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Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2021 
 
 
ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
  
ΑΠΟ:  Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Κοινωνικής 

Πολιτικής & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  
  
ΘΕΜΑ:  Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου 13/12/2021 

 
 
Αγαπητά Μέλη, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα τα πιο κάτω:  
 
(α)  από τις 16 Δεκεμβρίου 2021, τον εμβολιασμό κατά της Covid-19 των παιδιών ηλικίας 5-

11 ετών, με τους εμβολιασμούς να διενεργούνται σε Κέντρα Προστασίας Μητρότητας και 
Ευημερίας Παιδιού του Υπουργείου Υγείας σε όλες τις επαρχίες 

 
(β)  από τις 15 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι 15 Ιανουαρίου 2022 τα εμβολιασμένα άτομα που 

δηλώθηκαν ως στενές επαφές επιβεβαιωμένου θετικού κρούσματος υποχρεούνται να 
υποβληθούν σε τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου εντός 72 ωρών και την 7η μέρα σε 
εργαστηριακή εξέταση PCR δωρεάν μέσω των ιατρείων Δημόσιας Υγείας. Εξαιρούνται 
τα άτομα που έλαβαν την ενισχυτική/3η δόση εμβολίου.  

 
(γ)  από τις 15 Δεκεμβρίου 2021, τον υποχρεωτικό περιορισμό των ατόμων των οποίων η 

εξέταση αλληλούχισης των θετικών δειγμάτων τους αφορά στο στέλεχος Όμικρον ή 
οποιαδήποτε πιθανή μελλοντική μετάλλαξη, σε χώρους που θα υποδείξει το Υπουργείο 
Υγείας. Νοείται ότι οι επαφές των συγκεκριμένων κρουσμάτων είναι υποχρεωμένες να 
παραμένουν σε αυτοπεριορισμό, ανεξαρτήτως εμβολιαστικής κάλυψης, ακολουθώντας 
το πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας 

 
(δ)  την επανεξέταση στις 15 Ιανουαρίου 2022 της προηγούμενης απόφασης του Υπουργικού 

Συμβουλίου για κατάργηση του SafePass σε όσα άτομα δεν λάβουν την ενισχυτική/3η 
δόση εμβολίου κατά της Covid-19 μετά την πάροδο 6+1 μηνών. Ξεκαθαρίζεται πως για 
τα άτομα που έχεi παρέλθει περίοδος των 7 μηνών από την δεύτερη δόση του 
εμβολιασμού για τα διδοσικά εμβόλια και για το μονοδοσικό εμβόλιο, για σκοπούς Safe 
Pass θα πρέπει να υποβάλλονται σε εργαστηριακή εξέταση PCR 72 ωρών και τεστ ταχεία 
ανίχνευσης αντιγόνου 48 ωρών. 

 
(ε) από τις 15 Δεκεμβρίου 2021, την εξαίρεση από τον υποχρεωτικό έλεγχο 

κατοχής SafePass μέσω της εφαρμογής CovScan Cyprus των ατόμων που αποδεδειγμένα 
και μετά από απόφαση Ιατρικού Συμβουλίου δεν συνίσταται να εμβολιαστούν. Τα άτομα 
αυτά θα πρέπει να επιδεικνύουν την ειδική κάρτα που τους εκδίδει το Υπουργείο Υγείας 
και ταυτόχρονα εργαστηριακή εξέταση Rapid ή PCR τεστ σε εβδομαδιαία βάση με 
αρνητικό αποτέλεσμα 

 
 
 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/


 
 

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 

 
 
(στ)  από τις 15 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022, η είσοδος σε κοινωνικές 

εκδηλώσεις, όπως γάμοι, βαπτίσεις και χώροι εστίασης εντός των ξενοδοχειακών 
μονάδων να επιτρέπεται μόνο σε άτομα που έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση του 
εμβολίου με απαραίτητη προϋπόθεση να κατέχουν αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακής 
εξέτασης PCR ή τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Rapid test. Ισχύει και η 
προηγούμενη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τους πιο κάτω χώρους: 
κλειστά και υπαίθρια γήπεδα, θέατρα, κινηματογράφoυς, αίθουσες θεαμάτων, 
μουσικοχορευτικά κέντρα, κέντρα διασκέδασης και χώροι εστίασης. 

 
(ζ)  την ακύρωση εκτός και αν ακολουθούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα των 

χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που διοργανώνονται από εταιρείες, οργανισμούς και 
σωματεία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 

 
(η)  από τις 15 Δεκεμβρίου 2021, οι επιβάτες που αφικνούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία, 

υποχρεούνται να υποβληθούν σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Rapid test μετά 
την πάροδο 72 ωρών απο την ημέρα άφιξης τους. Η εξέταση ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου θα τους παρέχεται δωρεάν μέσω των σημείων δειγματοληψίας του Υπουργείου 
Υγείας, προσκομίζοντας την κάρτα επιβίβασης και αποδεικτικό ταυτοποίησης (ταυτότητα, 
διαβατήριο). Εξαιρούνται τα άτομα που έλαβαν την ενισχυτική/3η δόση εμβολίου. 

 
(θ)  από τις 15 Δεκεμβρίου 2021, τη μείωση της χρονικής περιόδου στους 5 μήνες και δύο 

εβδομάδες αντί για 6 μήνες, για την χορήγηση της ενισχυτικής /3ης δόση εμβολίου. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ, 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων,  
Κοινωνικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΕΞ 
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