
 
 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος 
T: +357 22889880 F: +357 22665685 E: freedom@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy 

 
Λευκωσία, 14 Μαΐου 2021 

 
 
ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
  
ΑΠΟ:  Νιόβη Παρισινού, PR and Communications Executive  
  
ΘΕΜΑ:  Τι αλλάζει από τις 17 Μαΐου στο πλαίσιο της στρατηγικής για βαθμιαία 

επανεκκίνηση της οικονομίας και της κοινωνικής δραστηριοποίησης 
 
 
Αγαπητά Μέλη, 
 
Σας ενημερώνουμε στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος που αποφασίστηκε από το Υπουργικό 
Συμβούλιο για τη βαθμιαία άρση των περιορισμών και τη σταδιακή επανεκκίνηση της 
οικονομίας και της κοινωνικής δραστηριοποίησης, το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει ότι από τη 
Δευτέρα, 17 Μαΐου, τίθενται σε ισχύ τα ακόλουθα: 
 
1. Επιτρέπεται η παρουσία πιστών κατά τον εκκλησιασμό ή/και άλλων μορφών 

θρησκευτικής λατρείας, νοουμένου ότι η ταυτόχρονη παρουσία ατόμων δεν 
υπερβαίνει το 30% της χωρητικότητας του χώρου θρησκευτικής λατρείας. 

 
2. Επιτρέπεται η τέλεση γάμων, βαπτίσεων και κηδειών με μέγιστο αριθμό τα 200 

πρόσωπα, νοουμένου ότι η πληρότητα εντός του χώρου που τελείται η τελετή δεν 
υπερβαίνει το 30% της χωρητικότητάς του. 

 
Γεύματα ή/και δείπνα διεξάγονται μόνο σε εξωτερικούς χώρους των χώρων 
εστίασης και σε εξωτερικούς χώρους εκδηλώσεων και ξενοδοχείων/τουριστικών 
καταλυμάτων με μέγιστο αριθμό τα 200 πρόσωπα και νοουμένου ότι οι 
παρευρισκόμενοι είναι καθήμενοι. Νοείται ότι εφαρμόζεται το υγειονομικό 
πρωτόκολλο για τη διεξαγωγή κοινωνικών εκδηλώσεων. 

 
3. Επιτρέπεται η διεξαγωγή συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, με πληρότητα 

που δεν υπερβαίνει το 30% της χωρητικότητας των υποστατικών, στα οποία 
λαμβάνουν χώρα. 

 
4.  Επιτρέπεται η λειτουργία των καζίνο με πληρότητα που δεν υπερβαίνει το 30% 

της χωρητικότητας του υποστατικού, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών 
του Υπουργείου Υγείας. 

 
5.  Επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων και κλειστών θεάτρων, αμφιθεάτρων, 

κινηματογράφων και αιθουσών παραστατικών τεχνών και θεαμάτων με μέγιστο 
αριθμό τους 50 θεατές ή με πληρότητα 30% της χωρητικότητας του υποστατικού 
σε κλειστούς χώρους και 50% της χωρητικότητας του υποστατικού σε 
εξωτερικούς χώρους. 

 
6.  Επιτρέπεται η λειτουργία παιδότοπων, λούνα παρκ και θεματικών πάρκων, μόνο 

σε εξωτερικούς χώρους και χωρίς τη διενέργεια κοινωνικών εκδηλώσεων, στη 
βάση των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας. 
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7.  Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ο κρατικός και ευρύτερος 

κρατικός τομέας, εξαιρουμένων των ουσιωδών υπηρεσιών, εργάζονται με εξ 
αποστάσεως εργασία. Επιτρέπεται η φυσική παρουσία εργαζομένων που δεν 
υπερβαίνει το 50% του συνολικού αριθμού εργαζομένων. Νοείται ότι στους 
χώρους εργασίας τηρούνται αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

