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ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ 680 

 

Θέμα: Έλεγχος πιστοποιητικών/Safepass σε Χώρους Εστίασης και Λιανικό Εμπόριο 

 

Σε συνέχεια των πρόσφατων μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας που τέθηκαν σε ισχύ στις 22 

Δεκεμβρίου, 2021, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) έχει κωδικοποιήσει τις 

υποχρεώσεις που προκύπτουν για την συμμόρφωση των επιχειρήσεων στους κλάδους της 

εστίασης και του λιανικού εμπορίου και έχει καταρτήσει τους πιο κάτω πίνακες για εύκολη 

αναφορά.  

Σημαντική σημείωση: ο έλεγχος που διενεργείται στην εστίαση ΔΕΝ είναι αναγκαίο να 

γίνεται στην είσοδο του υποστατικού αλλά θα πρέπει να γίνεται ΠΡΟΤΟΥ ο πελάτης 

εξυπηρετηθεί. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν συνεργάζεται με τον ιδιοκτήτη, την 

ευθύνη την φέρει ο πελάτης εάν ΔΕΝ έχει εξυπηρετηθεί.  

Ο έλεγχος που διενεργείται στο λιανικό εμπόριο γίνεται στην είσοδο του υποστατικού 

εκτός αν το υποστατικό είναι εντός εμπορικού κέντρου, σε τέτοια περίπτωση ο έλεγχος 

διενεργείται στην είσοδο του εμπορικού κέντρου. 

*Ενδείξεις CovScanCyprus:  
Πράσινο:    Έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή Ανάρρωσης από Covid-19 

Μπλέ:     Έγκυρο PCR Test   
Κίτρινο/Πορτοκαλί:  Έγκυρο Rapid Test 
Μωβ:  Το πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι Έγκυρο μόνο με την προσκόμιση 

αρνητικού PCR ή Rapid Test εντός των χρονικών πλαισίων που 
ισχύουν στο Διάταγμα, το οποίο επίσης θα πρέπει να παρουσιαστεί υπό 
μορφή EUDCC και θα υπόκειται σε έλεγχο μέσω της εφαρμογής 

CovScan Cyprus. 

Κόκκινο:    Δεν είναι Έγκυρο   

 

Σημαντική Σημείωση: το συνημμένο ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας
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Α. Εξυπηρέτηση σε χώρους εστίασης με Dine-in:                      23 Δεκεμβρίου, 2021 

Κατηγορίες Προσώπων  
και Ηλικίες 

Έλεγχος Safepass 
Ισχύς 
PCR 

Ισχύς 
Rapid 
Test 

Ισχύς 
Εμβολίου 

Ισχύς 
Πιστοποι
ητικού 

Ανάρρω
σης 

Τρόπος Ελέγχου (CovScan/Έντυπα/ 
Πιστοποιητικά)  

Μέχρι 6 ετών Κανένας Έλεγχος 

6-11 ετών 
χωρίς εμβόλιο 

PCR ή Rapid Test 7 ημέρες 7 ημέρες - - Σε έντυπη μορφή ή μπλε/κίτρινο/πορτοκαλί Covscan. 

12 – 17 ετών χωρίς εμβόλιο (για την περίοδο 
22/12 – 6/1) 

PCR ή Rapid Test και 
συνοδευόμενοι από 

εμβολιασμένο 
γονέα/κηδεμόνα 

72 ώρες 72 ώρες   Σε έντυπη μορφή μέχρι 13 ετών ή μπλε/κίτρινο/πορτοκαλί Covscan.  

6-18 ετών 
εμβολιασμένοι  
με 1 δόση εμβολίου 

Πιστοποιητικό 
Εμβολιασμού  

 & PCR ή Rapid Test 
72 ώρες 72 ώρες - - 

Για ηλικίες μέχρι 13 ετών σε έντυπη μορφή. Για ηλικίες 14-18 μέσω της εφαρμογής CovScan- χρώμα μωβ. 
Επιπρόσθετα PCR ή Rapid - μπλε/κίτρινο/πορτοκαλί Covscan. 

18 ετών +  
εμβολιασμένοι 

με 1η δόση εμβολίου 

Πιστοποιητικό 
Εμβολιασμού  

& PCR ή Rapid Test 

72 ώρες 48 ώρες - - 
Μέσω της εφαρμογής CovScan – χρώμα μωβ. Επιπρόσθετα PCR ή Rapid - μπλε/κίτρινο/πορτοκαλί 

Covscan. Για άτομα ηλικιών 65+ επιτρέπεται και σε έντυπη μορφή. 

