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*Ενοποιημένος κατάλογος μέτρων και διαταγμάτων συντάχθηκε από Α. Κληρίδη, δικηγόρο στο γραφείο Φ. 
Χρ. Κληρίδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, δεν είναι εγκεκριμένος από οποιοδήποτε επίσημο οργανισμό και 
παρουσιάζει την κατάσταση ως έχει κατά την ημέρα σύνταξης 24/03/20. Μετρα, διατάγματα και 
ανακοινώσεις προθέτονται σχεδόν καθημερινά.   
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Μέτρα / Διατάγματα Υπουργικού Συμβουλίου 

10/03/20 

Ενέργειες και μέτρα διαχείρισης της επιδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19. 
(Συνεδρία Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 10.3.2020)  

Αναφορικά με την Απόφαση ημερ. 28.2.2020, το Συμβούλιο, με σκοπό την 

αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού:  

α) Αποφάσισε να εγκρίνει την παράταση της αναστολής προσωρινής λειτουργίας των 
οδοφραγμάτων της Οδού Λήδρας, του Αστρομερίτη, της Λεύκας και της Δερύνειας, για 
αποτελεσματικότερο έλεγχο των πυλών εισόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας, για 
περαιτέρω περίοδο μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Συνεδρίας του Συμβουλίου.  

β) Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας να αναστείλει, για τρεις μέρες, τη λειτουργία σχολείων στην Επαρχία 
Λευκωσίας, όλων των βαθμίδων, ιδιωτικών και δημόσιων, σύμφωνα με τη σχετική 
Νομοθεσία και να δημοσιοποιήσει σχετικό κατάλογο με τα σχολεία που θα ανασταλεί η 
λειτουργία τους.  

γ) Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό από το άρθρο 3 του περί Εκχωρήσεως 
της Ενασκήσεως των Εξουσιών των Απορρεουσών εκ τινός Νόμου, Νόμου του 1962, 
αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Υγείας να ασκεί τις εξουσίες που παρέχονται 
στο Συμβούλιο από τον περί Λοιμοκάθαρσης Νόμο, Κεφ. 260 και Νόμο του 2003, για 
περίοδο έξι μηνών, από την ημερομηνία λήψης της παρούσας Απόφασης, 
περιλαμβανομένου της έκδοσης σχετικών Διαταγμάτων, τα οποία να περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

(i) Την απαγόρευση συγκεντρώσεων και παραμονής στον ίδιο ενιαίο κλειστό χώρο, 
ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης άνω των 75 ατόμων συνολικά, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020. 
Νοείται ότι, η απαγόρευση δεν ισχύει για συγκεντρώσεις πέραν των 75 ατόμων που 
εμπίπτουν στην καθιερωμένη και συνήθη επιτέλεση επαγγελματικών καθηκόντων και 
δραστηριοτήτων όπως γραφεία, εταιρείες, βιομηχανία κτλ, εφόσον τηρούνται οι βασικοί 

Κανόνες Υγιεινής. Νοείται περαιτέρω ότι, η απαγόρευση δεν ισχύει για περιπτώσεις 
σύντομης διακίνησης εντός του εν λόγω χώρου, ή από και προς αυτόν, όπως είναι τα 
εμπορικά κέντρα, οι υπεραγορές και άλλοι χώροι στους οποίους οι επισκέπτες θα 
διακινούνται και δεν θα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα συγκεντρωμένοι στον 
ίδιο χώρο.  

(ii) Την ακύρωση μαζικών εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων, παρελάσεων, συναυλιών σε 
δημόσιους χώρους, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020.  

(iii) Την κανονική διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών και άλλων αγώνων χωρίς την παρουσία 

θεατών, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020  

(δ) Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να εκδώσει σχετική 

εγκύκλιο για ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη Δημόσια Υπηρεσία.  

(ε) Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Υγείας όπως, σε συνεργασία με τα 
υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής που έχει οριστεί με την Απόφαση ημερ. 27/02/2020, 
προβαίνει σε αναθεώρηση των οδηγιών προς ταξιδιώτες ανάλογα με τις εξελίξεις. 
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15/03/20 

Από 16 Μαρτίου 2020 από τις 6 π.μ. και για περίοδο τεσσάρων 
εβδομάδων, αναστέλλεται υποχρεωτικά η λειτουργία των ακόλουθων επιχειρήσεων: 

• Εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα, 
• Καφετέριες, καφενεία, μπαρ και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης με εξαίρεση 

εκείνες που προσφέρουν ή που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες 
κατ’ οίκον διανομής, 

• Κέντρα διασκέδασης, 
• Κινηματογράφοι, θέατρα και αίθουσες θεαμάτων, 
• Βιβλιοθήκες, 

• Μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι, 
• Πρακτορεία τυχερών παιγνιδιών, καζίνο, κλπ, 
• Αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι και σωματεία, 
• Θεματικά πάρκα (λούνα πάρκ κλπ), και 
• Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής-μασάζ. 

Νοουμένου ότι λαμβάνουν υποχρεωτικά και τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής, οι 
επιχειρήσεις μπορούν να εκτελούν κεκλεισμένων των θυρών διοικητικές ή άλλες 
εργασίες. 

Για λόγους ασφάλειας υγείας και εύρυθμης λειτουργίας της κοινότητας, παραμένουν 
ανοικτές οι πιο κάτω κατηγορίες επιχειρήσεων: 

• Λιανεμπόριο τροφίμων (π.χ. υπεραγορές εφόσον θα τηρείται το μέτρο της 
παρουσίας στον ίδιο χώρο ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, που δεν θα υπερβαίνει το ένα άτομο 
ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου), 

• Φαρμακεία, 
• Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (κλινικά εργαστήρια), 

• Λαϊκές αγορές, 
• Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία (χωρίς τραπεζο-καθίσματα), 
• Βενζινάδικα, και 
• Περίπτερα. 

Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία 
αναστολής των εργασιών τους, μπορούν να συνεχίσουν τις εργασίες τους διασφαλίζοντας 
ότι στον χώρο εργασίας δεν θα υπάρχουν πέραν των πέντε εργαζομένων. 

Όλες οι άλλες επιχειρήσεις που δεν αναφέρονται τις πιο πάνω κατηγορίες, 
μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, δεδομένου ότι θα τηρούν αυστηρά 
τους κανόνες υγιεινής και προστασίας του προσωπικού και του χώρου. 

Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των ξενοδοχείων, αυτά αναστέλλουν τις εργασίες τους μέχρι 

τις 30 Απριλίου 2020. Προς εξυπηρέτηση των υφιστάμενων πελατών τους, δύνανται να 
συνεχίσουν τη λειτουργία τους για περίοδο έξι ημερών από σήμερα. 

Αναφορικά με την εξυπηρέτηση κοινού από επιχειρήσεις ιδιωτικού, δημόσιου και 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, επισημαίνεται ότι ισχύει αυστηρά ότι δεν πρέπει η 
παρουσία ατόμων στον χώρο εξυπηρέτησης να υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 8 

http://www.cm.gov.cy/cm/cm.nsf/All/5622D301E5E59A65C225852A002BE437/$file/10.3.2020.pdf?OpenElement
http://www.cm.gov.cy/cm/cm.nsf/All/5622D301E5E59A65C225852A002BE437/$file/10.3.2020.pdf?OpenElement
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τετραγωνικά μέτρα. Ενδεικτικά, χώρος εξυπηρέτησης κοινού νοούνται τα 

υποκαταστήματα των τραπεζών, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα κέντρα 

εξόφλησης λογαριασμών, κοκ. 

Τέλος, σχετικές ρυθμίσεις αναφορικά με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας θα 
ανακοινωθούν εντός της ημέρας από το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων. 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12674#flat 

23/03/20 

διυπουργική Επιτροπή που συνήλθε σήμερα υπό την Προεδρία μου, αποφάσισε να 
εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Υγείας για έκδοση Διατάγματος με τη λήψη των ακόλουθων 
μέτρων: 

• Απαγόρευση αχρείαστων μετακινήσεων, από τις 06.00 μ.μ. της 24ης Μαρτίου 
2020 μέχρι την 13η Απριλίου 2020, εκτός εάν πρόκειται για: 

• Μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας. 
• Μετακινήσεις για προμήθειες αγαθών πρώτης ανάγκης από επιχειρήσεις ή 

καταστήματα που η λειτουργία τους επιτρέπεται και εφόσον είναι αδύνατη η 
αποστολή τους. 

• Επίσκεψη σε ιατρό ή μετάβαση σε φαρμακείο. 
• Μετάβαση σε τράπεζα εάν είναι αδύνατη η ηλεκτρονική συναλλαγή.  
• Διακίνηση για παροχή βοήθειας σε συμπολίτες μας που αδυνατούν να 

αυτοεξυπηρετηθούν ή σε ομάδες που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή 
ευρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού 
(καραντίνα). 

• Συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού που μεταβαίνουν σε τελετές, όπως 
κηδείες, γάμους και βαφτίσεις και δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 10 
προσώπων.  

• Μετακινήσεις για σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, εφόσον 
δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα και περιορίζονται σε γειτνιάζουσες με την κατοικία 
τους περιοχές. 

Θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, όσοι κυκλοφορούν να φέρουν ταυτότητα και πρόσθετο 
αποδεικτικό στοιχείο για τον σκοπό της διακίνησής τους. Λεπτομέρειες και ο τρόπος 
ελέγχου θα ανακοινωθούν αύριο. 

1.  Επίσης από τις 6 μετά μεσημβρία της 24ης Μαρτίου 2020 μέχρι την 13η Απριλίου 
2020 κλείνουν και οι ακόλουθοι χώροι: 

• Πάρκα. 
• Παιδότοποι. 
• Ανοικτοί χώροι αθλήσεως. 
• Δημόσιοι χώροι συναθροίσεων, μεταξύ άλλων, πλατείες, φράγματα, εκδρομικοί 

χώροι, παραλίες, μαρίνες. 

2.  Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου θα αναστείλουν τις εργασίες τους, πλην των 
επιχειρήσεων που θα περιλαμβάνονται σε σχετικό Διάταγμα που θα εκδοθεί εντός της 
ημέρας από τον Υπουργό Υγείας. 

3.  Τερματίζονται οι λαϊκές αγορές, τα παζαράκια και η πλανοδιοπώληση.  

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12674#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12674#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12674#flat
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2020/03/23.3.2020-Official%20Gazette.pdf
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4.  Τερματίζονται οι εργασίες σε εργοτάξια πλην όσων αφορούν έργα δημόσιας ωφελείας, 
κατόπιν σχετικής άδειας του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 

5. Απαγορεύεται η προσέλευση πολιτών σε χώρους θρησκευτικής λατρείας, όπως 

εκκλησίες, τεμένη και άλλους χώρους προσευχής. 

6.  Απαγόρευση του εθίμου της «λαμπρατζιάς» με άμεση απομάκρυνση της ξυλείας ή 
άλλων υλικών που έχουν ήδη συγκεντρωθεί προς τον σκοπό αυτό. Την ευθύνη 
εφαρμογής της απαγόρευσης φέρουν οι τοπικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία. 

Θέλω να καταστήσω σαφές πως η Πολιτεία θα είναι αμείλικτη για όσους παραβούν ή 
παρέβησαν τα μέχρι σήμερα εκδοθέντα Διατάγματα της Πολιτείας. 

Πέραν των όποιων άλλων ποινικών ευθυνών, στους παραβάτες θα επιβάλλεται εξώδικη 
ποινή ύψους 150 ευρώ. 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-

%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12858#flat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12858#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12858#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12858#flat
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Μέτρα / Διατάγματα Υπουργείου Υγείας 

 

Μέχρι και την 31η Μαρτίου 2020, απαγορεύεται η συγκέντρωση και η παραμονή στον 
ίδιο, ενιαίο κλειστό χώρο, ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσεως, πέραν των 75 ατόμων 
συνολικά. 

Διευκρινιστικά και προς ερμηνεία του «ενιαίου κλειστού χώρου, ιδιωτικής ή δημόσιας 
χρήσεως» νοούνται χώροι όπως: 

-       Θέατρα 

-       Σινεμά 

-       Εστιατόρια 

-       Καφετέριες 

-       Μπαρ 

-       Παγωταρίες 

-       Αίθουσες Εκδηλώσεων 

Περαιτέρω, διευκρινίζεται πως η επιλογή του αριθμού των 75 ατόμων έγινε στη βάση 
πληθυσμιακών δεδομένων και επιδημιολογικών κριτηρίων κατόπιν συστάσεων από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων (ECDC). 

Η απαγόρευση ισχύει και για οποιονδήποτε κλειστό ενιαίο χώρο σίτισης, ψυχαγωγίας ή 
αναψυχής, που βρίσκεται εντός εμπορικού κέντρου, υπεραγοράς, ξενοδοχείου, 
νοσοκομείου, αεροδρομίου, στρατοπέδου, ή άλλου ιδιωτικού ή δημόσιου χώρου 
μαζικής χρήσεως, χωρίς επαρκή διαχωριστικά μέτρα που να αποτρέπουν τη 
συγκέντρωση πέραν των 75 ατόμων για αρκετή ώρα στο ίδιο σημείο. 

Σημειώνεται ότι η απαγόρευση δεν ισχύει: 

(α) για συγκεντρώσεις πέραν των 75 ατόμων που εμπίπτουν στην καθιερωμένη και 
συνήθη επιτέλεση επαγγελματικών καθηκόντων και δραστηριοτήτων, όπως γραφεία, 

εταιρείες, βιομηχανία, κτλ, εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες υγιεινής. 

(β) για περιπτώσεις σύντομης διακίνησης εντός του εν λόγω χώρου, ή από και προς 
αυτόν, όπως είναι τα εμπορικά κέντρα, οι υπεραγορές και άλλοι χώροι, στους οποίους 
οι επισκέπτες θα διακινούνται και δεν θα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα 
συγκεντρωμένοι στον ίδιο χώρο. 

https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/other/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%C
E%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%8
1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%
CF%82%20%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%206%20%CF%80%CE%
B5%CF%81%CE%AF%20%CE%9B%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BA
%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82%20%CE

%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85.pdf 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12588#flat 

https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/other/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%206%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%20%CE%9B%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82%20%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85.pdf
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/other/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%206%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%20%CE%9B%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82%20%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85.pdf
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/other/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%206%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%20%CE%9B%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82%20%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85.pdf
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/other/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%206%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%20%CE%9B%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82%20%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85.pdf
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/other/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%206%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%20%CE%9B%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82%20%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85.pdf
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/other/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%206%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%20%CE%9B%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82%20%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85.pdf
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/other/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%206%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%20%CE%9B%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82%20%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85.pdf
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12588#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12588#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12588#flat
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13/03/20 

Το Υπουργείο Υγείας επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό ότι σύμφωνα με τα υφιστάμενα 
επιστημονικά δεδομένα, αυτοί που πρέπει να προστατευθούν περισσότερο από το νέο 
κορωνοϊό COVID-19, είναι τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και 
συγκεκριμένα τα ηλικιωμένα άτομα, καθώς και άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με χρόνια 
νοσήματα (π.χ. χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, καρδιοπαθείς, καρκινοπαθείς, 
νεφροπαθείς, κ.α.). 

Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα που εμπίπτουν στις ακόλουθες ομάδες υψηλού κινδύνου 
είναι τα πιο κάτω: 

1. Όλα τα άτομα μεγαλύτερα των 65 ετών. 

2. Παιδιά μεγαλύτερα από έξι μηνών και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή 

περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα: 

• Χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος 
• Χρόνια καρδιαγγειακή νόσο 
• Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα 
• Χρόνια νεφρική ή ηπατική νόσο 
• Νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα 
• Δρεπανοκυτταρική αναιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες 
• Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη) 
• Μεταμόσχευση οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
• Παιδιά και έφηβοι που χρειάζονται μακροχρόνια θεραπεία με ασπιρίνη 
• Άτομα με δείκτη μάζας σώματος (BMI) >40 kg/m2. 

3. Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και θηλάζουσες. 

4. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά < 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα που 
ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου. 

5. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό και άλλο 
προσωπικό) και σε κέντρα διαμονής προσφύγων – μεταναστών. 

