία, έχουν την δυνατότητα να 

πραγματοποιήσουν την εξέταση κατά την άφιξη τους στην Δημοκρατία, το 

κόστος της οποίας καλύπτουν οι ίδιοι και παραμένουν σε υποχρεωτικό 

αυτοπεριορισμό μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος.  

• Πρόσωπα τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία και διαγνώσκονται θετικοί 

στην ασθένεια Covid-19 παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής 

απομόνωσης (καραντίνα) και ακολουθούν το ιατρικό πρωτόκολλο του 

Υπουργείου Υγείας.  

ii. Τα πιο κάτω πρόσωπα που ταξιδεύουν από χώρες που δεν περιλαμβάνονται στις 

Κατηγορίες Α και Β, μπορούν να αφιχθούν στην Δημοκρατία εφόσον εξασφαλίσουν 

ειδική άδεια από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων: 

• Κύπριοι πολίτες, μόνιμα διαμένοντες στην δημοκρατία καθώς και οι 

αλλοδαποί σύζυγοι τους και τα ανήλικα τέκνα τους και όλοι οι νόμιμα 

διαμένοντες στην δημοκρατία.  

• Πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στην Δημοκρατία σύμφωνα με την 

Συνθήκη της Βιέννης.  

• Πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας, των οποίων η παρουσία στην 

Δημοκρατία, λόγω της επαγγελματικής ή επιστημονικής τους ιδιότητας, 

εγκρίνεται από το αρμόδιο ιατρικό όργανο για ενίσχυση της προσπάθειας 

για αντιμετώπιση της πανδημίας.  
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• Ασθενείς ανεξαρτήτως υπηκοότητας που έλαβαν θεραπεία σε εγκεκριμένο 

ιδιωτικό ή δημόσιο νοσηλευτήριο/ιατρικό κέντρο στη Δημοκρατία την οποία 

ενδείκνυται όπως συνεχίσουν. 

• Πρώτου βαθμού συγγενείς προσώπων που διαμένουν νόμιμα στη 

Δημοκρατία και/ή που δραστηριοποιούνται οικονομικά στην Δημοκρατία 

(σύζυγος, παιδιά, γονείς) για σκοπούς επανένωσης οικογενειών.  

Νοείται ότι για την μεταφορά των πιο πάνω προσώπων ισχύουν τα εξής: 

• Ο επιβάτης είτε προβαίνει σε εξέταση για την ασθένεια Covid-19 από 

πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη με ισχύ 72 ώρες πριν την 

αναχώρηση του είτε πραγματοποιεί την εξέταση κατά την άφιξη του στην 

Δημοκρατία, και παραμένει σε χώρο που θα του υποδειχθεί μέχρι την 

έκδοση του αποτελέσματος. Στη συνέχεια παραμένει σε καθεστώς  

αυτοπεριορισμού για 14 ημέρες.  

• Πρόσωπα τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία και διαγνώσκονται θετικοί 

στην ασθένεια Covid-19 παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής 

απομόνωσης (καραντίνα) και ακολουθούν το ιατρικό πρωτόκολλο του 

Υπουργείου Υγείας.  

iii. Επιτρέπεται η μεταφορά και/ή αναχώρηση από τη Δημοκρατία προσώπων τα οποία 

είναι μέλη πληρωμάτων εμπορικών σκαφών ή μέλη πληρωμάτων σε πλατφόρμες 

που διενεργούν διερευνητικές γεωτρήσεις εντός Αποκλειστικών Οικονομικών 

Ζωνών Κρατών με τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία εγκαθίδρυσε διπλωματικές 

σχέσεις ή μέλη πληρωμάτων κρουαζιερόπλοιων που βρίσκονται σε παροπλισμό ή 

μέλη πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, που είτε ελλιμενίζονται στους λιμένες της 

Δημοκρατίας, είτε αφικνούνται, με πτήσεις που, κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται 

κατόπιν ειδικής άδειας από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 

σύμφωνα με τα περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση 

Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματα του 2020 έως (Αρ. 4) του 

2020, υπό τους εξής όρους: 

• Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να τεθούν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού 14 

ημέρες πριν την άφιξή τους, 

• Υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση για τον Κορωνοϊό πριν την άφιξή τους η 

οποία να είναι αρνητική, ή αν αυτό δεν είναι δυνατό, κατά την άφιξη τους 

και αν η εξέταση είναι θετική παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής 

απομόνωσης (καραντίνα) και ακολουθούν το ιατρικό πρωτόκολλο του 

Υπουργείου Υγείας. 

• Η εταιρεία στην οποία εργάζονται ή/και ο πράκτορας που έχει αναλάβει την 

αλλαγή του πληρώματος, αναλαμβάνει τη μεταφορά του πληρώματος 

απευθείας από το πλοίο στο αεροδρόμιο και τη μεταφορά των πληρωμάτων 

που αφικνούνται αεροπορικώς από το αεροδρόμιο στο λιμάνι αναχώρησης, 
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κάτω από αυστηρά μέτρα προστασίας. Εάν δεν υπάρχει συγχρονισμός 

μεταξύ της άφιξης του πλοίου και της άφιξης της πτήσης, ή εάν εκκρεμούν 

τα αποτελέσματα των μοριακών εξετάσεων η εταιρεία ή/και ο πράκτορας 

πρέπει να προβούν σε ρυθμίσεις με τις Αρχές για τη διαμονή του 

πληρώματος σε καθορισμένα καταλύματα, υπό καθεστώς απομόνωσης, 

μέχρι την άφιξη της πτήσης ή του πλοίου.  

