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Αριθμός 152
Ο ΠΔΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΔΩ ΝΟΜΟ (ΚΔΦ.260)
_____________________
Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6 (α), (β), (γ), (δ), (ε) θαη (δ)
Κεθ. 260
32(Ι) ηνπ 2003.

Ο Τπνπξγόο Τγείαο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη από ην άξζξν 6 (α), (β), (γ),(δ),(ε)
θαη (δ) ηνπ πεξί Λνηκνθαζάξζεσο Νόκνπ, Κεθ. 260 θαη νη νπνίεο ηνπ εθρσξήζεθαλ κε ηελ Απόθαζε
ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ κε εκεξνκελία 10 Μαξηίνπ 2020, κε ην παξόλ Γηάηαγκα εθδίδεη ηνπο
αθόινπζνπο Καλνληζκνύο:

πλνπηηθόο
ηίηινο.

1.
Σν παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα
Παξεκπόδηζε ηεο Δμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνύ COVID-19) Γηάηαγκα (Αξ.14 ) ηνπ 2020.

Καζνξηζκόο
κέηξσλ κε ζθνπό
ηελ παξεκπόδηζε
ηεο εμάπισζεο
ηεο αζζέλεηαο ηνπ
θνξσλντνύ
COVID-19.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα

2.
Δπεηδή, ε πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ην ζύζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο
απνηεινύλ επζύλε ηεο Γεκνθξαηίαο θαη κε ζθνπό ηνλ πεξηνξηζκό ηεο εμάπισζεο ηεο αζζέλεηαο
ηνπ Κνξσλντνύ COVID-19, ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο, αιιά θαη ηελ απνηξνπή πηζαλήο
θαηάξξεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο από ηπρόλ δηαζπνξά ηνπ ηνύ, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο
απαηηήζεηο ζε αλζξώπηλν δπλακηθό θαη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο πνπ ζα είλαη αλαγθαίεο γηα ηπρόλ
αληηκεηώπηζε ηεο ξαγδαίαο εμάπισζεο ηνπ ηνύ θαη επεηδή θαζίζηαηαη επηβεβιεκέλε ε ιήςε
πξόζζεησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ, πέξαλ ησλ Καλνληζκώλ πνπ έρνπλ εθδνζεί κε ηα πεξί
Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα Παξεκπόδηζε ηεο Δμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνύ COVID –
19), Γηαηάγκαηα (Αξ. 1) έσο (Αξ. 13) ηνπ 2020, θαη ρσξίο επεξεαζκό όζσλ εθ ησλ Καλνληζκώλ
εθείλσλ ζπλερίδνπλ λα ηζρύνπλ, θαη
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Σξίην (Ι):
11.3.2020
13.3.2020
15.3.2020
17.3.2020
17.3.2020
18.3.2020
19.3.2020
20.3.2020
23.3.2020
24.3.2020
27.3.2020
30.3.2020
2.4.2020.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Ι):
23.3.2020.

Δπεηδή κε Γλσζηνπνίεζε πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, θαηόπηλ
εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ, ν Τπνπξγόο Τγείαο θήξπμε σο κνιπζκέλεο ηνπηθέο
πεξηνρέο κε ηνλ Κνξσλντό COVID-19 δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ πεξί Λνηκνθαζάξζεσο Νόκνπ,
Κεθ.260 ηηο Δπαξρίεο Λεπθσζίαο, Λεκεζνύ, Λάξλαθαο, Ακκνρώζηνπ θαη Πάθνπ, ηζρύνπλ ηα
ε
αθόινπζα, κέρξη ηελ 30 Απξηιίνπ 2020 θαη ώξα 12 ηα κεζάλπρηα:
α) Απαγνξεύνληαη νη αρξείαζηεο κεηαθηλήζεηο, εμαηξνπκέλσλ ησλ αθόινπζσλ πεξηπηώζεσλ:
(ί) Μεηάβαζε από θαη πξνο ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο, θαζώο θαη γηα ζθνπνύο εξγαζίαο,
(ii) απόιπηα αλαγθαίεο επηζθέςεηο ζε θξαηηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ
ηνκέα θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη κεηαθηλήζεηο γηα αγνξά ή πξνκήζεηα αγαζώλ/ππεξεζηώλ
πξώηεο αλάγθεο από θαη πξνο επηρεηξήζεηο/ ππεξεζίεο, ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία δελ έρεη
αλαζηαιεί θαη εθόζνλ είλαη αδύλαηε ε θαη’ νίθνλ παξάδνζε ηνπο,
(iii) επίζθεςε ζε ηαηξό ή γηα αηκνδνζία ή κεηάβαζε ζε θαξκαθείν,
(ίλ) κεηάβαζε ζε ηξάπεδα, ζην κέηξν πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή,
(λ) δηαθίλεζε γηα παξνρή βνήζεηαο ζε ζπγγεληθά πξόζσπα θαη/ή ζπκπνιίηεο καο πνπ αδπλαηνύλ
λα απηνεμππεξεηεζνύλ ή ζε νκάδεο πνπ νθείινπλ λα απηνπξνζηαηεπζνύλ ή επξίζθνληαη ζε
απηνπεξηνξηζκό ή/θαη ζε ρώξνπο ππνρξεσηηθνύ πεξηνξηζκνύ (θαξαληίλα),
(λί) ζπγγελείο πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ πνπ κεηαβαίλνπλ ζε ηειεηέο, όπσο θεδείεο, γάκνπο θαη
βαθηίζεηο θαη δελ ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκό ησλ 10 πξνζώπσλ,
(λii) κεηαθηλήζεηο γηα ζσκαηηθή άζθεζε ή γηα ηηο αλάγθεο θαηνηθίδηνπ δώνπ, εθόζνλ δελ
ππεξβαίλνπλ ηα δύν άηνκα θαη πεξηνξίδνληαη ζε γεηηληάδνπζεο κε ηελ θαηνηθία ηνπο πεξηνρέο, θαη
(viii) κεηαθίλεζε δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ ή γνλέσλ πνπ ηεινύλ ζε δηάζηαζε, ε νπνία είλαη αλαγθαία
γηα ηελ απξόζθνπηε επηθνηλσλία θαη επαθή γνλέσλ θαη ηέθλσλ:

Παξάξηεκα Ι.

Παξάξηεκα ΙΙ.

Ννείηαη όηη, απαγνξεύεηαη ε κεηαθίλεζε πξνζώπσλ από ηηο 9.00 κ.κ., κέρξη ηηο 06.00 π.κ., πιελ
όζσλ θαηέρνπλ ην έληππν Βεβαίσζεο Κπθινθνξίαο Δξγαδνκέλνπ, Έληππν Α, ην νπνίν
επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα I ζην παξόλ Γηάηαγκα θαη ην νπνίν πηζηνπνηεί ηελ αλαγθαηόηεηα
ηεο κεηαθίλεζεο θαηά ηηο πην πάλσ ώξεο:
Ννείηαη επίζεο όηη, ε ρξήζε ηεο θαη' εμαίξεζε κεηαθίλεζεο πξνζώπσλ, ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο
ηνπ Δληύπνπ Β, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα ΙΙ ζην παξόλ Γηάηαγκα, πεξηνξίδεηαη ζε κηα
κόλν θνξά ηελ εκέξα, κε εμαζθάιηζε άδεηαο κέζσ ηεο απνζηνιήο κελύκαηνο SMS ζηνλ αξηζκό
8998. Έγγξαθε δήισζε θαη' εμαίξεζε κεηαθίλεζεο πξνζώπσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πξόλνηεο ηνπ
Δληύπνπ Β, ρξεζηκνπνηείηαη κόλν από πξόζσπα άλσ ησλ 65 εηώλ:
Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, εμαηξείηαη από ηνλ πην πάλσ πεξηνξηζκό ε κεηαθίλεζε γηα ζθνπνύο αδήξηηεο
αλάγθεο, όπσο γηα παξάδεηγκα, κεηάβαζε ζε θαξκαθείν ή γηα αηκνδνζία ή επίζθεςε ζε γηαηξό
θαη/ή θηελίαηξν ή γηα παξνρή βνήζεηαο ζε άηνκα πνπ αδπλαηνύλ λα απηνεμππεξεηεζνύλ ή πνπ
νθείινπλ λα απηνπξνζηαηεπζνύλ ή πνπ βξίζθνληαη ζε απηνπεξηνξηζκό ή ζε ρώξνπο ππνρξεσηηθνύ
πεξηνξηζκνύ ή κεηαθνξά νπιίηε από θαη πξνο ην ζηξαηόπεδν ή κεηάβαζε γηα εμεηδηθεπκέλεο
ζεξαπείεο γηα άηνκα κε αλαπεξία ή πξόζσπα κε ρξόληεο παζήζεηο ή δηαθίλεζε αηόκσλ κε
αλαπεξία θαη αηόκσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ, γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο πεξηπηώζεηο,
όπνπ είλαη αλαγθαίν, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ζπλνδόο ηνπο:
Ννείηαη ηέινο όηη, όια ηα πξόζσπα ησλ νπνίσλ ε δηαθίλεζε επηηξέπεηαη σο αλσηέξσ, νθείινπλ λα
θέξνπλ καδί ηνπο δειηίν ηαπηόηεηαο ή δηαβαηήξην σο πξόζζεην απνδεηθηηθό ζηνηρείν, όηαλ απηό
δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο αξρέο.
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β)
Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο θαη/ή έμνδνο από ηα θέληξα ππνδνρήο, θηινμελίαο θαη θξάηεζεο
αηηεηώλ αζύινπ νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ, πιελ ηεο εηζόδνπ ησλ λενεηζεξρνκέλσλ αηηεηώλ
αζύινπ:
Ννείηαη όηη, επηηξέπεηαη ε είζνδνο θαη/ή έμνδνο από ηα ελ ιόγσ θέληξα γηα ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ε
θαη΄ εμαίξεζε είζνδνο θαη/ή έμνδνο γηα αλζξσπηζηηθνύο θαη/ή ηαηξηθνύο ιόγνπο θαηόπηλ ζρεηηθήο
άδεηαο ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ:
Nνείηαη πεξαηηέξσ όηη, νπνηνδήπνηε πξόζσπν αθηθλείηαη ζην έδαθνο ηεο Γεκνθξαηίαο παξακέλεη γηα
14 εκέξεο από ηελ άθημε ηνπ ζε ρώξνπο ππνρξεσηηθήο απνκόλσζεο (θαξαληίλα) πνπ ππνδεηθλύεη ε
Γεκνθξαηία.
γ) Απαγνξεύεηαη ε πξόζβαζε ζηνπο πην θάησ ρώξνπο θαζώο θαη αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ελ ιόγσ ρώξνπο:
(ί) Πάξθα,
(ii) παηδόηνπνπο,
(iii) αλνηρηνύο ρώξνπο αζιήζεσο, θαη
(iv) δεκόζηνπο ρώξνπο ζπλαζξνίζεσλ, κεηαμύ άιισλ, πιαηείεο, θξάγκαηα, εθδξνκηθνί ρώξνη,
παξαιίεο, καξίλεο.
δ) Απαγνξεύνληαη νη καδηθέο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο εθδειώζεηο, ζπγθεληξώζεηο, παξειάζεηο,
ζπλαπιίεο ζε δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο ρώξνπο, θαζώο θαη ε δηεμαγσγή πνδνζθαηξηθώλ θαη άιισλ
αγώλσλ.
ε) Αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ πην θάησ επηρεηξήζεσλ:
(i) Δκπνξηθά θέληξα, πνιπθαηαζηήκαηα,
(ii) θαθεηέξηεο, θαθελεία, κπαξ θαη όιεο νη επηρεηξήζεηο εζηίαζεο κε εμαίξεζε ηηο
πξνζθέξνπλ ή πνπ ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνζθέξνπλ θαη' νίθνλ δηαλνκή,
(iii) θέληξα δηαζθέδαζεο,
(iv ) θηλεκαηνγξάθνη, ζέαηξα, αίζνπζεο ζεακάησλ,
(v) βηβιηνζήθεο,
(vi) κνπζεία, αξραηνινγηθνί θαη ηζηνξηθνί ρώξνη,
(vii) πξαθηνξεία ηπρεξώλ παηγλίσλ, θαδίλν,
(ix) αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, αζιεηηθνί όκηινη, πνιηηηζηηθνί όκηινη θαη ζσκαηεία,
(x) ζεκαηηθά πάξθα (ινύλα παξθ θιπ),
(xi) θνπξεία, θνκκσηήξηα, θέληξα αηζζεηηθήο-καζάδ, θαη
(xii) νπνηαζδήπνηε κνξθήο ιατθώλ αγνξώλ, πιαλνδηνπώιεζεο θαη παδαξάθηα.