Αυτά τα άτομα ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση σοβαρής νόσου και 
επιπλοκών, λόγω της λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό COVID-19 και πρέπει να 
ακολουθούν πιστά τα μέτρα για την πρόληψη της μετάδοσης και της διασποράς του ιού, 
με έμφαση στα ακόλουθα: 

• Να αποφεύγουν επαφές με άτομα με συμπτωματολογία λοίμωξης του 
αναπνευστικού συστήματος. 

• Να αποφεύγουν όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια, ιδιαίτερα σε περιοχές ή χώρες με 
επιβεβαιωμένη μετάδοση του ιού στην κοινότητα. 

• Να εφαρμόζουν την υγιεινή των χεριών και να αποφεύγουν την επαφή των χεριών 
με το πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα). 

• Να συμμορφώνονται στη χρόνια φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένως 

λαμβάνουν και στις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών. 
• Να αποφεύγουν χώρους κοινωνικών συναναστροφών μαζικού χαρακτήρα και 

εκδηλώσεων. 
• Να επικοινωνούν άμεσα με τον θεράποντα ιατρό σε περίπτωση εμφάνισης 

συμπτωμάτων λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος. 
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• Να αποφεύγουν επισκέψεις σε νοσηλευόμενους ασθενείς. 
• Να αποφεύγουν επισκέψεις σε χώρους υπηρεσιών υγείας χωρίς σοβαρό λόγο. 
• Αν υπάρχει στο ίδιο σπίτι ύποπτο κρούσμα από Κορωνοϊό COVID-19, να τηρείται 

τουλάχιστον 2 μέτρα απόσταση από αυτόν. 

• Καλός αερισμός των κοινόχρηστων χώρων. 
• Απολύμανση και καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων. 

(MKY) 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12633#flat 

 

15/03/20 

από την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, από τις 6 μ.μ. και έπειτα, ότι η είσοδος στην 
Κυπριακή Δημοκρατία θα επιτρέπεται μόνο σε όσους πολίτες προσκομίσουν ιατρικό 
πιστοποιητικό εξέτασης για τον κορωνοϊό από εγκεκριμένο διαπιστευμένο οργανισμό ή 
και εργαστήριο για θέματα Δημόσιας Υγείας. Το ιατρικό πιστοποιητικό δεν πρέπει να 
είναι παλαιότερο των τεσσάρων ημερών. 

Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορίες των πολιτών που μπορούν να εισέρχονται στη χώρα 
είναι οι ακόλουθες: 

(α) Κύπριοι πολίτες, 

(β) νόμιμα διαμένοντες στην Κυπριακή Δημοκρατία, 

(γ) Ευρωπαίοι υπήκοοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται στην Δημοκρατία, 

(δ) υπήκοοι χωρών που ευρίσκονται σε εντεταλμένη υπηρεσία / αποστολή δυνάμει 
διμερών ή διεθνών συμβάσεων, 

(ε) μεμονωμένες περιπτώσεις Ευρωπαίων υπηκόων ή υπηκόων από τρίτες χώρες για 
αναπόφευκτες επαγγελματικές υποχρεώσεις, νοουμένου ότι εξασφαλιστεί σχετική άδεια 
από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, 

(στ) Ευρωπαίοι υπήκοοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι όσοι πληρούν τα κριτήρια και θα εισέρχονται στη χώρα, θα 
μεταφέρονται για προληπτικούς λόγους σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους απομόνωσης 
που θα υποδείξει η Κυπριακή Δημοκρατία, για περίοδο 14 ημερών. 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12672#flat 

16/03/20 

Σε σχέση με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και 

τους Υπουργούς Υγείας, Εργασίας και Οικονομικών και αποσκοπούν στον περιορισμό 
της εξάπλωσης του κορωνοϊού, επισημαίνεται ότι τα άτομα που εμπίπτουν στις 
ακόλουθες ομάδες υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να περιοριστούν από τον εργασιακό 
χώρο: 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12633#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12633#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12633#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12672#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12672#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12672#flat
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1. Όλα τα άτομα μεγαλύτερα των 60 ετών. 

2. Ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω 
επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα: 

• Χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος όπως χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια, χρόνιο βρογχικό άσθμα, πνευμονική ίνωση (όλοι θα πρέπει να 
είναι υπό καθημερινή φαρμακευτική αγωγή), 

• Χρόνια καρδιαγγειακή νόσο όπως στεφανιαία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια, 
• Σακχαρώδη διαβήτη, 
• Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή 

διάλυση), 
• Χρόνια ηπατική νόσος (Child Pugh score B ή C), 
• Χρόνια νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα, 
• Δρεπανοκυτταρική αναιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες (π.χ. ομόζυγη 

θαλασσαιμία), 
• Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη), 
• Κακοήθεια (αιματολογική κακοήθεια ή συμπαγούς οργάνου), 
• Μεταμόσχευση οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, 
• Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και θηλάζουσες. 

Τονίζεται ότι οι πιο πάνω ομάδες δύνανται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις εξελίξεις 
της επιδημίας και των κλινικών στοιχείων που προκύπτουν. 

Νοείται ότι οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στις πιο πάνω ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 
και θα περιορίζονται από τον εργασιακό τους χώρο, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική 
Βεβαίωση ή Ιατρικό Πιστοποιητικό από τον Προσωπικό του Ιατρό ή τον θεράποντα Ιατρό 
ή Ιατρό Εργασίας, ως αποδεικτικό στοιχείο. 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12686#flat 

 

17/03/20 

1)  Από την 3η π.μ. ώρα Κύπρου της 21ης Μαρτίου του 2020 και για περίοδο 14 ημερών 
απαγορεύονται οι πτήσεις πλην εκείνων μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo) προς τα 
αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου από: 

1. Μπαχρέιν 
2. Λευκορωσία 
3. Βέλγιο 
4. Βουλγαρία 
5. Αίγυπτος 
6. Εσθονία 
7. Γερμανία 
8. Ουγγαρία 

9. Ιρλανδία 
10. Ισραήλ 
11. Ιορδανία 
12. Λετονία 
13. Λίβανος 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12686#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12686#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12686#flat
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14. Λιθουανία 
15. Μάλτα 
16. Ολλανδία 
17. Νορβηγία 

18. Πολωνία 
19. Κατάρ 
20. Ρουμανία 
21. Ρωσία 
22. Σερβία 
23. Σλοβακία 
24. Σουηδία 
25. Ελβετία 
26. Ουκρανία 
27. Ηνωμένο Βασίλειο 
28. Ελλάδα 

2)        Η παράγραφος 2(α) του Διατάγματος που έχει εκδοθεί από τον Υπουργό Υγείας 
ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2020, σε σχέση με την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού 
εξέτασης του κορωνοϊού, θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι και τις 3 π.μ. της 21ης Μαρτίου 
2020. 

Εξαιρούνται όσα πρόσωπα: 

• Έχουν μεταβεί σε χώρες του εξωτερικού για ιατρικούς λόγους, 
• Ευρίσκονται στο εξωτερικό για ολιγοήμερη παραμονή, για επαγγελματικούς ή 

υπηρεσιακούς λόγους, 
• Που δικαιούνται να εισέλθουν με βάση την συνθήκη της Βιέννης.    

Σημείωση: Σε σχέση με τα πρόσωπα που εμπίπτουν στην κατηγορία α πιο πάνω, 
δύνανται να συνοδεύονται από τα πρόσωπα που τους συνόδευαν κατά την αναχώρηση 
τους και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. 

Όσοι εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες, αντί της προσκόμισης του ιατρικού 
πιστοποιητικού θα πρέπει να κατέχουν βεβαίωση από τις κατά τόπους Διπλωματικές 
Αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία θα εκδίδεται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι 
προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους λόγους που 

αναφέρονται στις κατηγορίες 2α και 2β (π.χ. εισιτήριο αναχώρησης από Κύπρο ή 
ιατρικές βεβαιώσεις από το Κέντρο που έτυχαν ιατρικής νοσηλείας). 

Νοείται ότι επιτρέπονται πτήσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία άνευ επιβατών, 
προκειμένου να μεταφέρουν πρόσωπα που επιθυμούν να αναχωρήσουν από την Κύπρο. 

Ανάλογα με τα δεδομένα, όπως θα διαμορφώνονται καθημερινώς θα διαμορφώνονται 
και τα σχετικά διατάγματα. 

3)        Εφόσον παραστεί ανάγκη η Κυπριακή Δημοκρατία θα ναυλώσει ειδικές πτήσεις 
από Αθήνα και Λονδίνο, για να επιστρέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία επιβάτες που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2α και 2β πιο πάνω. 

4)        Νοείται ότι, όλοι όσοι των ως άνω κατηγοριών εισέρχονται στο έδαφος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας θα παραμένουν για 14 ημέρες από την άφιξη τους σε χώρους 

υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα)  που θα υποδεικνύει το κράτος, εκτός από τα 
πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό για ιατρικούς λόγους. Τα πρόσωπα αυτά 
θα παραμένουν σε αυτοπεριορισμό προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη 
θεραπευτική αγωγή τους. 
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https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12752#flat 

 

20/03/20 

Αίτηση για έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού για λόγους Δημόσιας Υγείας 

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι η αίτηση για χορήγηση ιατρικού πιστοποιητικού 
για λόγους Δημόσιας Υγείας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη για τους πολίτες στον 
σύνδεσμο: https://bit.ly/2wctwgh (Ελληνικά) και https://bit.ly/397nJGa (Αγγλικά). 

Το εν λόγω πιστοποιητικό χορηγείται σε άτομα, τα οποία πρέπει να παραμείνουν σε 
αυτό-περιορισμό για περίοδο 14 ημερών από την επιστροφή τους από ταξίδι ή λόγω 
επαφής που είχαν με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού. 

Σημειώνεται ότι μαζί με την αίτηση, πρέπει να επισυνάπτονται ταξιδιωτικά έγγραφα (π.χ. 
κάρτα επιβίβασης ή αεροπορικό εισιτήριο), με τα οποία να πιστοποιείται η ημερομηνία 
άφιξη στην Κύπρο. 

Οι υπογεγραμμένες αιτήσεις με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να 
αποστέλλονται με τηλεμοιότυπο (φαξ) στο 22 77 14 96 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
στο smichael@papd.mof.gov.cy. 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12810#flat 

 

21/03/20 

Ευπαθείς ομάδες – Με υπόδειξη αποδεικτικού η είσοδος σε υπεραγορές μεταξύ 
των ωρών 7-10 π.μ. 

Στο πλαίσιο σειράς μέτρων που λαμβάνονται από την Κυβέρνηση με γνώμονα την 

αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19 και την προστασία της Δημόσιας Υγείας, ο 
Υπουργός Υγείας εξέδωσε Διάταγμα που τέθηκε σε ισχύ από σήμερα, 21 Μαρτίου 2020, 
στο οποίο προβλέπεται ότι οι υπεραγορές από την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους 
μέχρι και τις 10 π.μ. εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο άτομα που (α) ανήκουν στις 
ευπαθείς ομάδες, (β) είναι 60 ετών και άνω, και (γ) με αναπηρίες. 

Ένεκα της μη αυστηρής τήρησης του Διατάγματος που εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας και 
των θεμάτων που προέκυψαν από την πρώτη ημέρα της εφαρμογής του μέτρου 
αναφορικά με τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που έχουν δικαίωμα να 
εξυπηρετούνται από τα συγκεκριμένα υποστατικά μέχρι και τις 10 π.μ. διευκρινίζονται 
τα κάτωθι: 

1. Κατά την επίσκεψή τους στα εν λόγω υποστατικά, τα άτομα που ανήκουν στις εν 

λόγω ομάδες θα πρέπει να είναι σε θέση να υποδείξουν όταν τους ζητηθεί 
πολιτική ταυτότητα / ταυτότητα ασθενούς / κάρτα μέλους εγκεκριμένου 
συνδέσμου ασθενών / βεβαίωση / πιστοποιητικό ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο 
που να αποδεικνύει ότι ανήκουν σε ευπαθή ομάδα, προκειμένου να τους 
επιτραπεί η είσοδος. 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12752#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12752#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12752#flat
https://bit.ly/2wctwgh
https://bit.ly/397nJGa
mailto:smichael@papd.mof.gov.cy
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12810#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12810#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12810#flat
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2. Η υπόδειξη του ως άνω αποδεικτικού κρίνεται επιβεβλημένη δυνάμει του 
Διατάγματος και των περιστάσεων, σε εξουσιοδοτημένα άτομα και θα πληροί τις 
αρχές της νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

Η εν λόγω διευθέτηση έτυχε διαβούλευσης με τον Αρχηγό Αστυνομίας, την Επίτροπο 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την Ομοσπονδία Εργοδοτών και 
Βιομηχάνων και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Λιανικού Εμπορίου. 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12837#flat 

 

24/03/20 

Περιορισμοί στις μετακινήσεις πολιτών για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του 

κορωνοϊού στην Κύπρο 

Με το νέο διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 23.3.2020, με τίτλο «περί 
Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού 
COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 9) του 2020», τίθενται από τις 6:00 μ.μ σήμερα Τρίτη, 24 
Μαρτίου, 2020 και μέχρι τη 13η Απριλίου, 2020 μέτρα που αφορούν στον περιορισμό 
των μετακινήσεων των πολιτών. Για σκοπούς εφαρμογής του οι εργαζόμενοι/πολίτες για 
τις επιτρεπόμενες μετακινήσεις τους θα πρέπει να συμπληρώνουν το ανάλογο έντυπο. 
Τα έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Οικονομικών στη 
διεύθυνση http://www.mof.gov.cy και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών στη 
διεύθυνση https://www.pio.gov.cy/coronavirus. 

Το Έντυπο Α αφορά Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου που θα πρέπει να δοθεί 
υπογεγραμμένο από τους εργοδότες/προϊσταμένους σε όσους εργαζομένους πρέπει να 
προσέρχονται στην εργασία τους με βάση το πρόγραμμα εργασίας που θα εφαρμοστεί 
σε κάθε επιχείρηση/οργανισμό. Το ίδιο Έντυπο μπορεί να συμπληρώνεται και από τους 
αυτοεργοδοτούμενους. Το Έντυπο Β που αφορά Δήλωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης 
Πολιτών θα συμπληρώνεται από τον κάθε πολίτη ατομικά όταν χρειαστεί να μετακινηθεί 
εκτός της οικίας του για ένα από τους δικαιολογημένους λόγους που καθορίζονται στο 
Διάταγμα και περιλαμβάνονται στο εν λόγω Έντυπο. Εναλλακτικά, αντί της 

συμπλήρωσης του Εντύπου Β, οι πολίτες μπορούν να στέλνουν μήνυμα SMS στον 
αριθμό 8998, χωρίς χρέωση, με τη μορφή που καθορίζεται στο Παράρτημα που είναι 
αναρτημένο στις πιο πάνω αναφερόμενες ιστοσελίδες με τις οδηγίες αποστολής του. 

Σε κάθε περίπτωση μετακίνησης οι εργαζόμενοι/πολίτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους 
την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους και συμπληρωμένο το ανάλογο για την κάθε 
περίπτωση Έντυπο ή απαντητικό μήνυμα SMS για σκοπούς ελέγχου των μετακινήσεων 
τους από την Αστυνομία.  

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12871#flat 

 

 

 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12837#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12837#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12837#flat
http://www.mof.gov.cy/
https://www.pio.gov.cy/coronavirus
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2020/03/24.3.2020_%CE%92%CE%95%CE%92%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%96%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A5-%CE%91.pdf
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2020/03/24.3.2020-%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%20%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%92.pdf
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2020/03/24.3.2020-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20sms.pdf
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12871#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12871#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12871#flat
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Μέτρα Υπουργείου Οικονομικών  

15/03/20 

• Θα υπάρχει πρόνοια για ενίσχυση του τομέα της υγείας με 100 εκ. ευρώ, για 
καταπολέμηση της πανδημίας σε περίπτωση που θα χρειαστεί τα οποία θα 
καλύπτουν, μεταξύ άλλων, απασχόληση πρόσθετου ιατρικού, νοσηλευτικού και 
υποστηρικτικού προσωπικού για αποτελεσματικότερη και αμεσότερη 
ανταπόκριση στο έργο που καλούνται να διεκπεραιώσουν. 

