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Λευκωσία, 5 Μαΐου 2021 

 
 
ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
  
ΑΠΟ:  Νιόβη Παρισινού, PR and Communications Executive  
  
ΘΕΜΑ:  Παγκύπρια μέτρα για καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού – 

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου 
Με ισχύ από 10/05/2021 (ώρα 06.00 π.μ) 
έως 31/05/2021 (ώρα 05.00 π.μ.) 

 
 
Αγαπητά Μέλη, 
 
Σας κοινοποιούμε τα Παγκύπρια μέτρα για καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού – 
Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου. 
 
1. Απαγόρευση κυκλοφορίας μεταξύ 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επόμενης μέρας 

εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων: 
 

(i)     Μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας, καθώς και για σκοπούς εργασίας 
με τη χρήση του Εντύπου Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου, 

(ii)    Μετάβαση σε ιατρικό κέντρο ή νοσηλευτήριο ή φαρμακείο ή κτηνίατρο για 
επείγοντα ιατρικά περιστατικά, 

(iii)    Κατάργηση μέτρου για αποστολή γραπτού μηνύματος στο 8998 για μετακίνηση 
 

2. Επιτρέπονται οι συναθροίσεις σε δημόσιους χώρους (πάρκα, πλατείες, φράγματα, 
εκδρομικούς χώρους, παραλίες, πεζόδρομους και Μαρίνες, κλπ.), νοουμένου ότι δεν θα 
υπερβαίνουν τα 10  άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ανήλικων τέκνων.    

 
3. Επιτρέπεται η παρουσία μέχρι 10 προσώπων σε οικίες, περιλαμβανομένων των ανήλικων 

παιδιών.  
 
4. (α) Ο εκκλησιασμός και άλλες μορφές θρησκευτικής λατρείας σε θρησκευτικούς χώρους 

τελούνται με απαραίτητη προσκόμιση Coronapass και με ανώτατο αριθμό τα 50 άτομα 
μέχρι τη 16η Μαΐου 2021, 

 
(β) Από 17η Μαΐου 2021, επιτρέπεται η παρουσία πιστών με ανώτατο όριο τη φυσική 
παρουσία 30% της χωρητικότητας του χώρου θρησκευτικής λατρείας, με απαραίτητη 
προσκόμιση Coronapass, 
 
(γ) Από 1η Ιουνίου 2021, επιτρέπεται η παρουσία πιστών με ανώτατο όριο τη φυσική 
παρουσία 50% της χωρητικότητας του χώρου θρησκευτικής λατρείας, με απαραίτητη 
προσκόμιση Coronapass. 

 
5. (α) Επιτρέπεται η διεξαγωγή γευμάτων / δείπνων και οποιονδήποτε άλλων εκδηλώσεων 

για γάμους και βαφτίσεις με μέγιστο αριθμό 10 προσώπων περιλαμβανομένων των 
ανηλίκων παιδιών μέχρι την 16η Μαΐου 2021, 
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(β) Από 17 Μαΐου 2021, επιτρέπεται η διεξαγωγή γευμάτων / δείπνων ΜΟΝΟ σε 
εξωτερικούς χώρους, καθήμενοι και μέχρι 200 άτομα, με απαραίτητη προσκόμιση 
Coronapass. Απαγορεύονται τα κοκτέιλ, 
 
(γ) Από 1η Ιουνίου 2021, επιτρέπεται η διεξαγωγή γευμάτων / δείπνων και σε 
εσωτερικούς χώρους στη βάση του χρονοδιαγράμματος που έχει συμφωνηθεί, με 
απαραίτητη προσκόμιση Coronapass. 

 
6. Επιτρέπονται οι θρησκευτικές τελετές (γάμοι, βαπτίσεις, κηδείες) με μέγιστο αριθμό τα 

10 πρόσωπα μέχρι τη 16η Μαΐου 2021. Από 17η Μαΐου 2021 ανώτατος αριθμός 200 
άτομα, νοουμένου ότι θα πληρείται εντός του χώρου λατρείας η πληρότητα του 30%, με 
απαραίτητη προσκόμιση Coronapass. 

 
7. Η εκπαίδευση συνεχίζει κανονικά με φυσική παρουσία, με την προσκόμιση υποχρεωτικού 

εβδομαδιαίου rapid test. Οι μαθητές Γυμνάσιου, Λυκείου και β’ κύκλου, κατά την 
1η ημέρα παρουσία τους, ήτοι τη 10η Μαΐου 2021 θα πρέπει να προσκομίσουν αρνητικό 
τεστ με ισχύ 72 ωρών. 

 
8. Επιτρέπονται τα επισκεπτήρια σε νοσηλευτήρια, κλινικές, ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα, 

κατόπιν έγκρισης του Εκτελεστικού Διευθυντή του Κέντρου και με προσκόμιση αρνητικού 
PCR τεστ εντός 48 ωρών. 