ππεξεζίεο πνπ

ζη) Αλαζηέιινληαη νη εξγαζίεο ζε εξγνηάμηα ζηα νπνία ππάξρεη ηαπηόρξνλε ζπκκεηνρή πέξαλ ησλ 3
αηόκσλ, πιελ όζσλ αθνξνύλ έξγα δεκόζηαο σθειείαο, γηα ηα νπνία ζα εθδίδεηαη ζρεηηθή άδεηα από
ηνλ Τπνπξγό Μεηαθνξώλ, Δπηθνηλσληώλ θαη Έξγσλ.
δ) Απαγνξεύεηαη ε πξνζέιεπζε πνιηηώλ ζε ρώξνπο ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο, όπσο εθθιεζίεο,
ηεκέλε θαη άιινπο ρώξνπο πξνζεπρήο.
ε) Απαγνξεύεηαη ε ηήξεζε ηνπ εζίκνπ ηεο «ιακπξαηδηάο».
ζ) Αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία όισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθνύ εκπνξίνπ κε εμαίξεζε:
(i) Δπηρεηξήζεηο θαη εξγαζηήξηα αλαπεξηθώλ θαη νξζνπεδηθώλ εηδώλ,
(ii)επηρεηξήζεηο θαη εξγαζηήξηα ηαηξηθώλ θαη βηνκεραληθώλ αεξίσλ θαη κεραλεκάησλ,
(iii) επηρεηξήζεηο θαη εξγαζηήξηα νπηηθώλ,
(iv) επηρεηξήζεηο πώιεζεο αθνπζηηθώλ βαξεθνΐαο,
(v) επηρεηξήζεηο ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ηαηξηθώλ αλαισζίκσλ,
(vi) επηρεηξήζεηο πνπ εκπνξεύνληαη αληαιιαθηηθά θαη εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ,
(vii) επηρεηξήζεηο πώιεζεο ειαζηηθώλ,
(viii) επηρεηξήζεηο εκπνξίαο θαη επηζθεπήο πνδειάησλ,
(ix) επηρεηξήζεηο πώιεζεο θαη δηαηξνθήο δώσλ ζπληξνθηάο, δσνηξνθώλ ή θηεληαηξηθώλ θαξκάθσλ,
(x) επηρεηξήζεηο εκπνξίαο θπηνθαξκάθσλ, ιηπαζκάησλ θαη γεσξγηθώλ θαξκάθσλ, πιηθώλ ή
εμνπιηζκνύ, θαη
(xi) θπηώξηα θαη αλζνπσιεία:
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Ννείηαη όηη, δελ αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ πην θάησ επηρεηξήζεσλ:
(i) Γξαθεία ηειεηώλ (θεδεηώλ),
(ii) θαζαξηζηήξηα,
(iii) ζπλεξγεία απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ,
(iv) επηρεηξήζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ παξνρώλ, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά
ππεξεζίεο
πιεξσκήο ινγαξηαζκώλ,
αλαλέσζεο
ππνινίπνπ, επηζθεπήο θαη αληηθαηάζηαζεο θηλεηώλ
ζπζθεπώλ,
(v) επηρεηξήζεηο παξνρήο ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ θαη ππεξεζηώλ κεηαθνξώλ (θνύξηεξ),
(vi) όιεο νη επηρεηξήζεηο ιηαληθνύ εκπνξίνπ ηξνθίκσλ θαη πνηώλ (π.ρ. ππεξαγνξέο, παληνπσιεία,
θξενπσιεία, ηρζπνπσιεία, θνύξλνη, αξηνπνηεία, δαραξνπιαζηεία, θξνπηαγνξέο, θάβεο),
(vii) θαξκαθεία,
(viii) ππεξεζίεο παξνρήο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ (εζηηαηόξηα, θαθεηέξηεο, θαθελεία, κπαξ), νη νπνίεο
δύλαηαη λα πξνζθέξνπλ θαη' νίθνλ δηαλνκή θαη ππεξεζίεο ηαρείαο εμππεξέηεζεο από ην
παξάζπξν,
(ix) πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκσλ,
(x)πεξίπηεξα θαη ηα κίλη κάξθεη,
(xi) θιηληθά εξγαζηήξηα, θαη
(xii) επηρεηξήζεηο θαζαξηζκνύ νρεκάησλ (πιπληεξίσλ απηνθηλήησλ), λννπκέλνπ όηη δελ
δηελεξγείηαη εζσηεξηθό πιύζηκν απηνθηλήησλ:
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Ι):
30.3.2020
2.4.2020.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Ι):
20.3.2020
2.4.2020.