• Ενίσχυση σε εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποδομή. 
• Ενίσχυση του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής τόσο σε ανθρώπινο 

δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή. 
• Ενίσχυση του Κέντρου Ασθενοφόρων και της Υπηρεσίας 1420. 
• Μη καταβολή της πρόσθετης καταβολής στο ΓΕΣΥ που προγραμματίζεται την 

31η Μαρτίου 2020 για δύο μήνες από εργοδότες, εργαζόμενους και το 
κράτος,  για ενίσχυση του τομέα υγείας στην προσπάθεια καταπολέμησης του 

ιού και για μη επηρεασμό των εισοδημάτων των εργαζομένων και των 
επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι δεν επηρεάζεται το χρονοδιάγραμμα για 
εφαρμογή της 2ης Φάσης του ΓΕΣΥ. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν 
αυξημένες ανάγκες για την εφαρμογή της 2ης Φάσης του ΓΕΣΥ θα καλυφθούν 
από το κράτος. 

• Προσωρινή αναστολή για δύο μήνες της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ για 
παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις. Αφορά επιχειρήσεις, των οποίων ο κύκλος 
εργασιών τους δεν ήταν μεγαλύτερος από 1 εκ. ευρώ σύμφωνα με τις φορολογικές 
δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2019 και επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος των 
εργασιών μειώθηκε πέραν του 25%, χωρίς την επιβολή οποιονδήποτε 
επιβαρύνσεων. Σημειώνεται ότι θα γίνουν διευθετήσεις έτσι ώστε οι οφειλές να 
καταβάλλονται σταδιακά, μέχρι την 11η Νοεμβρίου 2020. Αυτό το μέτρο αφορά 
την ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων και είναι περίπου 240 εκ. ευρώ. 

• Προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από 19% σε 17% για περίοδο δύο μηνών και από 
9% σε 7% για περίοδο τριάμισι μηνών, αμέσως μετά τη ψήφιση της σχετικής 
νομοθεσίας προς ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και τόνωση της 
κατανάλωσης. Κόστος 70 εκ. ευρώ. 

• Για όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση θα γίνουν ειδικές ρυθμίσεις διευκολύνσεων 
για όσους έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών. 

• Επίδομα παραμονής Φοιτητών στο εξωτερικό: Παρέχεται επίδομα ύψους 750 
ευρώ για κάλυψη εξόδων φοιτητών που φοιτούν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του 
εξωτερικού που δεν θα επιστρέψουν στην Κύπρο την περίοδο των διακοπών του 
Πάσχα. Κόστος 15 εκ. ευρώ. 

• Παράταση για δυο μήνες της υποχρέωσης υποβολής φορολογικών δηλώσεων για 
όσους είχαν υποχρέωση να το πράξουν μέχρι την 31.3.2020. Η νέα προθεσμία 
είναι 31.5.2020. 

• Αναστολή της απαίτησης κατακράτησης εγγυήσεων στα πλαίσια συμβάσεων 
κράτους και ιδιωτικού τομέα για προμήθειες υπηρεσιών ή προϊόντων που θα 
καθυστερήσουν λόγω της κρίσης. Το μέτρο ήδη εφαρμόζεται. 

• Στήριξη για ανάκαμψη του Τουρισμού. Πρόσθετες πιστώσεις €11εκ για 
υλοποίηση δράσεων στήριξης του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο, μεταξύ 
Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του 2020, σε συνεργασία με Αεροπορικές Εταιρείες  και 
Οργανωτές Ταξιδίων, καθώς και δράσεων για ενίσχυση της προσέλκυσης 
τουριστών κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2020– Μαρτίου 2021. 

• Τραπεζικός τομέας: Η ΕΚΤ έχει ήδη μελετήσει μέτρα και με συνδρομή της 
Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, προς στήριξη των τραπεζικών χορηγήσεων. Στα 
πλαίσια των νέων μέτρων, τα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα έχουν τη 
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δυνατότητα να αντλήσουν ρευστότητα από το ευρωσύστημα με σημαντικά 
ευνοϊκούς όρους. Τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί από την ΕΚΤ αφορούν μεταξύ 
άλλων, την απελευθέρωση των αποθεμάτων κεφαλαίων, που για τις κυπριακές 
συστημικές τράπεζες υπολογίζονται πέραν του 1,3 δις. Ευρώ. Επιπρόσθετα, η 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξετάζει περαιτέρω μέτρα τοπικού χαρακτήρα τα 
οποία θα ανακοινωθούν από το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας το αμέσως 
επόμενο διάστημα. 

• Εισαγωγή Πλαφόν στις τιμές προϊόντων προσωπικής υγιεινής (μάσκες, 
αντισηπτικά, αντιβακτηριδιακά υγρά, σαπούνια κλπ) για να αντιμετώπιση 
φαινομένων αισχροκέρδειας. 

• Η Δημόσια Υπηρεσία και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και οι υπηρετούντες στην 
εκπαιδευτική υπηρεσία για τον ερχόμενο μήνα, από την Τρίτη 17/03/2020, θα 
εργάζεται: 

i.         όπου είναι δυνατόν από την οικία τους. 

ii.        με προσωπικό ασφαλείας για επείγοντα θέματα και εξυπηρέτηση των πολιτών για 

έκτακτες ανάγκες 

Της πιο πάνω ρύθμισης εξαιρούνται οι ουσιώδεις Υπηρεσίες. Οι αρμόδιοι Υπουργοί θα 
καθορίσουν τις ανάγκες του Υπουργείου τους και των Τμημάτων τους για σωστό 
προγραμματισμό των εργασιών. 

Όσον αφορά την Εκπαιδευτική Υπηρεσία, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού έχει 
εξουσιοδοτηθεί να εκπονήσει πρόγραμμα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες για όσο διαρκεί 
η μη λειτουργία των δημόσιων σχολείων, με στόχο μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας 
να αντιμετωπιστεί μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Ανεξαρτήτως των όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω και με στόχο την έγκαιρη και 
αποτελεσματική υλοποίηση των μέτρων που εξαγγέλλονται, οι υπηρετούντες στη 
Δημόσια Υπηρεσία, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την Εκπαιδευτική Υπηρεσία θα 
υποχρεούνται εφόσον δεν ευρίσκονται σε εντεταλμένη υπηρεσία ή σε κατ’ οίκον εργασία, 
εφόσον κληθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλους τομείς εάν κριθούν 
αναγκαίοι. 

 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12675#flat 

17/03/20 

Ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας σχετικά με τον 
επηρεασμό των δημόσιων συμβάσεων λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού 

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ως η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, και 
το Υπουργείο Οικονομικών σε κοινή τους ανακοίνωση ενημερώνουν για τα ακόλουθα: 

1. Η υφιστάμενη κατάσταση, την οποία έχει προκαλέσει η εξάπλωση του κορωνοϊού 
COVID-19, θεωρείται λόγος ανωτέρας βίας, για την οποία υπάρχει σχετική πρόνοια στα 
συμβόλαια που χρησιμοποιούνται για τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων, καθώς στα 
πρότυπα συμβόλαια τα οποία έχει εκδώσει η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, 
περιλαμβάνεται ρητά η επιδημία, ως λόγος ανωτέρας βίας. 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12675#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12675#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12675#flat
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2. Σε περίπτωση που λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επηρεάζεται η 
έγκαιρη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων δημοσίων συμβάσεων, οι αναθέτουσες 
αρχές/αναθέτοντες φορείς δύνανται κατόπιν σχετικού πλήρως αιτιολογημένου 
αιτήματος από τους επηρεαζόμενους αναδόχους, να εγκρίνουν παράταση της διάρκειας 

εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης για περίοδο ανάλογα με την περίπτωση, 
χωρίς να ενεργοποιούνται οποιεσδήποτε ρήτρες καθυστέρησης και χωρίς να προβαίνουν 
στην κατάσχεση/ρευστοποίηση μέρους ή ολόκληρου του ποσού των κατατεθειμένων 
εγγυήσεων πιστής εκτέλεσης των συμβάσεων. 

Για το σκοπό αυτό, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να εξετάζουν την κάθε περίπτωση 
μεμονωμένα και με αντικειμενικά κριτήρια. 

3. Η παράταση της περιόδου εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων για τον 
προαναφερόμενο λόγο ανωτέρας βίας, θα παραχωρείται χωρίς να απαιτείται η 
παραπομπή τους αιτήματος στα αρμόδια όργανα χειρισμού σύμφωνα με την Κ.Δ.Π. 
138/2016, αλλά θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά για την κάθε περίπτωση, η 
Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 

4. Αναλόγως των εξελίξεων, δυνατό να ακολουθήσουν και νέες ανακοινώσεις επί του 
θέματος. 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%

CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-

%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12746#flat 

 

18/03/20 

Το Υπουργείο Οικονομικών, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης 
για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού, εγκρίθηκαν σήμερα τα πιο κάτω: 

• Νομοσχέδιο που προνοεί προσωρινή αναστολή μέχρι τέλος Απριλίου 2020 της 
υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης και καταβολής του 
ΦΠΑ,  νοουμένου ότι το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, καταβάλει το ποσό 
οφειλόμενου ΦΠΑ, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020, όταν οι συνολικές εκροές κατά 

τους τελευταίους 12 μήνες που προηγούνται της λήξης της καθορισμένης 
φορολογικής περιόδου, δεν έχουν υπερβεί το ένα εκατομμύριο ευρώ. 

• Νομοσχέδιο που προνοεί μείωση του βασικού συντελεστή ΦΠΑ από 19% σε 17% 
για περίοδο δύο μηνών, από 1 Απριλίου 2020 μέχρι 31 Μαΐου 2020, καθώς 
επίσης και του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος μειώνεται από 9% στο 7% 
για περίοδο τρεισήμισι μηνών, από 1 Απριλίου 2020 μέχρι 15 Ιουλίου 2020. 

• Προσωρινή διατήρηση της καταβολής συνεισφορών στο Γενικό Σύστημα Υγείας, 
με τους αρχικούς συντελεστές (από τους μισθωτούς, εργοδότες, 
αυτοεργοδοτούμενους, εισοδηματίες και το Κράτος ως εργοδότης και ως τρίτο 
μέρος), από την 1η Απριλίου 2020 μέχρι την 31η Μαΐου 2020. Για το μήνα 
Μάρτιο, θα εφαρμοστούν οι αυξημένες συνεισφορές για όλα τα μέρη. 

• Εισήγηση της Κυβέρνησης προς τη ΡΑΕΚ, για καθολική μείωση της τιμής 
χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10%, για περίοδο 3 

μηνών. 
• Προσωρινή αναστολή της διαδικασίας εκποιήσεων από την ΚΕΔΙΠΕΣ για περίοδο 

3 μηνών. 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12746#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12746#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12746#flat
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• Παράταση για 3 μήνες της υποχρέωσης προσκόμισης των απαραίτητων 
δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενους που υπέβαλαν ήδη αίτηση για ένταξη στο 
«Σχέδιο Εστία». 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%

CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-

%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12775#flat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12775#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12775#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12775#flat
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Μέτρα Υπουργείου Εξωτερικών 

 

Ταξιδιωτική οδηγία Υπουργείου Εξωτερικών για την Πανδημία Κορωνοϊού COVID-19, 
ημερομηνίας 16/3/2020 (με ισχύ από ώρα 18:00 της 16/3/2020) 

16/03/20 

Σύσταση προς Κύπριους πολίτες: 

Αποφεύγετε εντελώς να ταξιδεύετε στο εξωτερικό, εκτός αν είναι απόλυτη ανάγκη. 

Περίοδος ισχύος παρούσας οδηγίας: 

Από 16/3/2020, 18:00 ώρα Κύπρου (GMT+2), μέχρι και την 30/4/2020. 

Υπό το φως της συνεχιζόμενης εξάπλωσης ανά το παγκόσμιο του κορωνοϊού COVID-19 
και της κήρυξής του από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε πανδημία, το Υπουργείο 
Εξωτερικών καλεί τους Κύπριους πολίτες να αποφεύγουν εντελώς να ταξιδεύουν στο 

εξωτερικό, εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου κρίνεται απολύτως αναγκαίο. 

Οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που βρίσκονται προσωρινά ή διαμένουν εκτός 
Κύπρου, προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να παρακολουθούν τα τοπικά 
και διεθνή μέσα ενημέρωσης για τις εξελίξεις όσον αφορά τον COVID-19, να 
ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες των αρχών της χώρας, να λαμβάνουν τα ατομικά μέτρα 
προστασίας και να ενημερώνουν τις κατά τόπους διαπιστευμένες Διπλωματικές 
Αποστολές της Δημοκρατίας για την εκεί παραμονή τους. 

Οι Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται ή προτίθενται να ταξιδεύσουν για οποιοδήποτε 
εξαιρετικό λόγο στο εξωτερικό ενθαρρύνονται όπως επισκεφθούν την 
ιστοσελίδα www.oikade.gov.cy για εγγραφή στο σύστημα εθελοντικής εγγραφής 
στοιχείων Κυπρίων πολιτών ΟΙΚΑΔΕ. 

Σχετικές ανακοινώσεις, δελτία Τύπου, πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες που έχουν 
εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας, καθώς και από άλλα συναρμόδια Υπουργεία και 
Υπηρεσίες της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων διευκρινιστικών οδηγιών του 
Υπουργείου Εσωτερικών για αποδεικτικά έγγραφα εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία, 
είναι διαθέσιμα στην ειδική ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό, στη 
διεύθυνση https://www.pio.gov.cy/coronavirus/. 

Σημειώνεται επίσης ότι, από ώρα 18:00 της 16/3/2020 και μέχρι 30/4/2020, θα 
επιτρέπεται η είσοδος στην Κύπρομόνο σε άτομα που εμπίπτουν στις πιο κάτω 
κατηγορίες, τα οποία κατά την άφιξή τους θα προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση εξέτασης 
για τον κορωνοϊό, όχι παλαιότερη των 4 ημερών, από πιστοποιημένα ιατρικά κέντρα της 
χώρας προέλευσης τους: 

• Κύπριοι πολίτες 
• Νόμιμα διαμένοντες στην Κυπριακή Δημοκρατία.  
• Ευρωπαίοι υπήκοοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται στη Δημοκρατία.  
• Υπήκοοι χωρών που ευρίσκονται σε εντεταλμένη διπλωματική υπηρεσία ή 

αποστολή, δυνάμει διμερών ή διεθνών συμβάσεων. 
• Ευρωπαίοι υπήκοοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών που φοιτούν σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
• Μεμονωμένες περιπτώσεις Ευρωπαίων υπηκόων ή υπηκόων από τρίτες χώρες για 

αναπόφευκτες επαγγελματικές υποχρεώσεις, νοουμένου ότι έχει εξασφαλιστεί 
σχετική άδεια από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο. 

http://www.oikade.gov.cy/
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/
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Όλα τα άτομα που καταφθάνουν από το εξωτερικό, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης 
τους, θα τίθενται υποχρεωτικά υπό περιορισμό (καραντίνα) για 14 μέρες, σε χώρους 
φιλοξενίας που θα καθορίζει η Κυπριακή Δημοκρατία. 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι Κύπριοι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στα 
κάτωθι τηλέφωνα: 

• Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό: 

Με τις κατά τόπους Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας για παροχή προξενικής 
αρωγής. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Διπλωματικών Αποστολών της Δημοκρατίας στο 
εξωτερικό είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Εξωτερικών www.mfa.gov.cy και συγκεκριμένα στο υπόθεμα Διπλωματικές Αποστολές 
στο Εξωτερικό. 

• Τμήμα Προξενικών Υποθέσεων του ΥΠΕΞ: 
+35 7 22651113 (08:30 – 15:00, Δευτέρα - Παρασκευή) 

• Λειτουργός Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ): 
+35 7 99660129 (μόνο σε περιπτώσεις εκτός ωρών εργασίας*) 

• Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ: 
+35 7 22801000 (24/7) 

* Η τηλεφωνική γραμμή του Λειτουργού Υπηρεσίας είναι διαθέσιμη εκτός ωρών 
γραφείου και αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις επειγόντων 
περιστατικών. Για ερωτήσεις που δεν είναι επείγουσας φύσεως, παρακαλείστε όπως 
επικοινωνήσετε με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου, κατά τις συνήθεις ώρες 
εργασίας μέσω του κεντρικού τηλ +357 22-651000.  

