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Λευκωσία, 16 Απριλίου 2020 

 
 

ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΑΠΟ: Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων 
 
ΘΕΜΑ: Νέο Διάταγμα Υπουργού Υγείας 
 
 
Αγαπητά Μέλη, 
 
Σας παρουσιάζουμε τις βασικές πρόνοιες χθεσινού διατάγματος του Υπουργού Υγείας 
για τα πιο κάτω θέματα: 
 
Α. Ωράριο Λειτουργίας Καταστημάτων για τις Μέρες του Πάσχα 
 
1. Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί 

δυνάμει των περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση 
της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διαταγμάτων (Αρ. 1) έως (Αρ. 
15) του 2020, δύνανται να επεκτείνουν το ωράριο λειτουργίας τους τη 17η 
Απριλίου 2020 και τη 18η Απριλίου 2020 μέχρι και τις 8.00 μ.μ. 
 

2. Απαγορεύεται η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου κατά τη 
19η Απριλίου 2020 (Κυριακή του Πάσχα) και την 20 ή Απριλίου (Δευτέρα του 
Πάσχα) περιλαμβανομένων των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 
εμπορίου. 

 
Νοείται ότι από την πιο πάνω απαγόρευση εξαιρούνται: 
 
(i) τα περίπτερα, 
(ii) οι καφετέριες, καφενεία, μπαρ, εστιατόρια και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης  

οι οποίες δύνανται να παρέχουν μόνο υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης και 
υπηρεσίες ταχείας εξυπηρέτησης από το παράθυρο: 
 

Νοείται περαιτέρω ότι, εξαιρούνται της απαγόρευσης, μόνο για τη 19η Απριλίου 
2020, τα αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία. 

 
Β.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΤΕΣΤ) ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΚΟΡΩΝΟΙΟ 
 

Έως τα μεσάνυκτα της 28ης Απριλίου 2020 το αργότερο, υποχρεούνται όλοι 
οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές των ακόλουθων επιχειρήσεων να προβούν στις 
απαιτούμενες ενέργειες για υποβολή των εργαζομένων τους σε μοριακή 
εξέταση για τον Κορωνοϊό COVID-19: 
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(i) Υπεραγορές και αρτοποιεία (φούρνοι), σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα 

(παραγωγή, παράδοση, εξυπηρέτηση του κοινού) Διευκρίνηση 
 

(ii) οίκοι ευγηρίας, και 
 

(iii) φρουταγορές, περίπτερα, μίνι μάρκετς, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, 
ιχθυοπωλεία: 

 
Νοείται ότι, οι ανωτέρω επιχειρήσεις δύνανται να αξιοποιήσουν τις πρόνοιες του 
μέτρου που έχει εξαγγελθεί από το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια 
μοριακής εξέτασης 20.000 εργαζομένων στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα, καθώς και στην εθνική φρουρά: 
 
Noείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατόν, οι 
ίδιες οι επιχειρήσεις οφείλουν, να μεριμνήσουν όπως όλοι οι εργαζόμενοί τους, 
υποβληθούν στην εν λόγω εξέταση μέχρι και τα μεσάνυκτα της 28ης 
Απριλίου 2020 και αναλάβουν το σχετικό κόστος για τη διενέργεια της εν 
λόγω εξέτασης, χωρίς την όποια μετακύλιση του κόστους στους 
εργαζομένους. 
 
Οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές των υπεραγορών, αρτοποιείων, φρουταγορών, 
περιπτέρων, μίνι μάρκετς, κρεοπωλείων, ιχθυοπωλείων, παντοπωλείων, 
ζαχαροπλαστείων, καβών και όλες οι άλλες υπηρεσίες παρασκευής τροφίμων 
και ποτών, οφείλουν να παρέχουν μάσκες προστασίας και γάντια στους 
εργαζόμενούς τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους: 

 
Νοείται ότι, απαγορεύεται η διακίνηση των εργαζομένων και προμηθευτών 
εντός των υπό αναφορά επιχειρήσεων χωρίς τη χρήση μασκών προστασίας και 
γαντιών. 