Ννείηαη όηη, νη αλσηέξσ επηρεηξήζεηο πνπ ζπλερίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, δελ δύλαληαη λα
εκπνξεύνληαη νπνηαδήπνηε πξντόληα, ηα νπνία εκπνξεύνληαη νη επηρεηξήζεηο ιηαληθνύ εκπνξίνπ, νη
νπνίεο έρνπλ αλαζηείιεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.
η) Σα θαξκαθεία θαη ππεξαγνξέο εμππεξεηνύλ θαηά ηηο θαζεκεξηλέο εκέξεο, ην άββαην θαη ηηο
Κπξηαθέο (όπνπ ηζρύεη) από ηελ ώξα έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο έσο ηηο 10.00 π.κ. απνθιεηζηηθά
θαη κόλν πξόζσπα:
(i) Σα νπνία εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ εππαζώλ νκάδσλ όπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί
από ην Τπνπξγείν Τγείαο ζην Γειηίν Σύπνπ εκεξνκελίαο 16 Μαξηίνπ 2020, ή/θαη ζε
νπνηαδήπνηε κειινληηθή αλαζεώξεζε ηνπ,
(ii) εμήληα εηώλ θαη άλσ, θαη
(iii) κε αλαπεξίεο.
θ) Όιεο νη επηρεηξήζεηο ιηαληθνύ εκπνξίνπ ηξνθίκσλ θαη πνηώλ (π.ρ. ππεξαγνξέο, παληνπσιεία,
θξενπσιεία, ηρζπνπσιεία, θνύξλνη, αξηνπνηεία, δαραξνπιαζηεία, θξνπηαγνξέο, θάβεο)
παξακέλνπλ θιεηζηέο θάζε Κπξηαθή:
Ννείηαη όηη, δελ αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ πεξηπηέξσλ ηηο Κπξηαθέο, ρσξίο όκσο λα
εκπνξεύνληαη πξντόληα επηρεηξήζεσλ ιηαληθνύ εκπνξίνπ ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, ησλ νπνίσλ ε
ιεηηνπξγία αλαζηέιιεηαη θάζε Κπξηαθή.
ι) Όζεο επηρεηξήζεηο ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ δελ έρεη αλαζηαιεί θαη δέρνληαη θνηλό πξνο
εμππεξέηεζε, δύλαληαη λα επεθηείλνπλ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπο
έηζη ώζηε λα κελ
παξαηεξείηαη ζπλσζηηζκόο θαη ζπλαζξνίζεηο πνιιώλ πξνζώπσλ, λννπκέλνπ όηη δελ
παξαβηάδνληαη ηα δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ βάζεη ησλ ζρεηηθώλ λνκνζεζηώλ, θαζώο
θαη ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ (όπνπ ηζρύνπλ).
κ) Όιεο νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ κέηξα γηα ζεκαηνδόηεζε ηεο απόζηαζεο,
ηνπιάρηζηνλ δύν κέηξσλ, ε νπνία πξέπεη λα ηεξείηαη από ηνπο πνιίηεο θαηά ηε δηάξθεηα
εμππεξέηεζεο ηνπο ζηα ηακεία εληόο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ζηηο νπξέο αλακνλήο εθηόο ησλ
θαηαζηεκάησλ, θαη δελ επηηξέπεηαη ε παξνπζία ζηνλ ίδην ρώξν, δειαδή ζηνλ ρώξν εμππεξέηεζεο,
αλά πάζα ζηηγκή αξηζκνύ αηόκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, πέξαλ ηνπ ελόο
αηόκνπ αλά 8 η.κ. σθέιηκνπ ρώξνπ.
λ) Όιεο νη επηρεηξήζεηο ιηαληθνύ εκπνξίνπ, είηε απηέο νη νπνίεο παξακέλνπλ ζε ιεηηνπξγία είηε απηέο
ησλ νπνίσλ έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπο, δύλαληαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθνύ ή
ηειεθσληθνύ εκπνξίνπ κε παξάδνζε θαη' νίθνλ.
μ) Όιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ αλαζηείιεη ηηο εξγαζίεο ηνπο δηαηεξνύλ ηε δπλαηόηεηα λα
εθηεινύλ δηνηθεηηθέο ή άιιεο εξγαζίεο θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ πνπ δελ άπηνληαη ηεο
εμππεξέηεζεο θνηλνύ, κε ηελ ηήξεζε όισλ ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο.
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Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Ι):
30.3.2020
2.4.20.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Ι):
20.3.2020
2.4.20.

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Ι):
30.3.2020.
213(i) ηνπ 2002
114(i) ηνπ 2004
83(i) ηνπ 2005
70(i) ηνπ 2006
159(i) ηνπ 2007
6(i) ηνπ 2008
112(i) ηνπ 2008
49(i) ηνπ 2011
96(i) ηνπ 2011
12(i) ηνπ 2012
124(i) ηνπ 2012