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12683#flat 

18/03/20 

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι προς εξυπηρέτηση προσώπων που εμπίπτουν 
στις εξαιρέσεις που ορίζει η παράγραφος 2α.i και 2α.ii του περί Λοιμοκαθάρσεως 
(Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID - 19) 
Διατάγματος (Αρ. 5) του 2020 που εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας στις 17/3/2020, οι 
Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό δέχονται αιτήματα 
για έκδοση της απαιτούμενης, για είσοδο στη Δημοκρατία Βεβαίωσης, μέχρι και τη 
12η μεσημβρινή (ώρα Κύπρου) την Παρασκευή, 20 Μαρτίου, με βάση τις πιο κάτω 
διαδικασίες: 

α) Σε πρόσωπα που έχουν μεταβεί σε χώρες του εξωτερικού για ιατρικούς λόγους 

Η αρμόδια Διπλωματική Αποστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας θα εκδίδει Βεβαίωση 

σε πρόσωπα που υποβάλλουν ως αποδεικτικά στοιχεία, ιατρικό 
πιστοποιητικό/δικαιολογητικό από Κέντρο στο οποίο έτυχαν ιατρικής 
νοσηλείας/περίθαλψης. Βεβαίωση θα εκδίδεται και σε πρόσωπα που τους συνόδευαν 
κατά την αναχώρησή τους από την Κύπρο ή/ και κατά τη διάρκεια της 
νοσηλείας/περίθαλψης τους στο εξωτερικό. 

http://www.mfa.gov.cy/
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa50_gr/mfa50_gr?OpenDocument
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa50_gr/mfa50_gr?OpenDocument
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12683#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12683#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12683#flat
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β) Σε πρόσωπα που ευρίσκονται στο εξωτερικό για ολιγοήμερη παραμονή, για 
επαγγελματικούς ή υπηρεσιακούς λόγους 

Η αρμόδια Διπλωματική Αποστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας θα παραχωρεί 

Βεβαίωση, αντίστοιχα, σε πρόσωπα: 

- που βρέθηκαν για ολιγοήμερη παραμονή στο εξωτερικό και κατέχουν σε επιβεβαίωση 
αυτού, κάρτα επιβίβασης ή εισιτήριο αναχώρησης από την Κύπρο, 

- που ήταν στο εξωτερικό για επαγγελματικούς ή υπηρεσιακούς λόγους, κατόπιν 
βεβαίωσης την οποία θα προσκομίζουν από τον εργοδότη τους, ή/και της κάρτας 
επιβίβασης, εισιτηρίου αναχώρησής τους από την Κύπρο. 

Οι Βεβαιώσεις θα εκδίδονται ατελώς. Ενθαρρύνεται η υποβολή των αποδεικτικών 
στοιχείων στην αρμόδια Διπλωματική Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ 
και οι Βεβαιώσεις που θα εκδίδονται μπορούν να αποστέλλονται στους δικαιούχους με 
τον ίδιο τρόπο. 

Για σκοπούς διευκόλυνσης του κοινού ακολουθεί κατάλογος με τα στοιχεία 
επικοινωνίας όλων των Διπλωματικών Αποστολών της Δημοκρατίας στο εξωτερικό. 

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή για αναφορά προβλημάτων, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων στο 
Υπουργείο Εξωτερικών, στον αριθμό +357 22 801000. 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

EMAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ύπατη Αρμοστεία, 
Λονδίνο (Ηνωμένο 
Βασίλειο) 

CyprusinUK@mfa.gov.cy +44 207 
3214100 

Πρεσβεία, Αθήνα 
(Ελλάδα) 

athensembassy@mfa.gov.cy +30 
210  3734800 

Πρεσβεία,Άμπου 
Ντάμπι (ΗΑΕ) 

cyembadb@eim.ae +971 2 6654480 

Πρεσβεία, Αμμάν 
(Ιορδανία) 

info@cyprusembassyamman.org +9626 5657467 

Πρεσβεία, Πεκίνο 
(Κίνα) 

beijingembassy@mfa.gov.cy +86 10  6532 
5057 

Πρεσβεία, 
Μπρατισλάβα 

(Σλοβακία) 

office@cyembassy.sk  +421 2 
32788111 

mailto:CyprusinUK@mfa.gov.cy
mailto:athensembassy@mfa.gov.cy
mailto:cyembadb@eim.ae
mailto:info@cyprusembassyamman.org
mailto:beijingembassy@mfa.gov.cy
mailto:office@cyembassy.sk
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Πρεσβεία, 
Βουκουρέστι 
(Ρουμανία) 

fkritiotis@mfa.gov.cy  +40 314336290 

Πρεσβεία Κάιρο 
(Αίγυπτος) 

hmavrommatis@mfa.gov.cy +20 227377012 

Υπάτη Αρμοστεία, 

Καμπέρα 
(Αυστραλία)     

vzisimos@mfa.gov.cy +612 6281 0832 

Γενικό Προξενείο, 
Νέα Υόρκη (ΗΠΑ) 

aphedonos@mfa.gov.cy +1 212 686 
6016/7 

Γενικό Προξενείο, 
Θεσσαλονίκη 
(Ελλάδα) 

smiltiades@mfa.gov.cy +30 231 026 
0611 

Πρεσβεία, 
Κοπεγχάγη (Δανία) 

perotokritou@mfa.gov.cy  +45 33  915888 

Γενικό Προξενείο, 
Αγία Πετρούπολη 
(Ρωσία) 

spbconsulate@mfa.gov.cy +7 812 4562255 

Πρεσβεία, Βηρυτός 
(Λίβανος) 

beirutembassy@mfa.gov.cy +961 1 213063 

Πρεσβεία, 
Βελιγράδι (Σερβία) 

belgradeembassy@mfa.gov.cy  +38111 3620002 

Πρεσβεία, 
Βερολίνο 
(Γερμανία)   

konsulat@botschaft-zypern.de +49 30  3086830 

Πρεσβεία, 
Βουδαπέστη 
(Ουγγαρία) 

budapestembassy@mfa.gov.cy  +36 1 2666045 

Πρεσβεία, Μαδρίτ
η (Ισπανία) 

madridembassy@mfa.gov.cy +34 915 783114 

mailto:fkritiotis@mfa.gov.cy
mailto:vzisimos@mfa.gov.cy
mailto:aphedonos@mfa.gov.cy
mailto:smiltiades@mfa.gov.cy
mailto:perotokritou@mfa.gov.cy
mailto:spbconsulate@mfa.gov.cy
mailto:beirutembassy@mfa.gov.cy
mailto:belgradeembassy@mfa.gov.cy
mailto:consulat@botschaft-zypern.de
mailto:budapestembassy@mfa.gov.cy
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Πρεσβεία, Παρίσι 
(Γαλλία) 

paris@mfa.gov.cy +33 1  47208628 

Πρεσβεία, Ρώμη 
(Ιταλία) 

romeembassy@mfa.gov.cy +39 06  8088365 

Πρεσβεία, Τελ Αβίβ tel_avivembassy@mfa.gov.cy  +972 3 927 3000 

Πρεσβεία, Ντόχα 
(Κατάρ) 

dohaembassy@mfa.gov.cy +974 44934390 

Μόνιμη 

Αντιπροσωπεία, 
Γενεύη (Ελβετία) 

pm.geneva@mfa.gov.cy +41 22 5665410 

Πρεσβεία, 
Δουβλίνο 
(Ιρλανδία) 

cchristodoulidou@mfa.gov.cy  +353 1 6763060  

Γενικό Προξενείο, 
Αικατερινούπολη 
(Ρωσία) 

ekaterinburg@mfa.gov.cy +7 343 282 9215 

Πρεσβεία, Κίεβο 
(Ουκρανία) 

embassykiev@mfa.gov.cy  +380 44 499 
6450 

Πρεσβεία, 
Μπραζίλια 

(Βραζιλία) 

hkafkarides@mfa.gov.cy  +5561 35416892 

Πρεσβεία, Πόλη 
του Κουβέιτ 
(Κουβέιτ) 

kuwaitembassy@mfa.gov.cy +965 256 20 580  

Πρεσβεία, 
Λισαβόνα 
(Πορτογαλία)  

aignatiou@mfa.gov.cy +351 21 
3194180 

Πρεσβεία, 

Βαρσοβία 
(Πολωνία) 

warsawembassy@mfa.gov.cy 
+48 22 844 

4577/0816 

mailto:paris@mfa.gov.cy
mailto:romeembassy@mfa.gov.cy
mailto:tel_avivembassy@mfa.gov.cy
mailto:dohaembassy@mfa.gov.cy
mailto:pm.geneva@mfa.gov.cy
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Πρεσβεία, Πράγα 
(Τσεχία) 

pragueembassy@mfa.gov.cy +420 281910536 

Πρεσβεία, Τόκιο 
(Ιαπωνία) 

tokyocy@mfa.gov.cy ΄+81901736760
6 

Πρεσβεία, Χάγη 
(Ολλανδία) 

hagueembassy@mfa.gov.cy +31 70 217 2020 

Πρεσβεία, Αβάνα 
(Κούβα) 

chancery@cyprusembassycuba.or
g  

+537 2125228/ 

Πρεσβεία, Ελσίνκι 
(Φινλανδία) 

helsinkiembassy@mfa.gov.cy  +358 969 62820 

Υπάτη Αρμοστεία, 
Οτάβα (Καναδάς)  

ottawahighcom@mfa.gov.cy +1 613 5639763 

Πρεσβεία, Αγία 
Έδρα (Βατικανό)  

embcyprusholysee@tin.it +39 06 686 5758 

Γενικό Προξενείο, 
Κρασνοτάρ (Ρωσία) 

emavrokefalos@mfa.gov.cy  +7 861 221 4313 

Πρεσβεία, Μόσχα 
(Ρωσία) 

moscowembassy@mfa.gov.cy  +7 499 575 0310 

Πρεσβεία, 

Μουσκάτ (Ομάν) 
cypemb@omantel.net.om +968 24699815 

Υπάτη Αρμοστεία, 
Νέο Δελχί (Ινδία) 

delhihc@mfa.gov.cy +91 11 
43586295/96 

Υπάτη Αρμοστεία, 
Πρετόρια (Νότιος 
Αφρική)  

cpapademas@mfa.gov.cy  +27 12 3463298 

Αντιπροσωπεία, 
Ραμάλα (Κράτος 
Παλαιστίνης) 

svladimirou@mfa.gov.cy +972 22413206 

mailto:pragueembassy@mfa.gov.cy
mailto:tokyocy@mfa.gov.cy
mailto:hagueembassy@mfa.gov.cy
mailto:chancery@cyprusembassycuba.org
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mailto:helsinkiembassy@mfa.gov.cy
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Γενικό Προξενείο, 
Σαμάρα (Ρωσία)  

msymeonidou@mfa.gov.cy +7 846 207 3351 

Πρεσβεία, Σόφια 
(Βουλγαρία) 

sofiacyprus@mfa.gov.cy +359 296 
17730/1 

Πρεσβεία, Ριάντ 
(Σαουδική Αραβία) 

savgoustides@mfa.gov.cy +966114602203 

Πρεσβεία, 
Στοκχόλμη 
(Σουηδία) 

stockholmembassy@mfa.gov.cy  +46 8 245 008 

Μόνιμη 
Αντιπροσωπεία, 
Στρασβούργο 
(Γαλλία) 

strasbourg@mfa.gov.cy +33 3 88249870 

Πρεσβεία, 
Τεχεράνη (Ιράν) 

tehranembassy@mfa.gov.cy +98 212 
2219842 

Πρεσβεία, Βιέννη 
(Αυστρία) 

viennaembassy@mfa.gov.cy + 43 1  5130630 

Πρεσβεία, 
Ουάσινγκτον 
(ΗΠΑ) 

info@cyprusembassy.net  +1 202 462 5772 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12756#flat 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:msymeonidou@mfa.gov.cy
mailto:sofiacyprus@mfa.gov.cy
mailto:savgoustides@mfa.gov.cy
mailto:stockholmembassy@mfa.gov.cy
mailto:strasbourg@mfa.gov.cy
mailto:tehranembassy@mfa.gov.cy
mailto:viennaembassy@mfa.gov.cy
mailto:info@cyprusembassy.net
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12756#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12756#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12756#flat


Page 25 of 47 

 

Μέτρα Υπουργείου Άμυνας 

 

10/03/20 

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων που 
αποφασίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο για αντιμετώπιση του κορωνοϊού, 
λήφθηκαν τα ακόλουθα μέτρα: 

• Αναβάλλονται οι παρουσιάσεις των εφέδρων και εθνοφυλάκων μέχρι 31 Μαρτίου. 
Για τις νέες ημερομηνίες παρουσίασης και για τις παρουσιάσεις που είναι 
προγραμματισμένες μετά την 1ης Απριλίου θα υπάρξει ενημέρωση σε 
μεταγενέστερο στάδιο. 

• Όλα τα μέτρα υγιεινής, τα προληπτικά μέτρα και οι αναθεωρημένες οδηγίες για 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού εφαρμόζονται αυστηρά σε όλους τους στρατιωτικούς 

χώρους. 
• Τα αιτήματα για άδειες εξωτερικού από στελέχη και εθνοφρουρούς θα 

αξιολογούνται ανάλογα, λαμβάνοντας υπόψη και τις επικαιροποιημένες οδηγίες 
του Υπουργείου Υγείας. 

• Το προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς θα απέχει για 
προληπτικούς λόγους από δημόσιες εκδηλώσεις. 

Τα πιο πάνω μέτρα θα αξιολογούνται σε καθημερινή βάση και θα προσαρμόζονται 
ανάλογα με τις εξελίξεις. 

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Άμυνας βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, με στόχο το συντονισμό, τη  λήψη προληπτικών 
μέτρων και υλοποίηση των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας. 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12578#flat 

 

16/03/20 

Το Υπουργείο Άμυνας και η Εθνική Φρουρά ως ένας από τους ζωτικούς οργανισμούς 
του τόπου, προσαρμοζόμενα στα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, αποφάσισαν τα ακόλουθα: 

• Στελέχη και εθνοφρουροί που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού έλαβαν 
οδηγίες να παραμείνουν στο σπίτι τους. 

• Όλο το προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς θα 
εναλλάσσεται, ώστε να παρευρίσκεται η απαραίτητη Δύναμη για κάλυψη των 
αναγκών λειτουργίας και ασφάλειας. Οι επηρεαζόμενοι θα ενημερώνονται κατά 
τακτά χρονικά διαστήματα από τις προϊστάμενες Διοικήσεις. 

• Έγιναν οι απαιτούμενες διευθετήσεις για το προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας 
και του ΓΕΕΦ, όπου υπάρχει η δυνατότητα να εργάζεται από το σπίτι, δεδομένου 

ότι η εργασία δεν αφορά διαβαθμισμένες πληροφορίες. 
• Η μεταφορά προσωπικού από και προς τις μονάδες θα γίνεται στο 50% της 

χωρητικότητάς των λεωφορείων. 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12578#flat
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https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12578#flat
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• Παρατείνεται η αναβολή στις παρουσιάσεις των εφέδρων και εθνοφυλάκων μέχρι 
την 30ή Απριλίου. Αναλόγως των εξελίξεων, θα υπάρξει ενημέρωση για τις 
παρουσιάσεις που είναι προγραμματισμένες μετά την 30ή Απριλίου. 

• Αναστέλλεται η υποχρεωτική επανακατάταξη στην Εθνική Φρουρά των 

στρατευσίμων που τελούν σε αναβολή για λόγους υγείας, μέχρι και την 30ή 
Απριλίου 2020. Για την στρατολογική τακτοποίηση των συγκεκριμένων 
στρατευσίμων θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. 

• Η διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΕΦ έχει καταρτίσει σχέδιο δράσης στο οποίο 
καθορίζονται όλες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση που εντοπιστεί 
επιβεβαιωμένο κρούσμα εντός στρατιωτικής μονάδας. 

• Σε όλους τους στρατιωτικούς χώρους εφαρμόζονται αυστηρά  όλα τα μέτρα 
υγιεινής, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. 

• Προτρέπεται το κοινό όπως προσέρχεται στα Επαρχιακά Στρατολογικά Γραφεία 
για εξυπηρέτηση μόνο στις απολύτως επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν 
τηλεφωνικής συνεννόησης. 