• Όπου είναι δυνατόν, το πλήρωμα αποβίβασης παραμένει στο πλοίο μέχρι 

την ημερομηνία της πτήσης.  

• Νοείται ότι, για τα πρόσωπα τα οποία ήδη εργάζονται ως μέλη πληρωμάτων 

σε σκάφη τα οποία ελλιμενίζονται σε κυπριακά λιμάνια και τα οποία θα 

αναχωρήσουν από τη Δημοκρατία, εφαρμόζεται στην περίπτωσή τους μόνο 

η υποπαράγραφος που αφορά τις υποχρεώσεις της εταιρείας ή/και του 

πράκτορα. 

iv. Επιτρέπεται η μεταφορά και η παραμονή στη Δημοκρατία ναυτικών και μελών 

πληρωμάτων σκαφών οι οποίοι αφικνούνται με σκάφη που ελλιμενίζονται στους 

λιμένες της Δημοκρατίας υπό τους ακόλουθους όρους: 

• Για σκάφη τα οποία αφικνούνται από χώρες Κατηγορίας Α και Β, και 

νοουμένου ότι δεν έχουν προσεγγίσει κατά τις προηγούμενες 145 ημέρες, 

λιμάνι από χώρα που δεν ανήκει στις πιο πάνω κατηγορίες, οι ναυτικοί και 

τα μέλη πληρωμάτων προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό εξέτασης για 

την ασθένεια του Covid-19 με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρηση του 

σκάφους ή στα εν λόγω πρόσωπα διενεργείται εξέταση στον χώρο 

ελλιμενισμού και παραμένουν στο σκάφος μέχρι την έκδοση 

αποτελέσματος.  

• Για σκάφη που αφικνούνται από χώρες που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Α 

και Β, οι ναυτικοί και τα μέλη πληρωμάτων πρέπει να ακολουθήσουν ειδική 

διαδικασία καθορισμένη από το Υπουργείο Μεταφορών. 

• Σε περίπτωση που τα πιο πάνω πρόσωπα διαγνωστούν θετικοί στην ασθένεια 

Covid-19 παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) 

και ακολουθούν το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.  

v. Επιτρέπεται η άφιξη στη Δημοκρατία προσώπων από χώρες που δεν εμπίπτουν στις 

Κατηγορίες Α και Β, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, για σκοπούς υλοποίησης των έργων 

του δημοσίου ή για άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις, κατόπιν έγκρισης του 

εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού/Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, στον οποίο 

υποβάλλεται σχετικό αίτημα και ο οποίος οφείλει να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα 

άφιξης στη Δημοκρατία των εν λόγω προσώπων και να ενημερώνει σχετικά τον 

Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών κα Έργων υπό τους ακόλουθους όρους: 

• Αν η περίοδος διαμονής στη Δημοκρατία δεν υπερβαίνει τις 4 ημέρες: 
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o στα εν λόγω πρόσωπα διενεργείται μοριακή εξέταση για την ασθένεια 
του COVID-19, εκτός και εάν προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό 
μοριακής εξέτασης για την εν λόγω ασθένεια με ισχύ 72 ώρες 
προηγουμένως, 

o εάν η εξέταση πραγματοποιηθεί κατά την άφιξη τους, μέχρι την 
έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης, τα πρόσωπα αυτά 
παραμένουν σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα), 

o εάν τα πρόσωπα διαγνωστούν θετικά στην ασθένεια του COVID-19, 
παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) και 
ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, 

o τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης και 
αυτοπροστασίας στο χώρο στον οποίο διαμένουν. 

• Αν η περίοδος διαμονής στη Δημοκρατία υπερβαίνει τις 4 ημέρες: 

o στα εν λόγω πρόσωπα διενεργείται μοριακή εξέταση για την 
ασθένεια του COVID-19, εκτός και εάν προσκομίζουν αρνητικό 
πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την εν λόγω ασθένεια με 
ισχύ 72 ώρες προηγουμένως, 

o αν η εξέταση πραγματοποιηθεί κατά την άφιξη τους, μέχρι την 
έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης, τα πρόσωπα αυτά 
παραμένουν σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα), 

o εάν τα πρόσωπα διαγνωστούν θετικά στην ασθένεια του COVID-
19, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης 
(καραντίνα) και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του 
Υπουργείου Υγείας, 

o τα πρόσωπα αυτά παραμένουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού για 
14 ημέρες. 

 

3. Από τις 6:00πμ της 13ης Ιουνίου 2020 ισχύουν τα ακόλουθα: 

i. Επιτρέπεται η λειτουργία των πιο κάτω επιχειρήσεων τηρουμένων των οδηγιών 

του Υπουργείου Υγείας ή/και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού: 

• Κλειστοί και ανοικτοί χώροι άθλησης περιλαμβανομένων υπαίθριων και 

κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων, γυμναστηρίων, σχολών χορού και 

άλλων ειδών σχολών καθώς και άλλων αθλημάτων (πχ πολεμικές τέχνες 

κλπ), άνευ της χρήσης αποδυτηρίων.  
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• Θεματικά πάρκα (πχ λούνα παρκ και υδατοπάρκα). 

• Καζίνο. 

 
Επισυνάπτεται αυτούσιο το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας. 