ν) Δπηπξόζζεηα από ηηο πξόλνηεο ηνπ Καλνληζκνύ 2(α) ηνπ πεξί Λνηκνθαζάξζεσο
(Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα Παξεκπόδηζε ηεο Δμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνύ COVID - 19), Γηαηάγκαηνο
(Αξ. 12) - Κ.Γ.Π. 135/2020 θαη ηνπ Καλνληζκνύ 2(γ) ηνπ πεξί Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκόο
Μέηξσλ γηα Παξεκπόδηζε ηεο Δμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνύ COVID - 19), Γηαηάγκαηνο (Αξ. 13) Κ.Γ.Π. 147/2020 επηηξέπεηαη, , ε κεηαθνξά/επαλαθνξά ζε πηήζεηο πνπ, θαη΄ εμαίξεζε,
επηηξέπνληαη θαηόπηλ εηδηθήο άδεηαο από ηνλ Τπνπξγό Μεηαθνξώλ, Δπηθνηλσληώλ θαη Έξγσλ,
ζύκθσλα κε ηα πεξί Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα Παξεκπόδηζε Δμάπισζεο
ηνπ Κνξσλντνύ COVID-19) Γηαηάγκαηα ηνπ 2020 έσο (Αξ. 1) ηνπ 2020, ησλ αθόινπζσλ
πξνζώπσλ:
(i) Κύπξηνη πνιίηεο πνπ θνηηνύλ ζε ζρνιέο ζην εμσηεξηθό θαη δηακέλνπλ ζε παλεπηζηεκηαθέο εζηίεο,
νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθό έηνο:
(αα) ζε πξνπαξαζθεπαζηηθά πξνγξάκκαηα (foundation courses) πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα
εγγξαθνύλ ζην πξώην έηνο πξνγξάκκαηνο πηπρηαθνύ θύθινπ ζπνπδώλ ή
(ββ) ζην πξώην έηνο πξνγξάκκαηνο πηπρηαθνύ θύθινπ ζπνπδώλ:
Ννείηαη όηη, ν θαηάινγνο ησλ πξνζώπσλ απηώλ, ζα θαηαξηηζηεί ζηε βάζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ νη
ίδηνη νη αηηεηέο έρνπλ ππνβάιεη ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ
www.connect2cy.gov.cy,
(ii) θύπξηνη πνιίηεο κε κόληκε δηακνλή ζηε Γεκνθξαηία, νη νπνίνη επξίζθνληαη ζε ρώξεο ηνπ
εμσηεξηθνύ γηα ζθνπνύο πξνζσξηλήο εξγαζίαο, ησλ νπνίσλ ε απαζρόιεζε ζηηο ρώξεο εθείλεο έρεη
αλαζηαιεί ή ηεξκαηηζηεί εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ,
(iii) θύπξηνη πνιίηεο κε κόληκε δηακνλή ζηε Γεκνθξαηία πνπ επξίζθνληαη ζε ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ, νη
νπνίνη γηα αλζξσπηζηηθήο θύζεσο ιόγνπο, (π.ρ. ιήπηεο ή δόηεο νξγάλσλ πνπ θαινύληαη εθηάθησο
γηα κεηακνζρεύζεηο, ή γηα παξνρήθξνληίδαο ζε πξόζσπα πνπ ιόγσ ζνβαξνύ ηξαπκαηηζκνύ,κεηά
ε
ηελ 16 Μαξηίνπ 2020, δελ είλαη ζε ζέζε λα θξνληίδνπλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη αζπλόδεπηνη αλήιηθνη),
θξίλεηαη αλαγθαίν όπσο επαλαπαηξηζηνύλ,
(iv) πξόζσπα αλεμαξηήησο ππεθνόηεηαο, ησλ νπνίσλ ε παξνπζία ζηε Γεκνθξαηία, ιόγσ ηεο
επαγγεικαηηθήο ή επηζηεκνληθήο ηνπο ηδηόηεηαο, εγθξίλεηαη από ην αξκόδην ηαηξηθό όξγαλν γηα
ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο ηνπ Κνξσλντνύ.
Ο επαλαπαηξηζκόο ή κεηαθνξά ησλ πην πάλσ πξνζώπσλ πνπ εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο (i) έσο
(iv) ππόθεηηαη ζηνπο αθόινπζνπο όξνπο:
Η πξνζθόκηζε ησλ όπνησλ ςεπδώλ ζηνηρείσλ, από ηνλ αηηεηή, ζεσξείηαη σο παξάβαζε ηνπ
παξόληνο Καλνληζκνύ θαη ζπληζηά αδίθεκα ζύκθσλα κε ην Νόκν.
Δθόζνλ παξαζηεί αλάγθε ε Γεκνθξαηία ζα λαπιώζεη εηδηθέο πηήζεηο από ην εμσηεξηθό γηα λα