Το Υπουργείο Άμυνας απευθύνει έκκληση σε όλο το προσωπικό να επιδεικνύει υψηλό 
αίσθημα υπευθυνότητας. Η αυστηρή πειθαρχία με όλα τα μέτρα που ανακοινώνονται 
είναι επιβεβλημένη για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κρίσης που βιώνουμε. 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12695#flat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12695#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12695#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12695#flat


Page 27 of 47 

 

Μέτρα Εφόρου Εταιρειών 

 

23/03/20 

Αναστελλεται η διαδικασία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για 
τρίμηνη ειδοποίηση πριν τη διαγραφή των μη συμμορφούμενων εταιρειών, μέχρι τον 
Ιανουάριο 2021. 

Καταβολή του ετήσιου τέλους €350: 

Η δυνατότητα καταβολής του ετήσιου τέλους για το 2020 παρατείνεται μέχρι και την 
31η Δεκεμβρίου του 2020 χωρίς την επιβολή της επιπρόσθετης επιβάρυνσης του 10% 
και 30%. 

πιβολή χρηματικής επιβάρυνσης για την εκπρόθεσμη υποβολή εντύπων στο ΤΕΕΕΠ: 

Σε συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η εφαρμογή της χρηματικής 
επιβάρυνσης για την εκπρόθεσμη υποβολή θεσμοθετημένων εντύπων στο ΤΕΕΕΠ, θα 
μετατεθεί για το 2021. 

Υποβολή στο Τμήμα της Ετήσιας Έκθεσης του 2020: 

Η Ετήσια Έκθεση με ημερομηνία σύνταξης από 01/01/2020 μέχρι και 31/12/2020 
δύναται να υποβληθεί στο Τμήμα μέχρι και τις 28/01/2021, χωρίς να επιβληθεί το 
τέλος των €20 για εκπρόθεσμη καταχώριση. 

Λόγω της σχετικής ρύθμισης που πρέπει να γίνει στο σύστημα του Εφόρου Εταιρειών, 
συστήνεται όπως εταιρείες που προτίθενται να υποβάλουν τώρα εκπρόθεσμα στο Τμήμα 
την Ετήσια Έκθεση του 2020, αναμένουν σχετική Ανακοίνωση του Τμήματος Εφόρου 
Εταιρειών. 

 

https://www.companies.gov.cy/gr/%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B7-
%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9
%CF%8E%CE%BD/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF
%81%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CF%8
3%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%B
D-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD-
%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-
%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%8
2-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89-
%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CE%BF%CF%8

D  

  

 

https://www.companies.gov.cy/gr/%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CE%BF%CF%8D
https://www.companies.gov.cy/gr/%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CE%BF%CF%8D
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Μέτρα Κεντρικής Τράπεζας  

 

18/03/20 

1. Επιπρόσθετη απελευθέρωση αποθεμάτων κεφαλαίου για να παραχωρήσουν οι 
τράπεζες ελαφρύνσεις στα υφιστάμενα δάνεια των επιχειρήσεων και των 
νοικοκυριών. - συνολική απελευθέρωση κεφαλαίων μέχρι και €1,4δις τα οποια 
θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τις τράπεζες για να στηρίξουν την πραγματική 
οικονομία 
 

2. Ευκολότερη και άμεση παροχή βραχυπρόθεσμων δανείων προς τις επιχειρήσεις 
και τα νοικοκυριά για να αντιμετωπίσουν τις σημερινές οικονομικές δυσκολίες - 

δικαίωμα αίτησης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Σκοπός των υπό αναφορά νέων 
πιστωτικών διευκολύνσεων είναι η κάλυψη τρεχουσών αναγκών, 
περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων καταβολών μισθών, ενοικίων, οφειλών σε 
πιστωτές κλπ 
 

3. Ευνοϊκές βραχυπρόθεσμες αναδιαρθρώσεις προς τους επηρεαζόμενους πελάτες 
- Αίτηση αναδιάρθρωσης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Οι αναδιαρθρώσεις δύναται 
να περιλαμβάνουν αναστολή κεφαλαίου ή τόκου ή και των δύο, για διάρκεια 
εννέα μηνών, σύμφωνα με την πολιτική της κάθε τράπεζας και την οικονομική 
κατάσταση του κάθε πελάτη. 
 

4. Ευνοϊκότερα επιτόκια και χρεώσεις - μηδενικές χρεώσεις και μηδενικά έξοδα 
σύναψης. Τα τραπεζικά ιδρύματα θα ενημερωθούν λεπτομερώς από την ΚΤΚ τις 
προσεχείς ημέρες για τις υπό αναφορά συστάσεις. 
 

5.  Παροχή βραχυπρόθεσμων αναδιαρθρώσεων από τις Εταιρείες Εξαγοράς 
Πιστώσεων με σύντομες διαδικασίες - Οι αναδιαρθρώσεις δύνανται να 
περιλαμβάνουν αναστολή κεφαλαίου ή/και τόκων. Στόχος είναι η παροχή 
ανάσας ρευστότητας στις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά για να 
μπορέσουν να ανταπεξέλθουν των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που 
αντιμετωπίζουν. 

 
https://www.centralbank.cy/el/announcements/%CE%B4%CE%AD%CF%83%CE
%BC%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-
%CE%BA%CF%84%CE%BA-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%CF%8
0%CE%B9%CF%83%CE%B7-
%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%B
D-%CF%84%CE%BF%CF%85-covid-19-
%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%
AF%CE%B1-18-03-2020 
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https://www.centralbank.cy/el/announcements/%CE%B4%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CF%84%CE%BA-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-covid-19-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1-18-03-2020
https://www.centralbank.cy/el/announcements/%CE%B4%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CF%84%CE%BA-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-covid-19-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1-18-03-2020
https://www.centralbank.cy/el/announcements/%CE%B4%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CF%84%CE%BA-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-covid-19-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1-18-03-2020
https://www.centralbank.cy/el/announcements/%CE%B4%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CF%84%CE%BA-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-covid-19-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1-18-03-2020
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Μέτρα Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 
 

 
15/03/20 
 

Τα μέτρα που αποφασίστηκαν κατά τη σημερινή έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού 
Συμβουλίου αφορούν την ενίσχυση του δικτύου προστασίας των εργαζομένων και των 
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και είναι τα ακόλουθα: 

1.   Χορήγηση «Ειδικής Άδειας» σε Γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, για τη 
Φροντίδα Παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών λόγω αναστολής της φοίτησης σε σχολεία, 
δημόσια και ιδιωτικά, σε βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς. 

Για την «ειδική άδεια», η οποία, δύναται στο παρόν στάδιο να έχει διάρκεια μέχρι και 4 
εβδομάδες στο παρόν στάδιο, και στην οποία δεν περιλαμβάνονται αργίες, θα 

παραχωρείται επίδομα ως ακολούθως: 

Για γονέα με μισθό μέχρι €2.500: για τα πρώτα €1.000 του μισθού του γονέα θα 
καταβληθεί επίδομα «ειδικής άδειας» σε ποσοστό 60% του μισθού και για τα επόμενα 
€1.000 του μισθού του, θα καταβληθεί επίδομα σε ποσοστό 40%. Σημειώνεται ότι σε 
περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών, η αναλογία για καταβολή του επιδόματος 
διαφοροποιείται στο 70% και 50% αντίστοιχα. 

Η άδεια θα παραχωρείται σε έναν από τους δύο γονείς και εάν ο ένας γονέας λάβει την 
υπό αναφορά άδεια, ο άλλος δεν μπορεί να λάβει αντίστοιχη άδεια ταυτοχρόνως. 
Επίσης, εάν ο ένας γονέας εργάζεται/λαμβάνει επίδομα ανεργίας/ συμμετέχει σε Σχέδιο 
Αναστολής Εργασιών και ο άλλος όχι, ο εργαζόμενος γονέας δεν τη δικαιούται, εκτός 
εάν ο γονέας που δεν εργάζεται έχει νοσήσει ο ίδιος με τον ιό ή νοσηλεύεται ή είναι 
πρόσωπο με αναπηρία ή είναι πρόσωπο που βρίσκεται σε υποχρεωτικό περιορισμό. 

Η υπό αναφορά άδεια σε γονείς για τη φροντίδα παιδιών θα παραχωρείται, εάν η φύση 
της εργασίας τους δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία 
με ευέλικτο ωράριο και εάν δεν υπάρχει εσωτερική βοήθεια. Σε αυτό δεν 
περιλαμβάνονται οι γιαγιάδες και παππούδες. Η άδεια θα παραχωρείται σε συνεννόηση 
με τον εργοδότη, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση. 

Η εν λόγω άδεια εφαρμόζεται για γονείς προσώπων με αναπηρίες και εδώ δεν υπάρχει 
όριο ηλικίας, όπως πιο πάνω που αναφέρεται το 15ο έτος ηλικίας, νοουμένου ότι δεν 
παραχωρείται για τα εν λόγω πρόσωπα επίδομα φροντίδας. 

Η περίοδος της ειδικής άδειας, θα θεωρείται περίοδος εξομοιουμένης ασφάλισης. Αυτό 
σημαίνει ότι όλα τα δικαιώματα τους θα είναι ωσάν να ήταν εργαζόμενοι. 

Για το δημόσιο τομέα, εργαζόμενοι οι οποίοι κριθούν από τους οικείους Υπουργούς ότι 
πρέπει να προσέλθουν στην εργασία τους, αλλά παρίσταται ανάγκη να παραμείνουν 
στην οικία τους για φροντίδα τους παιδιών τους, θα πρέπει σε συνεννόηση με τον 
Προϊστάμενο τους, να γίνονται διευθετήσεις για την αντικατάσταση τους. 

2.  Σχέδιο Αναστολής Εργασιών. 

Σε όσες επιχειρήσεις έχει σήμερα αποφασισθεί να αναστείλουν τις εργασίες τους και σε 
όσες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους και θα υποστούν μείωση του 
κύκλου εργασιών πέραν του 25% εφαρμόζεται ειδικό Σχέδιο Αναστολής των εργασιών 
των επιχειρήσεων, με στόχο να αποφευχθούν οι απολύσεις εργαζομένων και ταυτόχρονα 
οι  επηρεαζόμενοι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα για όσο χρονικό 
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διάστημα η επιχείρηση θα βρίσκεται σε αναστολή εργασιών. Όπως γνωρίζετε το 
ανεργιακό επίδομα είναι περίπου 60% του μισθού. 

3.   Σχέδιο Στήριξης Μικρών Επιχειρήσεων, ύψους €10εκ, για επιχειρήσεις που 
εργοδοτούν μέχρι 5 άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν τους υπαλλήλους τους 
στην εργασία και έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 25%. Το 
Σχέδιο προβλέπει επιδότηση του 70% του μισθολογικού κόστους των υπαλλήλων. Οι 
προϋποθέσεις και οι ασφαλιστικές δικλείδες του Σχεδίου θα ανακοινωθούν με την 
προκήρυξη. 

4.   Σχέδιο απολαβών εργαζομένων στα Απογευματινά Προγράμματα του Υπουργείου 
Παιδείας: 

Καταβολή επιδόματος, το οποίο θα ισούται με τις πλήρεις απολαβές που λαμβάναν τόσο 
καιρό, σε περίπου 5000 πρόσωπα που απασχολούνται σε απογευματινά και βραδινά 
Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, όπως 
Μουσικά Σχολεία, Αθλητικά Σχολεία, Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, Επιμορφωτικά 
Κέντρα, προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, Απογευματινά και Βραδινά Προγράμματα 

Τεχνικών Σχολών και το Πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης», και 
άλλα προγράμματα αγοράς υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας. 

5.  Καταβολή «επιδόματος ασθενείας» κατά μέσο όρο €800 μηνιαίως σε: 

i.          Εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και εμπίπτουν 
στον Κατάλογο που θα δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι πρέπει να 
απουσιάσουν από την εργασία τους για σκοπούς προστασίας της υγείας τους και μη 
επιδείνωσής της. Προϋπόθεση η προσκόμιση πιστοποιητικού από τον προσωπικό ιατρό 
τους. 

ii.         Περιπτώσεις υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία σε εργαζομένους με 
οδηγίες ή εντολή των Αρχών (Κατηγορία 1 [υποχρεωτικός περιορισμός υπό ιατρική 
παρακολούθηση (καραντίνα)] και Κατηγορία 2 [αυτοπεριορισμός υπό τηλεφωνική 
παρακολούθηση]), νοουμένου ότι οι υπό περιορισμό εργαζόμενοι κατέχουν 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας. 

iii.        Πρόσωπα πέραν της ηλικίας του 63ου έτους μέχρι την ηλικία του 65ο έτους, οι 
οποίοι δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη, τη σύνταξη γήρατος όπως ονομαζόταν, 
και συνεχίζουν να εργάζονται και οι οποίοι εμπίπτουν στις Κατηγορίες 1 και 2 του 
Υπουργείου Υγείας, νοουμένου ότι οι υπό περιορισμό εργαζόμενοι κατέχουν 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας. 

iv.        Για σκοπούς ενίσχυσης των αυτοτελώς εργαζομένων, το επίδομα ασθενείας θα 
καταβάλλεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και στους μισθωτούς, δηλαδή από την 
τέταρτη ημέρα, αντί από την ένατη όπως ισχύει σήμερα. 

6.  Επέκταση της χρονικής περιόδου υποβολής ενστάσεων στις κοινωνικές ασφαλίσεις 
για τους αυτοεργοδοτούμενους για ένα μήνα μέχρι τις 30 Απριλίου 2020. 

7.  Δημιουργία κινητών  συνεργείων για την εξυπηρέτηση ηλικιωμένων και ευάλωτων 
προσώπων, έτσι ώστε να μπορούν να προμηθεύονται τρόφιμα, φάρμακα που έχουν 
ανάγκη σε περίπτωση κατά την οποία βρίσκονται απομονωμένοι και χρειάζονται τη 
στήριξη του κράτους. 

Η καταβολή των παροχών για τις εν λόγω παροχές θα γίνεται με απλοποιημένες και 
συνοπτικές διαδικασίες. Δηλαδή, δεν θα εφαρμοστούν οι διαδικασίες που μέχρι σήμερα 
ισχύουν, αλλά θα είναι ταχύτερες, απλές, έτσι ώστε τα επιδόματα να φτάσουν στους 
δικαιούχους το συντομότερο δυνατόν. 
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https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12676#flat 
19/03/20 

 
Συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα στήριξης για αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού που έχει εξαγγελθεί από την Υπουργό Εργασίας, 
Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Ειδικό Επίδομα Ασθενείας 

1.  Ποιοι είναι οι Δικαιούχοι του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας; 

Στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων στήριξης θα καταβάλλεται Ειδικό Επίδομα 
Ασθενείας σε: 

• Εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και 

εμπίπτουν στον Κατάλογο που έχει δημοσιευτεί από το Υπουργείο Υγείας, οι 
οποίοι πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους για σκοπούς 
προστασίας της υγείας τους και μη επιδείνωσή της. Προϋπόθεση η 
προσκόμιση πιστοποιητικού από τον προσωπικό ιατρό τους. 

• Περιπτώσεις υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία σε πρόσωπα με 
οδηγίες ή εντολή των Αρχών (Κατηγορία 1 [υποχρεωτικός περιορισμός υπό 
ιατρική παρακολούθηση (καραντίνα)] και Κατηγορία 2 [αυτοπεριορισμός υπό 
τηλεφωνική παρακολούθηση]), νοουμένου ότι οι υπό περιορισμό εργαζόμενοι 
κατέχουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας. 

• Πρόσωπα πέραν της ηλικίας του 63ου έτους μέχρι την ηλικία του 
65ο έτους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη και συνεχίζουν να 
εργάζονται και οι οποίοι εμπίπτουν στις Κατηγορίες 1 και 2 του Υπουργείου 
Υγείας, νοουμένου ότι οι υπό περιορισμό εργαζόμενοι κατέχουν πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας. 

2.  Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι δικαιούνται το ειδικό επίδομα ασθενείας; 

Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι δικαιούνται το ειδικό επίδομα ασθενείας, νοουμένου ότι 
πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Επισημαίνεται ότι για σκοπούς στήριξής τους, θα 
καταβάλλεται όπως και στους μισθωτούς, από την τέταρτη μέρα. 

3.  Πόσες μέρες δικαιούμαι το ειδικό επίδομα ασθενείας; 

Το ειδικό επίδομα ασθενείας θα καταβάλλεται για όσες μέρες ο αιτητής είναι πρόσωπο 
που εμπίπτει στις κατηγορίες δικαιούχων, δηλαδή: (α) εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερα προβλήματα υγείας, (β) περιπτώσεις υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία 
και (γ) πρόσωπα πέραν του 63ου έτους μέχρι την ηλικία του 65ου ηλικίας. Η περίοδος 
κάλυψης επιδόματος ασθενείας λήγει στις 30 Απριλίου 2020. 