 
Γ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ 

ΠΩΛΗΣΗΣ 
 

Στο επισυναπτόμενο διάταγμα θα βρείτε αναλυτικό πίνακα με τις τιμές οι οποίες 
θα ισχύουν μέχρι τα μεσάνυκτα της 17ης Μαΐου 2020.  

 
Με εκτίμηση, 
 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ, 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. 
 
 
/ΕΞ 
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Διευκρινιστικές Οδηγίες στη Βάση του Διατάγματος ημ. 15 

Απρίλιου 2020  

Σε συνέχεια του Διατάγματος του Υπουργού Υγείας με ημερ. 15 

Απριλίου 2020, και κατόπιν αιτημάτων για διευκρινίσεις σχετικά με το σε ποιους 

αφορά το πεδίο ν (i), το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει τα ακόλουθα: 

Ο όρος «σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα», αφορά σε ντόπιες 

βιομηχανίες και εισαγωγικές εταιρίες/προμηθευτές. 

Διευκρινίζεται ότι οι πιο πάνω θα πρέπει να προβαίνουν στις 

απαιτούμενες ενέργειες για υποβολή των εργαζομένων τους σε μοριακή 

εξέταση για τον Κορωνοϊό Covid-19, όπως πιο κάτω: 

(α) εργαστήρια παρασκευής  τα οποία διαθέτουν μονάδα παραγωγής 

και δίκτυο παράδοσης είτε σε υπεραγορές είτε στα υποκαταστήματά τους, θα 

πρέπει  στην περίπτωση που το προσωπικό τους εμπλέκεται σε όλη την 

εφοδιαστική αλυσίδα (κοινό προσωπικό σε όλα τα σημεία)  να υποβάλουν το 

σύνολο των εργαζομένων τους στη μοριακή ανάλυση, 

(β) Στην περίπτωση υπεραγορών, το προσωπικό των οποίων 

συμμετέχει σε εργασίες παράδοσης, παραλαβής ή/και εξυπηρέτησης του 

κοινού, το σύνολο του προσωπικού τους θα πρέπει να υποβληθεί στη μοριακή 

εξέταση, 

(γ) Στην περίπτωση που βιομηχανίες παραγωγής έχουν το ίδιο 

προσωπικό στην παραγωγή και στην παράδοση, ή που μέρος του 

προσωπικού που ασχολείται με την παράδοση έρχεται σε απ’ ευθείας επαφή 

με άτομα της παραγωγής, τότε το σύνολο του προσωπικού θα πρέπει να 

υποβληθεί στη μοριακή εξέταση, 

(δ) Βιομηχανίες παραγωγής των οποίων το προσωπικό στην 

παραγωγή είναι διαχωρισμένο (δεν έρχεται σε απ’ ευθείας επαφή με τους 

διανομείς), δεν χρειάζεται να υποβάλλουν το σύνολο του προσωπικού τους 

στην εξέταση, νοουμένου ότι οι διανομείς θα τηρούν όλα τα μέτρα προφύλαξης 

τα οποία έχουν ρυθμιστεί με διάταγμα. Επίσης διανομείς που απλά παραδίδουν 

εμπορεύματα στις αποθήκες των σημείων λιανικής πώλησης και δεν έρχονται 

σε επαφή με τους χώρους πώλησης των εμπορευμάτων, δεν απαιτείται να 

υποβληθούν στη μοριακή εξέταση. Νοείται ότι σε βιομηχανίες παραγωγής ή/και 

εισαγωγείς/προμηθευτές, εάν κατά την παράδοση στις υπεραγορές οι διανομείς 

έχουν και την ευθύνη τοποθέτησης των προϊόντων τους εντός της υπεραγοράς, 

οφείλουν να διενεργούν την εξέταση για την προφύλαξη του προσωπικού 

καθώς και του κοινού που εξυπηρετείται από τις υπεραγορές.    
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