επηζηξέςνπλ ζηε Γεκνθξαηία ηα πξόζσπα ηα νπνία εκπίπηνπλ ζηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο (i) κέρξη
(iv).
Σν θόζηνο ηνπ αεξνπνξηθνύ εηζηηεξίνπ, εθόζνλ ππάξρεη, θαηαβάιιεηαη από θάζε επηβάηε, πιελ ησλ
πξνζώπσλ πνπ έρεη απνζηείιεη ε Γεκνθξαηία ζην εμσηεξηθό γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο.
Όια ηα πξόζσπα ηα νπνία εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο (i) κέρξη (iv) θαη αθηθλνύληαη ζην έδαθνο ηεο
Γεκνθξαηίαο παξακέλνπλ γηα 14 εκέξεο από ηελ άθημε ηνπο ζε ρώξνπο ππνρξεσηηθήο απνκόλσζεο
(θαξαληίλα) πνπ ππνδεηθλύεη ε Γεκνθξαηία.
Σα πξόζσπα ηα νπνία εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο (i) κέρξη (iv) θαη ρξήδνπλ ηαηξηθήο
παξαθνινύζεζεο δύλαληαη αληί ππνρξεσηηθήο απνκόλσζεο (θαξαληίλα) λα ηεζνύλ από ηελ άθημε
ηνπο ζε απηνπεξηνξηζκό γηα 14 εκέξεο, θαηόπηλ ζρεηηθήο έγθξηζεο ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο.
Όια ηα αλσηέξσ πξόζσπα κε ηελ άθημε ηνπο ζην έδαθνο ηεο Γεκνθξαηίαο ππνβάιινληαη ζε
ππνρξεσηηθή εμέηαζε γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ COVID-19 θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνύληαη νη πξόλνηεο
ηνπ ζρεηηθνύ ηαηξηθνύ πξσηνθόιινπ.
π) Ο Καλνληζκόο 2(ζη)(ii) ηνπ πεξί Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα Παξεκπόδηζε ηεο
Δμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνύ COVID-19) Γηαηάγκαηνο (Αξ.12) ηνπ 2020-Κ.Γ.Π 135/2020,
ηξνπνπνηείηαη, σο αθνινύζσο:
«(ii) ησλ παξνρώλ ππεξεζηώλ εδάθνπο ζε ηξίηνπο ή απηνεμππεξεηνύκελσλ(third party ground
handlers or self-handlers), σο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 65 ησλ πεξί Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο
Νόκσλ 2020 έσο 2019, εμαηξνπκέλσλ απηώλ πνπ εμππεξεηνύλ ηηο πηήζεηο πνπ επηηξέπνληαη
δπλάκεη ηνπ πεξί Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα Παξεκπόδηζε ηεο Δμάπισζεο
ηνπ Κνξσλντνύ COVID-19), Γηαηαγκάησλ ηνπ 2020 έσο (Αξ. 1) ηνπ 2020.»
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98(i) ηνπ 2014
72(i) ηνπ 2015
108(i) ηνπ 2019.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Ι):
20.3.20
2.4.20.
3. (α) Οη Καλνληζκνί 2(β), 2(ν) θαη 2(π) ηίζεληαη ζε ηζρύ άκεζα, κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο
Γηαηάγκαηνο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.
(β) Οη Καλνληζκνί 2(α), 2(γ), 2(δ), 2(ε), 2(ζη), 2(δ), 2(ε), 2(ζ), 2(η), 2(θ), 2(ι), 2(κ), 2(λ) θαη 2(μ),
ε
ηίζεληαη ζε ηζρύ από ηελ 13 Απξηιίνπ 2020 θαη ώξα 6.00 π.κ., (εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ιήγνπλ
νη πθηζηάκελνη ζε ηζρύ Καλνληζκνί).
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΙΩΑΝΝΟΤ,
Τπνπξγόο Τγείαο.
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Παξάξηεκα Ι
(Καλνληζκόο (α))
Έντυπο Α
ΒΕΒΑΘΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΘΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ*