4.  Θα ακολουθηθούν οι ίδιες διαδικασίες των Υπηρεσιών Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για την καταβολή του επιδόματος ασθενείας; 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα ακολουθήσει 
απλοποιημένες διαδικασίες για την καταβολή του επιδόματος ασθενείας σε όλες τις 

κατηγορίες δικαιούχων (εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας, 
περιπτώσεις υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία και πρόσωπα πέραν του 
63ου έτους μέχρι την ηλικία του 65ου ηλικίας). Το ειδικό επίδομα ασθενείας θα 
καταβάλλεται σε όλους τους δικαιούχους, μισθωτούς και αυτοτελώς εργαζομένους, από 
την τέταρτη μέρα. 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12676#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12676#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12676#flat
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5.  Στο πιστοποιητικό ιατρού θα πρέπει να αναγράφονται ημερομηνίες 
απουσίας από την εργασία; 

Στο πιστοποιητικό ιατρού θα πρέπει να αναφέρονται οι ιατρικοί λόγοι που συντρέχουν 
και περιλαμβάνονται στην Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για την παραχώρηση 
Άδειας Ασθενείας σε ευάλωτες ομάδες που βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα www.pio.gov.cy/coronavirus Στη σχετική αίτηση που θα υποβληθεί θα 
πρέπει να αναγράφεται η περίοδος απουσίας από την εργασία για σκοπούς άδειας 
ασθενείας. 

Ειδική Άδεια 

6.  Τι είναι η Ειδική Άδεια; 

Η «Ειδική Άδεια» αφορά σε γονείς που εργάζονται τόσο στον Ιδιωτικό, όσο και στον 
Δημόσιο / Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών 
(μέχρι και την τρίτη τάξη Γυμνασίου), λόγω αναστολής της φοίτησης σε σχολεία, δημόσια 
και ιδιωτικά, σε βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς. 

Επισημαίνεται ότι οι γονείς προσώπων με αναπηρίες δικαιούνται την ειδική άδεια 
ανεξαρτήτου ηλικίας, νοουμένου ότι δεν παραχωρείται επίδομα φροντίδας για τα παιδιά 
τους. 

Η περίοδος της ειδικής άδειας, θα θεωρείται περίοδος εξομοιουμένης ασφάλισης. 

7.  Πόση διάρκεια έχει η Ειδική Άδεια και τι ποσοστό του μισθού καλύπτει; 

Η Ειδική Άδεια δύναται να έχει διάρκεια μέχρι και 4 εβδομάδες στο παρόν στάδιο και 
δεν περιλαμβάνει αργίες, ενώ θα παραχωρείται σε γονέα με μηναίο μισθό μέχρι €2.500 
(ακάθαρτα) επίδομα ως ακολούθως: 

Για τα πρώτα €1.000 του μισθού του γονέα θα καταβληθεί επίδομα «ειδικής άδειας» σε 
ποσοστό 60% του μισθού και για τα επόμενα €1.000 του μισθού του, θα καταβληθεί 
επίδομα σε ποσοστό 40%. Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών, η 
αναλογία για καταβολή του επιδόματος διαφοροποιείται στο 70% και 50% αντίστοιχα. 

Η περίοδος κάλυψης επιδόματος Ειδικής Άδειας λήγει στις 30 Απριλίου 2020. 

8.  Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για παραχώρησή της; 

Η άδεια παραχωρείται σε γονέα με μηναίο μισθό μέχρι €2.500 (ακάθαρτα). Γονέας με 

μισθό που υπερβαίνει τις €2.500 (ακάθαρτα) δεν δικαιούται την ειδική άδεια. 

Η άδεια θα παραχωρείται σε έναν από τους δύο γονείς και αν ο ένας γονέας λάβει την 
υπό αναφορά άδεια, ο άλλος δεν μπορεί να λάβει αντίστοιχη άδεια ταυτοχρόνως. 
Επίσης, αν ο ένας γονέας εργάζεται / λαμβάνει επίδομα ανεργίας/ συμμετέχει σε Σχέδιο 
Αναστολής Εργασιών και ο άλλος όχι, ο εργαζόμενος γονέας δεν την δικαιούται, εκτός 
αν ο γονέας που δεν εργάζεται έχει νοσήσει ο ίδιος με τον ιό ή νοσηλεύεται ή είναι 
πρόσωπο με αναπηρία ή είναι πρόσωπο σε υποχρεωτικό περιορισμό. 

Τονίζεται ότι η υπό αναφορά άδεια θα παραχωρείται, αν η φύση της εργασίας τους δεν 
επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο 
ωράριο και αν δεν υπάρχει εσωτερική βοήθεια. Η άδεια θα παραχωρείται σε 
συνεννόηση με τον εργοδότη, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση. 

9.  Το υπόλοιπο ποσό από την ειδική άδεια θα την καταβάλλει ο εργοδότης; 

Η ειδική άδεια προνοεί για γονέα με μισθό μέχρι €2.500 (ακαθάριστα) τα ακόλουθα: 
για τα πρώτα €1.000 του μισθού του γονέα θα καταβληθεί επίδομα «ειδικής άδειας» σε 
ποσοστό 60% του μισθού και για τα επόμενα €1.000 του μισθού του, θα καταβληθεί 
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επίδομα σε ποσοστό 40%. Σε περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών, η αναλογία για 
καταβολή του επιδόματος διαφοροποιείται στο 70% και 50% αντίστοιχα. 

Ο εργοδότης δεν θα καταβάλλει το υπόλοιπο του μισθού. 

Οποιοσδήποτε εργαζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει και από την άδεια ανάπαυσης 
που έχει σε πίστη του. 

10.  Η ειδική άδεια θα πρέπει να λαμβάνεται συνεχόμενα; 

Η ειδική άδεια θα παραχωρείται για περίοδο μέχρι και 4 εβδομάδων και μπορεί να 
λαμβάνεται είτε συνεχόμενα, είτε αποσπασματικά σε συνεννόηση με τον εργοδότη. Ο 
γονέας θα πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε περίοδο που επιθυμεί να 
λάβει ειδική άδεια. 

11.  Μπορώ να πάρω ειδική άδεια για σύζυγο / γονέα σε ευπαθή ομάδα (π.χ. 
σύζυγος έγκυος); 

Η ειδική άδεια παραχωρείται μόνο για τη φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών. Σε περίπτωση 

που τα παιδιά αφορούν σε άτομα με αναπηρίες, η ειδική άδεια παραχωρείται 
ανεξαρτήτως της ηλικίας του παιδιού. 

Ωστόσο, αν δεν υπάρχει φροντίδα για τον γονέα / σύζυγο σε ευπαθή ομάδα όπως αυτές 
καθορίζονται από το Υπουργείο Υγείας, μπορεί να υποβληθεί αίτηση, η οποία θα 
εξεταστεί στη βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Η ίδια διαδικασία θα ισχύσει 
και σε περιπτώσεις που σύζυγος εργαζόμενου είναι εγκυμονούσα. 

12.  Η ειδική άδεια αφορά μόνο σε εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης; 

Δικαίωμα σε ειδική άδεια έχουν οι εργαζόμενοι πλήρους, αλλά και μερικής 
απασχόλησης καθώς και εργαζόμενοι με κυλιόμενο ωράριο (σύστημα βάρδιας). Αφορά 
σε ιδιωτικούς υπάλληλους και υπάλληλους στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο 
Τομέα.  Δεν αφορά σε αυτοτελώς εργαζομένους. 

Σχέδιο Αναστολής Εργασίας 

13.  Τι είναι το Σχέδιο Αναστολής Εργασιών; 

Σε όσες επιχειρήσεις έχει αποφασισθεί να αναστείλουν τις εργασίες τους και σε όσες 
επιχειρήσεις θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους και θα υποστούν μείωση του κύκλου 
εργασιών πέραν του 25%, εφαρμόζεται Σχέδιο Αναστολής των εργασιών των 

επιχειρήσεων με στόχο να αποφευχθούν οι απολύσεις εργαζομένων και ταυτόχρονα 
οι  επηρεαζόμενοι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα για όσο χρονικό 
διάστημα η επιχείρηση θα βρίσκεται σε αναστολή εργασιών. 

Για να ισχύσει το Σχέδιο Αναστολών Εργασιών σε μια επιχείρηση θα πρέπει απαραιτήτως 
να υποβληθεί σχετική αίτηση στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, στην οποία θα αναγράφονται οι όροι και προϋποθέσεις για συμμετοχή στο 
Σχέδιο. Επιχειρήσεις που θα προβούν σε οποιεσδήποτε απολύσεις δεν θα μπορούν να 
συμμετάσχουν στο Σχέδιο. 

14.  Όσοι προσλήφθηκαν πρόσφατα και δεν πληρούν τις ασφαλιστικές 
προϋποθέσεις θα πάρουν ανεργιακό επίδομα στο πλαίσιο Σχεδίου Αναστολής; 

Όχι, οι περιπτώσεις αυτές δεν εμπίπτον στο ανεργιακό επίδομα. Τα πρόσωπα που 

επηρεάζονται μπορούν να υποβάλουν αίτηση, η οποία θα εξετάζεται κατά περίπτωση, 
ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης. 

15.  Με ποιο τρόπο αποδεικνύεται η μείωση κύκλου εργασιών κατά 25%; 
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Θα υποβάλλεται τυποποιημένη πιστοποίηση από τους εγκεκριμένους λογιστές της 
επιχείρησης, οι οποίοι, αφού μελετήσουν τα δεδομένα της αντίστοιχης περιόδου της 
προηγούμενης χρονιάς και με βάση όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για την κατάσταση που 
ισχύει και τον τύπο και δραστηριότητες της επιχείρησης, θα πιστοποιούν την 

εκτιμώμενη ή και υφιστάμενη μείωση του κύκλου εργασιών για την περίοδο Μαρτίου 
και Απριλίου 2020. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν δραστηριοποιούνταν κατά την 
αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς, η βάση σύγκρισης θα είναι οι αμέσως 
προηγούμενοι μήνες. 

16.  Εργάζομαι σε επιχείρηση που εμπίπτει σε οικονομική δραστηριότητα 

υποχρεωτικής αναστολής (νηπιαγωγείο, φροντιστήριο). Μπορώ να συμμετάσχω 
σε Σχέδιο Αναστολής; 

Στο Σχέδιο Αναστολής Εργασιών έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν τόσο 
επιχειρήσεις που τελούν υπό υποχρεωτική αναστολή όπως αναφέρονται στα Διατάγματα 
του Υπουργού Υγείας που βρίσκονται αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα www.pio.gov.cy/coronavirus, όσο και επιχειρήσεις που θα υποστούν 
σημαντική μείωση κύκλου εργασιών (πέραν του 25%), οι οποίες δεν εμπίπτουν στις 
οικονομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα σχετικά Διατάγματα του 
Υπουργού Υγείας. 

17.  Για επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν σε Σχέδια Αναστολής Εργασίας και 
εργοδοτούν υπηκόους τρίτων χωρών ή εποχικούς εργάτες, οι εν λόγω 
εργαζόμενοι δικαιούνται ανεργιακό επίδομα; 

Υπήκοοι Τρίτων Χωρών και Εποχικοί Εργάτες είναι δικαιούχοι του επιδόματος, 
νοουμένου ότι διαθέτουν εν ισχύ σχετικές άδειες παραμονής και εργασίας στην 
Κυπριακή Δημοκρατία και ότι πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις. 

18.  Θα καλύπτονται και ενοίκια για τις επιχειρήσεις που τίθενται σε 
υποχρεωτική αναστολή; 

Το Σχέδιο Αναστολής καλύπτει μισθούς των εργαζομένων σε επιχειρήσεις και όχι 
οποιαδήποτε λειτουργικά έξοδα. Συνεπώς, δεν καλύπτει ενοίκια. 

Γενικά Ερωτήματα 

19.  Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για την παραχώρηση των πιο πάνω 
επιδομάτων; 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα ανακοινώσει εντός 
των αμέσως επόμενων ημερών τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η οποία 
θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θα είναι απλή και συνοπτική, με σκοπό να 
καταβληθούν τα επιδόματα το συντομότερο δυνατόν. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις θα 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά για όλα τα πιο πάνω μέτρα. 

20.  Θα επεκταθεί η διάρκεια του ανεργιακού, λόγω της έκτακτης κατάστασης; 

Σε αυτό το στάδιο, όλες οι μελέτες και τα μέτρα λαμβάνονται για την περίοδο μέχρι και 
30 Απριλίου 2020. Τα μέτρα θα παρακολουθούνται και σε περίπτωση που χρειαστεί, 
θα επαναξιολογηθούν. 

21.  Υπάρχει μέτρο για παράταση στην αποπληρωμή οφειλόμενων εισφορών 

(τρέχουσες, ληξιπρόθεσμες, καθυστερημένες) στο Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων; 

Δεν υπάρχει μέτρο για παράταση στην αποπληρωμή οφειλόμενων εισφορών. 

22.  Υπάρχει οποιοδήποτε μέτρο προς στήριξη των Αυτοτελώς Εργαζομένων; 

http://www.pio.gov.cy/coronavirus
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To Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελετά τρόπους 
στήριξης προσώπων που είναι αυτοτελώς εργοδοτούμενοι και εμπίπτουν σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας. Θα υπάρξουν σχετικές 
Ανακοινώσεις σύντομα. 

23.  Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις στις Υπηρεσίες 
Κοινωνικών  Ασφαλίσεων από αυτοτελώς εργαζομένους; 

Η χρονική περίοδος υποβολής ενστάσεων στις κοινωνικές ασφαλίσεις από αυτοτελώς 
εργαζομένους επεκτάθηκε για ένα μήνα, δηλαδή μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 (αντί 31 
Μαρτίου 2020). 

24.  Πως μπορώ να ενημερωθώ ποιες οικονομικές δραστηριότητες τίθενται σε 
υποχρεωτική αναστολή; 

Οι οικονομικές δραστηριότητες που αναστέλλουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους 
παρουσιάζονται σε Διάταγμα του αρμόδιου Υπουργού Υγείας, το οποίο βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα www.pio.gov.cy/coronavirus 

25.  Καταγγελίες σχετικά με ενδεχόμενες παραβιάσεις των μέτρων: 

Ανάλογα με το θέμα, οι πολίτες μπορούν να απευθύνουν τις καταγγελίες τους ως 
ακολούθως: 

• Καταγγελίες σχετικά με παραβίαση του Διατάγματος του Υπουργού Υγείας, θα 
πρέπει να υποβάλλονται στην Αστυνομία. 

• Καταγγελίες σχετικά με την παραβίαση δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως 
αυτά προκύπτουν από τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί θα πρέπει να 
υποβάλλονται στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (Λευκωσία: 22803100 / 
22803127, Λεμεσός: 25819440 / 22819820, Λάρνακα: 24817800 / 24817801 
και Πάφος: 26822614 / 26826640  και ηλ. ταχ.: info@dlr.mlsi.gov.cy) και στην 
Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρήσεων (τηλ.: 77778577 και ηλ. 
ταχ.: aapostolou@dlr.mlsi.gov.cy ).   

 
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12795#flat 

 
 
20/03/20 
 
Παράταση των μέτρων που είχε εξαγγείλει το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα έκτακτα μέτρα που 
λαμβάνει για αντιμετώπιση του κορωνοϊού και για προστασία των ηλικιωμένων και 
άλλων ευπαθών ομάδων, ενημερώνει το κοινό ότι από το Σάββατο 21 Μαρτίου και για 
15 ημέρες, οι Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων καθώς και οι Δομές 24ωρης φροντίδας 
ατόμων με αναπηρίες, Κρατικές και Ιδιωτικές δε θα δέχονται επισκέψεις. 

Οι Φροντιστές, θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα 
προφύλαξης έτσι όπως έχουν εξαγγελθεί από το Υπουργείο Υγείας. 

Οι έξοδοι των ενοίκων από τη Στέγη θα περιοριστούν στις άκρως απαραίτητες. 