Άτομα με  
ολοκληρωμένο εμβολιασμό  

Πιστοποιητικό 
Ολοκληρωμένου 

Εμβολιασμού  
- - 

Για άτομα 
ηλικίας 18+: 

7 μήνες από την 
τελευταία δόση  

- 
Μέσω της εφαρμογής CovScan – χρώμα πράσινο. Για άτομα ηλικιών 65+ επιτρέπεται και σε έντυπη 
μορφή. 

Άτομα που έχουν αναρρώσει από Covid-19 Πιστοποιητικό Ανάρρωσης - - - 
180 

ημέρες 

Μέσω της εφαρμογής CovScan – χρώμα πράσινο. Για άτομα μέχρι 13 ετών και ηλικιών 65+ επιτρέπεται 

και σε έντυπη μορφή. 

Άτομα που για Ιατρικούς λόγους δεν μπορούν να 
εμβολιαστούν 

Ιατρικό Πιστοποιητικό του 
Υπ. Υγείας  

& PCR ή Rapid Test 
7 ημέρες 7 ημέρες - - Έντυπο πιστοποιητικό του Υπ. Υγείας.  

Τουρκοκύπριοι εμβολιασμένοι σε περιοχές της 
Κυπριακής Δημοκρατίας που η Κυβέρνηση δεν 
ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, και πρόσωπα 
εμβολιασμένα σε Κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
και της Ελβετίας 

Πιστοποιητικό 
Εμβολιασμού, PCR ή Rapid 

Test, ανάλογα με την 
περίπτωση  

    

Έντυπη μορφή. 
Διευκρίνιση: Οι προϋποθέσεις για πρόσβαση σε συγκεκριμένους χώρους για τα πρόσωπα της 
κατηγορίας αυτής είναι οι ίδιες με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τον υπόλοιπο πληθυσμό: 
π.χ. για ανεμβολίαστα άτομα 18 ετών + απαγορεύεται η πρόσβαση σε χώρους εστίασης για 
Dine-in.    
Σε περίπτωση που είναι εμβολιασμένα με την 1η δόση εμβολίου, τότε το πιστοποιητικό 
εμβολιασμού τους γίνεται αποδεκτό σε έντυπη μορφή και επιπρόσθετα θα πρέπει να 
προσκομίζουν PCR με ισχύ 72 ωρών ή Rapid Test με ισχύ 48 ωρών.  

Τουρίστες/πρόσωπα μη μόνιμα διαμένοντες στην 
Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς πιστοποιητικό 
ολοκληρωμένου εμβολιασμού ή ανάρρωσης από 
Covid-19. 

1. Cyprus flight pass & 
κάρτα επιβίβασης ή 
αποδεικτικό κράτησης 
διαμονής - διάρκειας 7 
ημερών μετά την άφιξη 

2. Κάρτα αποβίβασης 
πλοίου (για επιβάτες 
κρουαζιερόπλοιων) - 
διάρκειας 7 ημερών 
μετά την άφιξη 

3. Αποδεικτικό έγγραφο 
από Διαχειριστή 
Μαρίνας (για επιβάτες 
σκαφών αναψυχής) -
διάρκειας 7 ημερών 
μετά την άφιξη 

 
Με την λήξη της ισχύος 
των πιο πάνω εγγράφων, 
απαιτείται η προσκόμιση 
PCR ή Rapid Test.  

    

Έντυπη μορφή. 
Διευκρίνιση: Οι προϋποθέσεις για πρόσβαση σε συγκεκριμένους χώρους για τα πρόσωπα της 
κατηγορίας αυτής είναι οι ίδιες με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τον υπόλοιπο πληθυσμό: 
π.χ. για ανεμβολίαστα άτομα 18 ετών + απαγορεύεται η πρόσβαση σε χώρους εστίασης για 
Dine-in.    
Σε περίπτωση που είναι εμβολιασμένα με την 1η δόση εμβολίου, τότε το πιστοποιητικό 
εμβολιασμού τους γίνεται αποδεκτό σε έντυπη μορφή και επιπρόσθετα θα πρέπει να 
προσκομίζουν PCR με ισχύ 72 ωρών ή Rapid Test με ισχύ 48 ωρών. 
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Β. Εξυπηρέτηση σε Χώρους εστίασης με Take Away και Λιανικό Εμπόριο:                  23 Δεκεμβρίου, 2021 

Κατηγορίες 
Προσώπων 
και Ηλικίες 

Έλεγχος Safepass 
Ισχύς 
PCR 

Ισχύς 
Rapid Test 

 

Ισχύς 
Πιστοποιητικού Ανάρρωσης  

Τρόπος Ελέγχου (CovScan/Έντυπα/ 
Πιστοποιητικά) 

Μέχρι 6 ετών Κανένας Έλεγχος 

6-11 ετών 
 

PCR ή 
Rapid Test ή 

Πιστοποιητικό Ολοκληρωμένου 
Εμβολιασμού ή  

Πιστοποιητικό Ανάρρωσης 
 

7 ημέρες 7 ημέρες 180 ημέρες Σε έντυπη μορφή ή μπλε/κίτρινο/πορτοκαλί Covscan. 