Ο/Η εξγαδόκελνο/ε

…………………….……………..

ηεο/ηνπ

εηαηξείαο/ππεξεζίαο/νξγαληζκνύ

………………….…….………….
κε

αξηζκό

ηαπηόηεηαο/δηαβαηεξίνπ

……………………………………
είλαη απαξαίηεην λα κεηαθηλείηαη γηα ιόγνπο εξγαζίαο ζηελ/ζηηο
Επαξρία/εο
…………………………….……………………………………………………..

κεηαμύ ηωλ ωξώλ …………… θαη ……....……

Η ηαπηνπξνζωπία ηνπ/ηεο αλωηέξω εξγαδνκέλνπ/εο ζα γίλεηαη κε ηελ
επίδεημε ηεο ηαπηόηεηαο/δηαβαηεξίνπ ηνπ/ηεο.

Ολνκαηεπώλπκν εξγνδόηε/πξνϊζηάκελνπ: ………….……………..……
Υπνγξαθή εξγνδόηε/πξνϊζηάκελνπ: ………………….……..…….…….
Ηκεξνκελία: …………………………….

*Τν

ίδην

έληππν

απηνεξγνδνηνύκελνπο

κπνξεί

λα

ζπκπιεξώλεηαη

θαη

από
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮǿǿ
ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ Į
ǲȞĲȣʌȠǺ
ǻǾȁȍȈǾ ȀǹȉǯǼȄǹǿȇǼȈǾȂǼȉǹȀǿȃǾȈǾȈȆȅȁǿȉȍȃ
ȅǾȣʌȠĳĮȚȞȩȝİȞȠȢȘ««««««««««««««««««
ĮȡĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢįȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ««««««««««««««««««..
țĮȚįȚİȪșȣȞıȘțĮĲȠȚțȓĮȢ..««««««««««««««««««
įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ Ș ȝİĲĮțȓȞȘıȒ ȝȠȣ ıĲȚȢ ««««« įȒȜȦıȘ ĮțȡȚȕȠȪȢ ȫȡĮȢ 
ıȤİĲȓȗİĲĮȚȝİĲȠȞĮțȩȜȠȣșȠȜȩȖȠ
ıȘȝİȚȫıĲİ¥ıĲȠĮȞĲȓıĲȠȚȤȠʌȜĮȓıȚȠʌȚȠțȐĲȦ
1. ȂİĲȐȕĮıȘıİĳĮȡȝĮțİȓȠȒȖȚĮĮȚȝȠįȠıȓĮȒ İʌȓıțİȥȘıİȖȚĮĲȡȩ
2. ȂİĲȐȕĮıȘ ıİ țĮĲȐıĲȘȝĮ ȖȚĮ ĮȖȠȡȐ Ȓ ʌȡȠȝȒșİȚĮ ĮȖĮșȫȞȣʌȘȡİıȚȫȞ
ʌȡȫĲȘȢĮȞȐȖțȘȢ
3. ȂİĲȐȕĮıȘ ıİ ĲȡȐʌİȗĮ ıĲȠ ȝȑĲȡȠ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ
ıȣȞĮȜȜĮȖȒ
4. ǹʌȩȜȣĲĮĮȞĮȖțĮȓİȢİʌȚıțȑȥİȚȢıİțȡĮĲȚțȑȢȣʌȘȡİıȓİȢȒȣʌȘȡİıȓİȢĲȠȣ
İȣȡȪĲİȡȠȣįȘȝȩıȚȠȣĲȠȝȑĮțĮȚĲȘȢĲȠʌȚțȒȢĮȣĲȠįȚȠȓțȘıȘȢ
5. ǻȚĮțȓȞȘıȘ ȖȚĮ ʌĮȡȠȤȒ ȕȠȒșİȚĮȢ ıİ ȐĲȠȝĮ ʌȠȣ ĮįȣȞĮĲȠȪȞ ȞĮ
ĮȣĲȠİȟȣʌȘȡİĲȘșȠȪȞ Ȓ ʌȠȣ ȠĳİȓȜȠȣȞ ȞĮ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣșȠȪȞ Ȓ
ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȠʌİȡȚȠȡȚıȝȩ ȒțĮȚ ıİ ȤȫȡȠȣȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȠȪ
ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪ țĮȡĮȞĲȓȞĮ
6. ȂİĲĮțȓȞȘıȘ ȖȚĮ ıȦȝĮĲȚțȒ ȐıțȘıȘ Ȓ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ țĮĲȠȚțȓįȚȠȣ ȗȫȠȣ
İĳȩıȠȞ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲĮ įȪȠ ȐĲȠȝĮ țĮȚ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ
ȖİȚĲȞȚȐȗȠȣıİȢȝİĲȘȞțĮĲȠȚțȓĮĲȠȣȢʌİȡȚȠȤȑȢ
7. ȂİĲȐȕĮıȘ ıİ ĲİȜİĲȒ ʌȤ țȘįİȓĮ ȖȐȝȠȢ ȕȐĳĲȚıȘ  Įʌȩ ıȣȖȖİȞİȓȢ
ʌȡȫĲȠȣțĮȚįİȪĲİȡȠȣȕĮșȝȠȪʌȠȣįİȞȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞĲȠȞ ĮȡȚșȝȩĲȦȞ
ʌȡȠıȫʌȦȞ
8. ǻȒȜȦıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠȣ ıțȠʌȠȪ ȝİĲĮțȓȞȘıȘȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
įȚțĮȚȠȜȠȖȘșİȓ ȝİ ȕȐıȘ ĲĮ ȝȑĲȡĮ ĮʌĮȖȩȡİȣıȘȢ ĲȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ȈȘȝİȓȦıȘ
2)«««««««««««««««««««««««««««««
ȈȘȝİȚȫıİȚȢ: (1) ȅȚ ʌȠȜȓĲİȢ țĮĲȐ ĲȚȢ ȝİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȝĮȗȓ ĲȠȣȢ ĲȘȞ
ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȒĲȠįȚĮȕĮĲȒȡȚȠĲȠȣȢ
  ȈĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ  ʌȚȠ ʌȐȞȦ șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ İȝʌȓʌĲİȚ ȝİĲĮȟȪ ȐȜȜȦȞ Ș ȝİĲĮțȓȞȘıȘ
įȚĮȗİȣȖȝȑȞȦȞ ȖȠȞȑȦȞ Ȓ ȖȠȞȑȦȞ ʌȠȣ ĲİȜȠȪȞ ıİ įȚȐıĲĮıȘ Ș ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȡȩıțȠʌĲȘİʌȚțȠȚȞȦȞȓĮțĮȚİʌĮĳȒȖȠȞȑȦȞțĮȚĲȑțȞȦȞ

ȊʌȠȖȡĮĳȒȣʌȠĳĮȚȞȩȝİȞȠȣȘȢ«««««««««««««««««
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ«««««««««««««««««

________________________________________________________________________________________________
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα.