Οι ρυθμίσεις που είχαν εξαγγελθεί στις 12 Μαρτίου με ισχύ μέχρι 22 Μαρτίου 2020, 
παραμένουν σε ισχύ για άλλες 15 ημέρεςκαισυγκεκριμένααφορούν: 

http://www.pio.gov.cy/coronavirus
mailto:info@dlr.mlsi.gov.cy
mailto:aapostolou@dlr.mlsi.gov.cy
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12795#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12795#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12795#flat
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• Τα Κέντρα Ενηλίκων που εξυπηρετούν Άτομα με Αναπηρία καθώς επίσης και τα 
Κέντρα Ενηλίκων που εξυπηρετούν ηλικιωμένους θα συνεχίσουν τη λειτουργία 
τους. Ωστόσο, προτρέπονται οι οικείοι των εξυπηρετουμένων στα πιο πάνω Κέντρα 
όπως, όπου υπάρχει η δυνατότητα, παραμείνουν στο σπίτι τους. Νοείται ότι οι 

έξοδοι των ατόμων θα πρέπει να περιοριστούν στις άκρως απαραίτητες και να 
λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης που εξαγγέλθηκαν από το 
Υπουργείο Υγείας. 

• Οι Κρατικοί Παιδοκομικοί Σταθμοί παγκύπρια αναστέλλουν τη λειτουργία τους 
για 15 ακόμη ημέρες.  

• Οι Βρεφοπαιδοκομικοί Σταθμοί και τα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης 
Παιδιών παγκύπρια, που λειτουργούν είτε από Ιδιώτες, είτε από Μη 
Κυβερνητικούς Φορείς,  αναστέλλουν τη λειτουργία τους για 15 ακόμη ημέρες. 

 
 
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%

CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12826#flat 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12826#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12826#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12826#flat
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Μέτρα Διευθύνσης Κεντρικών Φυλακών 
 

 
12/03/20 

 
Στα πλαίσια πρόληψης του μεταδοτικού ιού κορωνοϊού, η Διεύθυνση του Τμήματος 
Φυλακών έκδωσε και έλαβε αυστηρά προληπτικά μέτρα για τους κρατούμενους, τους 
νεοεισερχόμενους κρατούμενους, το σωφρονιστικό προσωπικό, το πολιτικό προσωπικό, 
το προσωπικό άλλων υπηρεσιών που βρίσκεται και εργάζεται στο Τμήμα Φυλακών, τους 
επισκέπτες κρατουμένων, τους δικηγόρους, τους προμηθευτές, καθώς και για 
οποιοδήποτε πρόσωπο προσέρχεται στο Τμήμα για εργασία. 

Στα ίδια πλαίσια προτρέπονται όλοι οι επισκέπτες να μειώσουν τις επισκέψεις τους στο 
ελάχιστο και στον άκρως απαραίτητο αριθμό επισκέψεων από μέλη των οικογενειών 
τους. 

Όλοι οι επισκέπτες που πρόκειται να επισκεφθούν το Τμήμα Φυλακών και 

• Παρουσιάζουν συμπτώματα (πυρετό, βήχα ή πονόλαιμο, 
αναπνευστική  δυσχέρεια) ή και 

• Έχουν πρόσφατα ταξιδέψει 15 ημέρες προηγουμένως ή και 
• Έχουν έρθει σε επαφή μέχρι και 15 ημέρες προηγουμένως με πρόσωπο που 

ασθένησε με λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, 

καλούνται να αναβάλουν τα ραντεβού τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα τους απαγορευτεί 
η είσοδος για σκοπούς πρόληψης μετάδοσης του ιού σε οποιοδήποτε πρόσωπο 
(κρατούμενο ή προσωπικό). 

Για την εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων, η Διεύθυνση επιθυμεί να εκφράσει τις 
ευχαριστίες της τόσο προς το προσωπικό όσο και προς τους κρατούμενους για την 
συνεργασία που έχουν επιδείξει, και προσβλέπει στην πλήρη συνεργασία του κοινού για 
τη δική του προστασία και των οικείων τους, καθώς και για την πρόληψη εκδήλωσης 
του κορωνοϊού στο χώρο των Φυλακών. 

 
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-

%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12627#flat 
 
 
 
16/03/20 
 
Στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων πρόληψης του μεταδοτικού ιού κορωνοϊού, η 
Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών θεωρεί σκόπιμο να ενημερώσει το κοινό, ότι τέθηκαν 
σε ισχύ τα Μέτρα που αφορούν όλους όσους προσέρχονται στο Τμήμα Φυλακών, 
προσβλέποντας στην πλήρη συνεργασία όλων για την πιστή εφαρμογή τους, τόσο στα 
πλαίσια των ελέγχων που θα διενεργούνται κατά την είσοδο τους στο χώρο των Φυλακών, 
όσο και για την κατανόηση τους αναφορικά με τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί 
σε σχέση με τις επισκέψεις από τους οικείους των κρατουμένων. 

 
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12727#flat 
 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12627#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12627#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12627#flat
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2020/03/%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%91%20%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%9F%CE%A5%20FINAL%2016.3.2019%20(1).pdf
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12727#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12727#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12727#flat
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Μέτρα Ανώτατου Δικαστηρίου / Υπουργείο Δικαιοσύνης 
 
 
11/03/20 

 
Το Ανώτατο Δικαστήριο, σε σημερινή έκτακτη συνεδρίασή του, προχώρησε στην έκδοση 
των ακόλουθων οδηγιών, προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται σε 
σχέση με τον κορωνοϊό στους χώρους των Δικαστηρίων. 

• Καλούνται οι Δικαστές και το προσωπικό όλων των Δικαστηρίων της Κύπρου όπως 
τηρούν πιστά τις σχετικές οδηγίες οι οποίες εκδόθηκαν από τις Ιατρικές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας στις 10 Μαρτίου 2020. Δίδονται δε, περαιτέρω 
οδηγίες στους Διοικητικούς Προέδρους και Διοικητικούς Πρωτοκολλητές όπως 
εποπτεύουν την εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών με αυστηρότητα. 

• Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας στους χώρους των Δικαστηρίων, 
όπου συναθροίζονται υποχρεωτικά σε καθημερινή βάση οι συμπολίτες μας, 

καλούνται οι Δικαστές και το προσωπικό όπως λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα 
προς αποφυγή συνωστισμού στις δικαστικές αίθουσες και γενικά στους κλειστούς 
χώρους των Δικαστηρίων. Προς τούτο, αναμένεται η συνδρομή των δικηγόρων, οι 
οποίοι δεν θα πρέπει να καλούν τους πελάτες τους στο Δικαστήριο, εκτός εάν 
τούτο είναι απολύτως αναγκαίο. 

• Καλείται το κοινό όπως αποφεύγει τις επισκέψεις του στα Δικαστήρια εκτός εάν 
τούτο είναι απολύτως αναγκαίο. 

• Δεδομένης της σοβαρότητας της όλης κατάστασης, αναμένεται από τους Δικαστές 
η επίδειξη εύλογης και δίκαιης αντιμετώπισης αιτημάτων, που έχουν σχέση με 
την αδυναμία ή τη δυσχέρεια παρουσίας δικηγόρων, διαδίκων ή μαρτύρων 
ενώπιον των Δικαστηρίων και όπως ανάλογος είναι και ο χειρισμός των ενώπιων 
τους υποθέσεων. 

• Οποιαδήποτε προγραμματισμένα ταξίδια Δικαστών ή προσωπικού στο εξωτερικό 
για υπηρεσιακούς σκοπούς αναστέλλονται. Αναστέλλονται επίσης, οι 
οποιεσδήποτε προγραμματισθείσες εκδηλώσεις. 

• Η Αρχιπρωτοκολλητής καλείται όπως προβεί σε κάθε ενέργεια, ούτως ώστε οι 
χώροι των Δικαστηρίων να εφοδιαστούν με αλκοολούχα διαλύματα (αντισηπτικά) 
προς χρήση από τους Δικαστές, το προσωπικό και τα άτομα που επισκέπτονται 
τα Δικαστήρια. 

Νοείται ότι τα πιο πάνω μέτρα θα  τελούν υπό συνεχή αναθεώρηση, αναλόγως της 
εξέλιξης της κατάστασης και τυχόν περαιτέρω οδηγιών από τις Ιατρικές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Υγείας ή εγκυκλίων για τη Δημόσια Υπηρεσία ευρύτερα. Υπό τις συνθήκες 
αυτές δεν αποκλείονται περαιτέρω μέτρα, εάν τούτο κριθεί αναγκαίο. 

 
 
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12593#flat 
 
 
16/03/20 

 
Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και ασκώντας τις 
δικές της εξουσίες, αποφάσισε τα εξής: 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12593#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12593#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12593#flat
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(Α) Αναστέλλεται προσωρινά η εκδίκαση ή η περαιτέρω προώθηση όλων των υποθέσεων 
σε όλα τα Δικαστήρια, κάθε βαθμίδας και δικαιοδοσίας, από σήμερα 16.3.2020 μέχρι 
και 30.4.2020, πλην των ακολούθων εξαιρέσεων: 

I. Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές υποθέσεις θα εκδικάζονται: 

(i) αιτήσεις για ενδιάμεσα διατάγματα σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Το 
κατεπείγον της εκδίκασης κρίνεται από τον αρμόδιο Δικαστή, από τον οποίο και 
λαμβάνεται σχετική άδεια. 

(ii)  εφέσεις που αφορούν διαδικασίες πλειστηριασμού ακινήτων δυνάμει του Μέρους 
VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965, όπως έχει 
τροποποιηθεί. 

(iii) αιτήσεις για έκδοση ενταλμάτων Habeas Corpus, 

(iv) διαδικασίες εκδόσεως φυγοδίκων ή εκζητουμένων προσώπων, 

(v) προνομιακά εντάλματα επείγουσας φύσεως, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, 

(vi) διαδικασίες που αφορούν πολιτικό άσυλο επειγούσης φύσεως κατά την κρίση του 
Δικαστηρίου, και 

(vii) εφέσεις, επείγουσας μορφής, κατά την κρίση του Δικαστηρίου. 

ΙΙ.  Σε ό,τι αφορά τις ποινικές υποθέσεις θα εκδικάζονται: 

(i) υποθέσεις όπου οι κατηγορούμενοι τελούν υπό κράτηση, 

(ii) υποθέσεις όπου ζητείται η κράτηση υπόπτων ή κατηγορουμένων, περιλαμβανομένων 
προσωποκρατήσεων. 

(iii) υποθέσεις που αφορούν τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα σχετικά Διατάγματα 
τα οποία έχουν εκδοθεί από τον Υπουργό Υγείας. 

(iv) υποθέσεις επείγουσας μορφής κατά την κρίση του Δικαστηρίου και 

(v) εφέσεις όπου διάδικος εκτίει ποινή φυλάκισης ή τελεί υπό κράτηση ή οποιαδήποτε 
έφεση κριθεί ως εξαιρετικά επείγουσα από το Δικαστήριο. 

Εξαιρούνται, επίσης, από την αναστολή εκδίκασης οι κατεπείγουσες διαδικασίες που 
αφορούν στην αναζήτηση διατάγματος ψυχιατρικής νοσηλείας, νομικής αρωγής που 

αφορούν τα πιο πάνω, στην αναζήτηση οποιωνδήποτε διαταγμάτων επείγουσας μορφής 
δυνάμει ειδικών νομοθετημάτων όπως για παράδειγμα διατάγματα απομάκρυνσης ή 
άλλα διατάγματα που αφορούν τον περί Βίας στην Οικογένεια Νόμο κτλ. Νοείται ότι η 
καταχώρηση και εκδίκαση τέτοιων διαταγμάτων τελεί υπό την κρίση του κατεπείγοντος 
από το αρμόδιο Δικαστήριο. 

Εξαιρείται επίσης η έκδοση αποφάσεων σε όλες τις βαθμίδες και διαδικασίες. 

Β. Αναφορικά με τις καταχωρήσεις στα Πρωτοκολλητεία ισχύουν τα κάτωθι: 

Τα  Πρωτοκολλητεία θα δέχονται καταχωρήσεις ως εξής: 

(i)   Αγωγών, προσφυγών, γενικών αιτήσεων ή άλλων διαδικασιών, οι οποίες συνοδεύονται 
με αιτήσεις για έκδοση ενδιαμέσων διαταγμάτων επειγούσης φύσεως. Το κατεπείγον της 

καταχώρησης κρίνεται από το αρμόδιο Δικαστήριο. 

(ii) Εφέσεων αναφορικά με διαδικασίες πλειστηριασμού ακινήτων δυνάμει του μέρους 
VIA του νόμου ως ανωτέρω. 
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(iii) Εφέσεων και προνομιακών ενταλμάτων επείγουσας μορφής, κατά την κρίση του 
Δικαστηρίου. 

(iv) Αιτήσεων σε αναφορά με εκδόσεις φυγοδίκων – εκζητουμένων. 

(v) Ποινικών υποθέσεων όπου σκοπείται να ζητηθεί κράτηση των κατηγορουμένων. 

(vi) Ποινικών υποθέσεων κατ’ εφαρμογή του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου και των 
σχετικών Διαταγμάτων τα οποία έχουν εκδοθεί από τον Υπουργό Υγείας. 

(vii) Ποινικών υποθέσεων για τις οποίες ζητείται ειδικά η καταχώρηση από τον Εντιμο 
Γενικό Εισαγγελέα ως επειγούσης μορφής. 

Θα γίνεται δεκτή, επίσης, η καταχώρηση αιτήσεων νομικής αρωγής σε σχέση και σε 
αναφορά με τις πιο πάνω εξαιρέσεις. 

Θα γίνεται δεκτή, επίσης, η καταχώρηση αιτήσεων σε αναφορά με διαδικασίες 
ψυχιατρικής νοσηλείας ή προς έκδοση διαταγμάτων επειγούσης φύσεως με βάση 
οποιοδήποτε νομοθέτημα ως ανωτέρω. 

Θα γίνεται δεκτή, επίσης, η καταχώρηση οποιωνδήποτε υποθέσεων, σε σχέση με τις 
οποίες προβλέπεται εκ του Συντάγματος ή του Νόμου προθεσμία και/ή παραγραφή. 

Θα γίνεται δεκτή περαιτέρω η επαγωγή όρκων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, 
κατά την κρίση του αρμόδιου Πρωτοκολλητή. 

(Γ) Αναστέλλονται από σήμερα 16.3.2020 μέχρι και 30.4.2020 οι προθεσμίες που 
προβλέπονται από τους Θεσμούς και οι καθορισθείσες δικαστικά προθεσμίες για τη 
διενέργεια δικαστικών πράξεων. 

(Δ) Ζητήματα λειτουργίας των Δικαστηρίων που προκύπτουν από την εφαρμογή των 
παρόντων μέτρων ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Προέδρου κάθε 
Δικαστηρίου. 

Το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να  διαφοροποιήσει τις πιο πάνω 
οδηγίες ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. 

 
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12705#flat 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12705#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12705#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12705#flat
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Μέτρα Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
 

 
11/03/20 

 
Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που διαμορφώνεται μετά την εμφάνιση πρόσθετων 
κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού COVID-19 στην Κύπρο και με σκοπό την πρόληψη 
και την αποτροπή της μετάδοσης, μετά από συνεννοήσεις με τον Υπουργό Υγείας, το 
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει τα ακόλουθα 
μέτρα. 

1. Η αναστολή λειτουργίας σχολείων στην επαρχία Λευκωσίας, που έχει ήδη 
ανακοινωθεί τη Δευτέρα, παρατείνεται και για την επόμενη εβδομάδα, μέχρι και 
την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020. 

2. Αναστέλλεται η λειτουργία και όλων των υπόλοιπων σχολείων παγκυπρίως, σε 
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών 

(συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων επαρχίας Λευκωσίας των οποίων δεν 
είχε ανασταλεί μέχρι τώρα η λειτουργία), από την ερχόμενη Παρασκευή 13 
Μαρτίου μέχρι και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020. Η ετεροχρονισμένη έναρξη 
της αναστολής στοχεύει στο να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος (αύριο) στους 
ενδιαφερόμενους γονείς προκειμένου να κάνουν τυχόν απαραίτητες 
διευθετήσεις. 

3. Αναστέλλεται η λειτουργία και όλων των άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων του 
Υπουργείου, απογευματινών και βραδινών, των Ειδικών Σχολείων, δημόσιων και 
ιδιωτικών, όπως και των φροντιστηρίων, παγκυπρίως, από την Παρασκευή 13 
Μαρτίου μέχρι και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020. 