 
9. Επιτρέπεται η λειτουργία όλων των εξωτερικών χώρων εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, 

καφετέριες, μπυραρίες, σνακ-μπαρ και μπαρ, καφενεία και χώρoι εστίασης εντός 
εμπορικών κέντρων, κυλικείων ή/και αθλητικών ομίλων, πολιτιστικών ομίλων, 
σωματείων, συλλόγων, κλπ), στη βάση του ισχύοντος πρωτοκόλλου. Οι θαμώνες θα 
πρέπει να έχουν στην κατοχή τους Coronapass.  Από 1η Ιουνίου 2021 επιτρέπεται η 
λειτουργία και των εσωτερικών χώρων στους χώρους εστίασης. 

 
10. Επιτρέπεται η λειτουργία υπαίθριων και κλειστών θεάτρων, αμφιθεάτρων, 

κινηματογράφων, και αιθουσών θεαμάτων (α) με μέγιστο αριθμό τα 50 άτομα μέχρι την 
17η Μαΐου 2021, με απαραίτητη προσκόμιση Coronapass. 

 
(β) Μετά την 17η Μαΐου 2021 πληρότητα μέχρι 30% σε κλειστούς χώρους και 50% σε 
ανοικτούς χώρους. Απαραίτητη η προσκόμιση με Coronapass. 
 
(γ) Από 1η Ιουνίου αυξάνεται η πληρότητα και στους κλειστούς χώρους με μέγιστο το 
50%, με απαραίτητη προσκόμιση coronapass 

 
11. Οι λαϊκές αγορές θα λειτουργούν με 50% πληρότητα και 1,5 μέτρο μεταξύ των 

προσώπων βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς την προσκόμιση Coronapass. 
 
12. Παραμένει η απαγόρευση των μαζικών εκδηλώσεων, διαδηλώσεων, παρελάσεων, 

συναυλιών, υπαίθριων πανηγυριών, φεστιβάλ σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους 
 
13. Επιτρέπεται η λειτουργία κλειστών εμπορικών κέντρων, με απαραίτητη προϋπόθεση την 

προσκόμιση Coronapass. 
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14. Επιτρέπεται η λειτουργία του υπόλοιπου λιανικού εμπορίου, περιλαμβανομένων 

υπερκαταστημάτων και πολυκαταστημάτων καθώς και τα μεγάλων καταστημάτων με 
τήρηση του μέτρου 1 άτομο προς 10 τ.μ. ωφέλιμου χώρου, με την προσκόμιση 
Coronapass μόνο στα μεγάλα υπερκαταστήματα και πολυκαταστήματα. 

 
15. Επιτρέπεται η λειτουργία των κέντρων αισθητικής και κομμωτηρίων στη βάση του 

Πρωτοκόλλου, χωρίς την προσκόμιση Coronapass. 
 
16. Επιτρέπεται η λειτουργία γυμναστηρίων, σχολών χορού και σχολών άλλων αθλημάτων, 

όπως αυτά ίσχυαν μέχρι 30 Απρίλιου 2021 με απαραίτητη προσκόμιση Coronapass σε 
όσους γυμνάζονται σε κλειστούς χώρους.   

 
17. Επιτρέπεται η λειτουργία επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων, τηρουμένων 

των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων 
και  υπό τις προϋποθέσεις ότι τηρείται το μέτρο του ενός προσώπου ανά 10 τ.μ., χωρίς 
καθήμενους σε εσωτερικούς χώρους. Επιτρέπονται τα τραπεζοκαθίσματα σε εξωτερικούς 
χώρους, χωρίς την  προσκόμιση Coronapass. 

 
18. Αναστέλλεται η λειτουργία των καζίνο μέχρι την 16η Μαΐου 2021. Επιτρέπεται η 

λειτουργία των καζίνο από 17η Μαΐου 2021 με πληρότητα 30% και στη βάση του 
Πρωτοκόλλου που έχει συμφωνηθεί, με απαραίτητη προσκόμιση Coronapass. Από 
1η Ιουνίου 2021 η πληρότητα ανέρχεται στο 50%. 

 
19. Επιτρέπεται η λειτουργία των κολυμβητηρίων για σκοπους άθλησης και στη βάση του 

πρωτοκόλλου που ίσχυε την 30η Απρίλιου 2021. 
 
20. Επιτρέπεται η πρόσβαση στις παράλιες σύμφωνα με το Πρωτόκολλο που ίσχυε το 

καλοκαίρι του 2020, χωρίς την προσκόμιση Coronapass. 
 
21. Επιτρέπεται η πρόσβαση σε εξωτερικούς εκδρομικούς χώρους, φράγματα και 

ζωολογικούς κήπους, χωρίς την προσκόμιση Coronapass. 
 
22. Επιτρέπονται  όλα τα ομαδικά φροντιστήρια, καθώς και αθλητικές και κοινωνικές 

δραστηριότητες για παιδιά κάτω των 18 ετών στη βάση του Πρωτοκόλλου που ίσχυε την 
30η Απρίλιου 2021 (6+1). Για εξωσχολικές δραστηριότητες κλειστών χώρων με test 72 
ωρών ενώ ανοικτών χωρών παραμένει ως έχει η υποχρέωση δηλ. υποχρεωτικό τεστ σε 
εβδομαδιαία βάση.    