 
Νοείται ότι το 50% των ατόμων που εργάζονται με φυσική παρουσία οφείλουν 
να υποβάλλονται σε εβδομαδιαίο τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου. 
Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με την 
1η δόση του εμβολίου και νοουμένου ότι έχει παρέλθει περίοδος 3 εβδομάδων 
από τον εμβολιασμό. Για παράδειγμα, εάν σε μια επιχείρηση/οργανισμό/τμήμα του 
δημόσιου/ευρύτερου δημόσιου τομέα εργάζονται με φυσική παρουσία 20 άτομα, εκ των 
οποίων τα 12 έχουν λάβει την 1η δόση του εμβολίου, η υποχρέωση για εβδομαδιαίο 
έλεγχο αφορά τα άλλα 8 άτομα (4+4). 

 
8. Η απαγόρευση μετακινήσεων ισχύει από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί 

της επόμενης μέρας. 
 
9.  Η προσκόμιση SafePass από άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω είναι 

υποχρεωτική σε περίπτωση ελέγχου από εξουσιοδοτημένους λειτουργούς, στα πιο 
κάτω υποστατικά/επιχειρήσεις: 

 
 Εσωτερικούς χώρους θρησκευτικής λατρείας 
 Εσωτερικούς χώρους θεάτρων, κινηματογράφων και αιθουσών παραστατικών 

τεχνών ή θεαμάτων 
 Εμπορικά κέντρα και επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου άνω των 500 τ.μ. τα οποία 

εμπορεύονται ευρύ φάσμα προϊόντων 
 Τελετές όπως γάμοι, βαφτίσεις και κηδείες, νοουμένου ότι τελούνται σε κλειστούς 

χώρους, όπως χώρους θρησκευτικής λατρείας, Δημαρχεία, Επαρχιακές Διοικήσεις, 
κτλ 

 Εσωτερικούς χώρους γυμναστηρίων, σχολών χορού και σχολών άλλων 
αθλημάτων, καθώς και συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις που καθορίζονται 
με κατευθυντήριες οδηγίες του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 

 Οίκους ευγηρίας, κέντρα φιλοξενίας ηλικιωμένων, δομές φιλοξενίας χρόνιων 
πασχόντων και άλλες κλειστές δομές 

 Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα για σκοπούς διαμονής/διανυκτέρευσης και 
για χρήση των εσωτερικών χώρων και υποδομών 

 Προεκλογικές συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους θεάτρων/αμφιθεάτρων και 
χώρων εστίασης 

 Συνέδρια και εμπορικές εκθέσεις που διεξάγονται σε κλειστούς και εσωτερικούς 
χώρους 

 Καζίνο. 
 

10.  Η προσκόμιση SafePass δεν είναι υποχρεωτική για μετάβαση στους πιο κάτω χώρους: 
 

 Κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής 
 Εξωτερικούς χώρους των υποστατικών εστίασης (εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, 

σνακ μπαρ, κοκ) 
 Προαύλιους χώρο των χώρων θρησκευτικής λατρείας 

 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/5520%208%205%202021%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/5520%208%205%202021%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf


 
 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος 
T: +357 22889880 F: +357 22665685 E: freedom@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy 

 
 

 Υπαίθρια θέατρα, κινηματογράφους και αίθουσες παραστατικών τεχνών ή 
θεαμάτων 

 Τράπεζες 
 Τμήματα/Υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού του ιδιωτικού, δημόσιο και ευρύτερου 

δημόσιο τομέα 
 Επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων 
 Λαϊκές αγορές, επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων, υπεραγορές, φούρνους, 

κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φρουταρίες, μίνι-μάρκετ, περίπτερα, φαρμακεία 
 Υπαίθριους χώρους συνάθροισης, δηλαδή πάρκα και γραμμικά πάρκα, παραλίες, 

πλατείες, φράγματα, εκδρομικούς χώρους, μαρίνες, ζωολογικούς κήπους, πάρκα 
και μονοπάτια της φύσης. 

 
Με εκτίμηση, 
 
 
Νιόβη Παρισινού, 
PR and Communications Executive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΕΞ 
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