4. Ταυτόχρονα, πρέπει να αναστείλουν τη λειτουργία τους και όλα τα τριτοβάθμια 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά, σε όλη την Κύπρο, μέχρι και την 
Κυριακή 22 Μαρτίου 2020. 

Επαναλαμβάνουμε ότι η αναστολή λειτουργίας των σχολείων γίνεται για προληπτικούς 
και μόνο λόγους, εφόσον μέχρι στιγμής δεν παρατηρήθηκε οποιοδήποτε κρούσμα ή 
περιστατικό που να έχει σχέση με σχολεία. 

Συστήνεται σε όλους να διατηρήσουμε τη ψυχραιμία μας, να παίρνουμε τις απαραίτητες 
προφυλάξεις και να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες που δίνονται από το Υπουργείο 

Υγείας. 

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε 
συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, εξετάζει 
τη δυνατότητα να εξασφαλισθεί στο διάστημα της αναστολής λειτουργίας των σχολείων, 
εξ' αποστάσεως και με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας εκπαίδευση, ιδιαίτερα για τους 
μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ Λυκείου που προετοιμάζονται φέτος για τις παγκύπριες 
εξετάσεις. 

Το Υπουργείο εξετάζει και το ενδεχόμενο παράτασης των σχολικών εργασιών, εφόσον 
χρειαστεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι σχετικοί Κανονισμοί, ούτως ώστε να 
αναπληρωθεί ο διδακτικός χρόνος που θα απωλεσθεί. 

Παράλληλα, εξετάζεται από την Κυβέρνηση, σε συνεργασία με εργοδοτικές οργανώσεις, 

η πιθανότητα να δοθούν διευκολύνσεις σε εργαζόμενους γονείς  κατά το διάστημα που 
δεν θα λειτουργούν τα σχολεία. 
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https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12596#flat 
 

13/03/20 
 

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που διαμορφώνεται με την εκδήλωση της επιδημίας 
της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 και την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας, 
αποφασίστηκε όπως: 

1. Η αναστολή της φοίτησης μαθητών/τριών και σπουδαστών/στριών σε σχολεία και 
άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή κέντρα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, παραταθεί 
μέχρι και την Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020. 

Η αναστολή ισχύει για όλα τα εκπαιδευτήρια και άλλους οργανισμούς, όπως είχε αρχικά 
γνωστοποιηθεί σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ). 

 2. Διευκρινίζεται ότι αναστέλλεται η φοίτηση των μαθητών/τριών και 
σπουδαστών/στριών, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα και όχι η γενικότερη λειτουργία των σχολείων. Επομένως, το 
εκπαιδευτικό, διοικητικό και άλλο προσωπικό των σχολείων θα προσέρχεται κανονικά 
στην εργασία του. 

 3. Ακυρώνονται όλες οι σχολικές εκδρομές στην Κύπρο και το εξωτερικό για τη φετινή 
σχολική χρονιά, όπως επίσης και η συμμετοχή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών σε 
συνέδρια ή άλλα προγράμματα στο εξωτερικό, πλην εξαιρέσεων που θα κριθούν 
απολύτως απαραίτητες και θα τύχουν ειδικής έγκρισης. 

Για όσο διάστημα ανασταλούν τα μαθήματα, το ΥΠΠΑΝ θα παρέχει στους μαθητές/τριες 
τηλεκπαίδευση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και την αξιοποίηση ψηφιακού 
παιδαγωγικού υλικού. 

Για τον σκοπό αυτό έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο σχετικός μηχανισμός και τη Δευτέρα, 16 
Μαρτίου, θα γίνει πιλοτική εφαρμογή αρχικά για τη Γ’ τάξη Λυκείου. 

Στη συνέχεια, θα αναπτυχθούν σχετικές υπηρεσίες για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, 
ενώ γίνεται σχετική ταχύρρυθμη ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

Για την εφαρμογή του σχετικού προγράμματος τηλεκπαίδευσης το ΥΠΠΑΝ συνεργάζεται 
στενά με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. 

Στόχος του ΥΠΠΑΝ είναι, παράλληλα με την προάσπιση της δημόσιας υγείας και παρά 
τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, να διασφαλίσει τη συνέχεια της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Ως εκ τούτου, θα ανακοινώνονται σχετικές οδηγίες και πληροφορίες. 

 Υπενθυμίζεται ότι για σκοπούς ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού σχετικά ζητήματα 
που αφορούν το ΥΠΠΑΝ, λειτουργούν οι ακόλουθες τηλεφωνικές γραμμές: 

Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης                                τηλ. 22800918 

Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                         τηλ. 22809505 

Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης                τηλ. 22800656 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12596#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12596#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12596#flat
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https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12652#flat 
 

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι, μετά από οδηγίες των Υπουργών 
Υγείας και Παιδείας, αποφάσισε  την αναστολή λειτουργίας των ιδιωτικών γυμναστηρίων 
και των ιδιόκτητων αθλητικών  χώρων του Οργανισμού, μέχρι την Παρασκευή 10 
Απριλίου 2020. 

Ο ΚΟΑ θα ενημερώνει τακτικά, ανάλογα με την εξέλιξη της όλης κατάστασης, την οποία 
θα παρακολουθεί στενά. 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12651#flat 
 

18/03/20 

Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίαςανακοινώνει ότι, λόγω της κήρυξης της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (COVID-19), αναβάλλονται όλες οι 
προγραμματισμένες εξετάσεις της Υπηρεσίας μέχρι τις 11 Απριλίου 2020. 

Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων που αναβάλλονται θα ανακοινωθούν, σε 
μεταγενέστερο στάδιο, αναλόγως των συνθηκών που θα επικρατήσουν στη συνέχεια. 
Σημειώνεται για όλους τους υποψηφίους ότι το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης 
υπερισχύει της γραπτής ενημέρωσης που έχουν λάβει σχετικά με την ημερομηνία 
διεξαγωγής όλων των προγραμματισμένων εξετάσεων μέχρι τις 11 Απριλίου 2020. 

Το κοινό προτρέπεται να αποφεύγει τις προσωπικές επισκέψεις στην Υπηρεσία 
Εξετάσεων και να παρακολουθεί τις ανακοινώσεις για επαναπρογραμματισμό των 
εξετάσεων, οι οποίες θα γίνουν μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. 

 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%

CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-

%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12764#flat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12652#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12652#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12652#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12651#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12651#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12651#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12764#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12764#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12764#flat
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Μέτρα Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

 

13/03/20 

Κάθε μεταφορική επιχείρηση που εκτελεί έκτακτες οδικές επιβατικές μεταφορές 
(εκδρομές), μεταφορές κλειστών θυρών από και προς τα αεροδρόμια, ιδιωτικές 
μεταφορές (ιδιωτικές σχολές, νηπιαγωγεία κλπ) και υπεραστικές διαδρομές με ταξί θα 
πρέπει να εφαρμόζει τα πιο κάτω: 

 Για το όχημα   

Απολύμανση του οχήματος με την μέθοδο που διαρκεί για 14 μέρες και ανάρτηση του 
πιστοποιητικού απολύμανσης μέσα στο όχημα 

Καθημερινή και συχνή απολύμανση χερουλιών, χειρολαβών, κουδουνιών, μεταλλικών 
επιφανειών στα καθίσματα, ζώνες ασφαλείας κλπ 

Γενικός καθαρισμός μετά το πέρας της κάθε ημέρας 

Εγκατάσταση αντισηπτικών χεριών εντός του κάθε οχήματος για υποχρεωτική χρήση 
από τους οδηγούς και επιβάτες 

Ανάρτηση σε περίοπτη θέση των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας που αφορούν την 
επιδημία COVID – 19 (Κορονοϊό) 

  

Τα συστήματα κλιματισμού να παραμένουν κλειστά 

Τα παράθυρα του οχήματος να παραμένουν ανοικτά κατά τη διάρκεια της διαδρομής 
και να κλείνουν κατά τη διάρκεια του γενικού καθαρισμού 

Για τον οδηγό 

Να φορά γάντια 

Να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε περίπτωση επιβάτη που παρουσιάζει τα 
συμπτώματα της επιδημίας COVID – 19 (Κορονοϊού) 

Να διατηρεί το όχημα του σε καθαρή κατάσταση 

Να είναι καθαρός και προσεχτικός με την προσωπική του υγιεινή 

Για την ίδια την επιχείρηση 

Να αναπτύξει σύστημα διαχείρισης πιθανών περιστατικών 

Να ενημερώνει συνεχώς τους οδηγούς της για τις Οδηγίες που εκδίδει το Υπουργείο 
Υγείας όσον αφορά τους ταξιδιώτες που έρχονται από διάφορες χώρες 

Να εκδώσει οδηγίες στους οδηγούς και υπαλλήλους της για τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται από μέρους τους όσον αφορά την επιδημία COVID – 19 (Κορονοϊό) 

Να εκδώσει οδηγίες στους υπαλλήλους της για τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν 
σε περίπτωση που εμφανίσουν συμπτώματα της επιδημίας COVID – 19 (Κορονοϊό) 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12636#flat 
 
 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12636#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12636#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12636#flat
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15/03/20 
 

 
Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της 
συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, σήμερα, Κυριακή 15 Μαρτίου 2020, οι 
Εταιρείες Μεταφοράς Τακτικών Επιβατών με κόμιστρο ανά επιβάτη θα μεταφέρουν 
επιβάτες ίσο με το 50% της χωρητικότητας των οχημάτων τους. 

Επιπρόσθετα, το μέτρο αυτό επεκτείνεται σε όλες τις δημόσιες μεταφορές δηλαδή 
υπηρεσίες κλειστών θυρών (Shuttle) από και προς τα αεροδρόμια, τουριστικά 
λεωφορεία, ιδιωτικά λεωφορεία ταξί (αστικά/αγροτικά/υπεραστικά) και εταιρείες 
ενοικιάσεως οχημάτων. 

Παρακαλείται το επιβατικό κοινό και οι εταιρείες μεταφορών όπως εφαρμόσουν άμεσα 
το πιο πάνω μέτρο. 

Σημειώνεται ότι, το Υπουργείο έχει ήδη δώσει οδηγίες για την λήψη μέτρων που αφορούν 
την προστασία των επιβατών και των εργαζομένων και περιέχουν μέτρα πρόληψης για 
τα άτομα και καθαριότητας/απολύμανσης των οχημάτων. 

Όσον αφορά ειδικά την απολύμανση όλων των Δημόσιων Μέσων Μεταφοράς, έχει 
ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από οδηγίες του Υπουργείου και μέχρι 
και την Τρίτη 17/03/2020, όλα τα πιο πάνω μέσα θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει και 
εφαρμόσει επί των οχημάτων, σχετικό Πιστοποιητικό Απολύμανσης. Το εν λόγω 
Πιστοποιητικό, στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία απολύμανσης καθώς και η 
διάρκεια της, θα πρέπει να αναρτάται σε εμφανές σημείο εντός του οχήματος ώστε να 
μπορεί να διαβάζεται εξωτερικά από τον χρήστη. 

Τέλος, τονίζεται, ότι όχημα που από την 18/03/2020 δεν φέρει το πιο πάνω 
Πιστοποιητικό Απολύμανσης δεν μπορεί να παρέχει την ανάλογη αδειοδοτημένη 
υπηρεσία. 

 
 
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-

%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12678#flat 
 
 
17/03/20 
 
Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σε συνέχεια της Ανακοίνωσης με 
ημερ. 15 Μαρτίου 2020, ανακοινώνει ότι οι Εταιρείες Μεταφοράς Τακτικών Επιβατών 
με κόμιστρο ανά επιβάτη, καθώς και όλα τα μέσα δημόσιων μεταφορών, δηλαδή 
υπηρεσίες κλειστών θυρών (Shuttle) από και προς τα αεροδρόμια, τουριστικά 
λεωφορεία, ιδιωτικά λεωφορεία, ταξί (αστικά/αγροτικά/υπεραστικά) και εταιρείες 
ενοικιάσεως οχημάτων θα μεταφέρουν αριθμό επιβατών ίσο με το 30% της 
χωρητικότητας των οχημάτων τους, στρογγυλοποιημένο προς τον αμέσως πιο κάτω 
ακέραιο αριθμό (π.χ ο αριθμός 6.35 μετατρέπεται σε 6). 

Επιπλέον ανακοινώνεται ότι όλες οι διαδρομές Τακτικών Διαδρομών με Κόμιστρο ανά 
Επιβάτη που διενεργούνται Κυριακή ακυρώνονται με ημερομηνία έναρξης την 
22/03/2020. 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12678#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12678#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12678#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12678#flat
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Τα πιο πάνω μέτρα έχουν άμεση ισχύ μέχρι και την απόσυρση τους από τον Αρμόδιο 
Υπουργό. 

 
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12750#flat 
 
 

20/03/20 

Διάταγμα Υπουργού Μεταφορών για τη διενέργεια πτήσεων από τις 3.00 π.μ. 
ώρα Κύπρου της 21ης Μαρτίου 2020 

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος εξέδωσε, 
σήμερα, Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020, Διάταγμα αναφορικά με την απαγόρευση 
διενέργειας πτήσεων από τις 3.00 π.μ. ώρα Κύπρου της 21ης Μαρτίου 2020 και για 

περίοδο 14 ημερών, πλην εκείνων μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo), μεταξύ των 
αερολιμένων της Δημοκρατίας και των αερολιμένων των όλων των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένης της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας (Ευρωπαϊκός 
Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ)) και της Ελβετίας. 

 
 
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2020/03/%CE%94%CE%B9%CE%
AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F
%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE
%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%A0%CE%99
%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9
D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9
D.pdf 
 

24/03/20 

Ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφορικά 
με τον τερματισμό εργασιών στα εργοτάξια 

Σε συνέχεια του Διατάγματος του Υπουργού Υγείας, περί Λοιμοκαθάρσεως (καθορισμός 
Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19, Διάταγμα (Αρ. 9) 
του 2020, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει, ότι όσον 
αφορά τον τερματισμό των εργασιών στα εργοτάξια στον ιδιωτικό τομέα θα δίνονται 
εξαιρέσεις μόνο για εργοτάξια που αφορούν έργα στον τομέα της υγείας (ιδιωτικά 
νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα). Οι εξαιρέσεις θα δίνονται μετά από γραπτό 
αίτημα του ιδιοκτήτη και έγκριση από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων. 

Εξαιρέσεις θα δίνονται επίσης στα έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα τα οποία 
θεωρούνται δημόσιας ωφελείας. Όλα τα έργα θα πρέπει να έχουν την έγκριση του 
Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μετά από γραπτό αίτημα της καθ’ ύλην 
αρμόδιας Αρχής. 

Το Υπουργείο ανακοινώνει ότι έχει ήδη δοθεί έγκριση στον ΟΚΥπΥ για απρόσκοπτη 
συνέχιση των εργασιών/συντηρήσεων στα νοσοκομεία. 

Οι πιο πάνω ρυθμίσεις ισχύουν από την 24η Μαρτίου η ώρα 6:00 μ.μ. και μέχρι τα 
μεσάνυχτα της 13ης Απριλίου 2020 με βάση το πιο πάνω Διάταγμα. 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12750#flat
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https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12750#flat
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2020/03/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9D.pdf
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2020/03/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9D.pdf
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2020/03/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9D.pdf
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2020/03/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9D.pdf
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2020/03/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9D.pdf
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2020/03/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9D.pdf
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2020/03/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9D.pdf
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24/03/20 

Ανακοίνωση Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων – Αποδεικτικά 
στοιχεία για μεταφορά επιβατών 

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σε συνέχεια του Διαγγέλματος του 
Προέδρου της Δημοκρατίας και του Διατάγματος του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 23 
Μαρτίου 2020, ανακοινώνει ότι οι Εταιρείες Μεταφοράς Τακτικών Επιβατών με 
κόμιστρο ανά επιβάτη δεν θα μεταφέρουν οποιοδήποτε επιβάτη εάν αυτός δεν φέρει 
μαζί του, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, αποδεικτικά στοιχεία (όπως αυτά 
έχουν εκδοθεί από τις Αρμόδιες Αρχές του Κράτους) τα οποία θα του επιτρέπουν να 

διακινείται εκτός της οικίας του. 

Τα πιο πάνω μέτρα έχουν άμεση ισχύ μέχρι και την απόσυρση τους από τον Αρμόδιο 
Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.  

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%
CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12879#flat 
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