 
23. Παραμένει η αναστολή της λειτουργίας των νυχτερινών κέντρων, δισκοθηκών, κέντρων 

διασκέδασης και μουσικοχορευτικών χώρων.   
   
24. Παραμένει η αναστολή λειτουργίας παιδότοπων, λουνα παρκ και θεματικών πάρκων μέχρι 

16 Μαΐου 2021. Από 17 Μαΐου 2021 επιτρέπεται η λειτουργία παιδότοπων, λουναπαρκ 
και θεματικών πάρκων στη βάση Πρωτοκόλλου και μόνο εξωτερικοί χώροι, χωρίς τη 
διενέργεια κοινωνικών εκδηλώσεων (παιδικά γενέθλια, κτλ). 

 
25. Αναστολή διεξαγωγής συνεδρίων, εμπορικών εκθέσεων μέχρι την 16η Μαΐου 2021. Από 

17 Μαΐου 2021 επιτρέπεται η διεξαγωγή των πιο πάνω, νοουμένου ότι τηρείται το μέτρο 
30% πληρότητα του εσωτερικού χώρου διεξαγωγής του συνέδριου, με απαγόρευση 
κοκτέιλ.  Από 1η Ιουνίου 2021 η πληρότητα ανέρχεται στο 50%. Η συμμετοχή στα 
συνέδρια προαπαιτεί την προσκόμιση corona pass. 
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26. Επιτρέπονται τα επισκεπτήρια σε οίκους ευγηρίας, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, 

κέντρα χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, ξενώνες 
μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κέντρα ημέρας, δομές παιδικής προστασίας, στη βάση 
των Πρωτοκόλλων και με προσκόμιση corona passport 

 
27. Αναστολή της λειτουργίας των κατασκηνωτικών χώρων. 
 
28. Ξενοδοχεία: Επιτρέπεται η διαμονή σε ξενοδοχεία από 10 Μάϊου 2021 με απαραίτητη 

προσκόμιση Coronapass. 
 
29. Προεκλογικές Συγκεντρώσεις : Επιτρέπονται νοουμένου ότι τηρείται η πληρότητα  του 

χώρου που θα λάβει χώρα η εκδήλωση και οι παρευρισκόμενοι θα είναι καθήμενοι με 
απαραίτητη προσκόμιση του Coronapass. Απαγορεύονται τα κοκτέιλ. Π.χ 

 
 Σε ανοικτό θέατρο/αμφιθέατρο μέχρι 50% πληρότητα, 
 Σε κλειστό θέατρο/αμφιθέατρο μέχρι 30% πληρότητα, 
 Σε σωματεία/ χώρους εστίασης σε εξωτερικό χώρο καθήμενοι 
 Σε οικίες ανώτατος αριθμός 10 άτομα συμπεριλαμβανομένων και των μονιμά 

διαμενόντων. 
 

30. Στις Δημόσιες Υπηρεσίες: παρατείνεται το μέτρο της υποχρεωτικής τηλεργασίας όπως 
αυτό ισχύει μέχρι την 16 η Μαΐου 2021. Από 17 Μαΐου 2021 υποχρεωτική εξ αποστάσεως 
εργασία με εξαίρεση τις Ουσιώδεις Υπηρεσίες (διασφάλιση, στο βαθμό του δυνατού, της 
φυσικής παρουσίας) με ανώτατο αριθμό φυσικής παρουσίας μέχρι 50%. 

 
31. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, παραμένει το μέτρο ταυτόχρονης 

φυσικής παρουσίας του 30% του προσωπικού τους, με μέγιστο αριθμό των εργαζομένων 
που μπορεί να βρίσκεται με φυσική παρουσία τα 50άτομα ανά επαγγελματικό υποστατικό 
και ελάχιστο τα 5 άτομα, μέχρι την 16η Μαΐου 2021. Από 17η Μαΐου 2021 επιτρέπεται η 
φυσική παρουσία μέχρι 50%. 

 
32. Για τον τελικό του Κυπέλλου ήτοι 15 Μαΐου 2021  επιτρέπεται η παρουσία θεατών (15% 

πληρότητα του γηπέδου που θα επιλεγεί) με απαραίτητη προσκόμιση Coronapass. 
 
33. Επιτρέπεται η διενέργεια ψυχρών χειρουργικών πράξεων με πλαφόν πληρότητας κλινών 

80% εξαιρουμένων των κλινών της ΜΕΘ στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια τα οποία θα πρέπει[ει 
να έχουν πλαφόν 60% κατειλημμένων κλινών. 

 
34. Προϋποθέσεις coronapass 

 
 Αρνητικό test (pcr /rapid) ισχύς  εντός 72 ωρών 
 Εμβολιασμό τουλάχιστον με μια δόση και ολοκλήρωση διαστήματος τουλάχιστον 3 

εβδομάδων μετά τον εμβολιασμό 
 Να έχει νοσήσει από την ασθένεια τους τελευταίους 6 μήνες. 

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