12-17 ετών 

PCR ή 
Rapid Test ή 

Πιστοποιητικό Ολοκληρωμένου 
Εμβολιασμού ή  

Πιστοποιητικό Ανάρρωσης 
 

72 ώρες 72 ώρες 180 ημέρες 
Για ηλικίες 12-13 ετών σε έντυπη μορφή. Για ηλικίες 14-17 μέσω 
της εφαρμογής CovScan - χρώμα μωβ. Επιπρόσθετα PCR ή 
Rapid - μπλε/κίτρινο/πορτοκαλί Covscan. 

18 ετών +  
 

PCR ή 
Rapid Test ή 

Πιστοποιητικό Ολοκληρωμένου 
Εμβολιασμού ή  

Πιστοποιητικό Ανάρρωσης 

72 ώρες 48 ώρες 180 ημέρες 
Μέσω της εφαρμογής CovScan – χρώματα πράσινο, μπλε, 
κίτρινο/πορτοκαλί. Για άτομα ηλικιών 65+ επιτρέπεται και σε 
έντυπη μορφή. 

Άτομα που για Ιατρικούς λόγους δεν μπορούν να 
εμβολιαστούν 

Ιατρικό Πιστοποιητικό του Υπ. Υγείας  
& PCR ή 

Rapid Test 
7 ημέρες 7 ημέρες - Έντυπο πιστοποιητικό του Υπ. Υγείας. 

Τουρκοκύπριοι εμβολιασμένοι σε περιοχές της 
Κυπριακής Δημοκρατίας που η Κυβέρνηση δεν 
ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, και πρόσωπα 

εμβολιασμένα σε Κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και 
της Ελβετίας. 

Πιστοποιητικό Εμβολιασμού, PCR ή Rapid 

Test, ανάλογα με την περίπτωση  
   

Έντυπη μορφή. 
Διευκρίνιση: Οι προϋποθέσεις για πρόσβαση σε 
συγκεκριμένους χώρους για τα πρόσωπα της κατηγορίας 
αυτής είναι οι ίδιες με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για 
τον υπόλοιπο πληθυσμό: 
π.χ. για ανεμβολίαστα άτομα 18 ετών + απαγορεύεται η 

πρόσβαση σε χώρους εστίασης για Dine-in.    
Σε περίπτωση που είναι εμβολιασμένα με την 1η δόση 
εμβολίου, τότε το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους γίνεται 
αποδεκτό σε έντυπη μορφή και επιπρόσθετα θα πρέπει να 
προσκομίζουν PCR με ισχύ 72 ωρών ή Rapid Test με ισχύ 
48 ωρών. 

Τουρίστες/πρόσωπα μη μόνιμα διαμένοντες στην 
Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς πιστοποιητικό 
ολοκληρωμένου εμβολιασμού ή ανάρρωσης από 

Covid-19. 

1. Cyprus flight pass & κάρτα επιβίβασης ή 

αποδεικτικό κράτησης διαμονής - 
διάρκειας 7 ημερών μετά την άφιξη. 

2. Κάρτα αποβίβασης πλοίου (για επιβάτες 
κρουαζιερόπλοιων) - διάρκειας 7 ημερών 
μετά την άφιξη. 

3. Αποδεικτικό έγγραφο από Διαχειριστή 
Μαρίνας (για επιβάτες σκαφών 

αναψυχής) - διάρκειας 7 ημερών μετά 
την άφιξη. 

 
Με την λήξη της ισχύος των πιο πάνω 
εγγράφων, απαιτείται η προσκόμιση PCR ή 
Rapid Test. 

   

Έντυπη μορφή. 
Διευκρίνιση: Οι προϋποθέσεις για πρόσβαση σε 
συγκεκριμένους χώρους για τα πρόσωπα της κατηγορίας 
αυτής είναι οι ίδιες με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για 
τον υπόλοιπο πληθυσμό: 
π.χ. για ανεμβολίαστα άτομα 18 ετών + απαγορεύεται η 
πρόσβαση σε χώρους εστίασης για Dine-in.    

Σε περίπτωση που είναι εμβολιασμένα με την 1η δόση 
εμβολίου, τότε το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους γίνεται 
αποδεκτό σε έντυπη μορφή και επιπρόσθετα θα πρέπει να 
προσκομίζουν PCR με ισχύ 72 ωρών ή Rapid Test με ισχύ 
48 ωρών. 
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