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Αριθμός 104
Ο ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΕΩ ΝΟΜΟ, ΚΕΦ. 260
________________
Κεθ. 260.
32(Ι) ηνπ 2003.
πλνπηηθόο
ηίηινο.

Δηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6(α), (β), (γ) θαη (δ)
Ο Τπνπξγόο Τγείαο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη από ην άξζξν 6(α), (β), (γ)
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 Δηάηαγκα
εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο:
1. Σν παξόλ Δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκόο Μέηξσλ
γηα Παξεκπόδηζε ηεο Εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID - 19), Δηάηαγκα (Αξ. 6) ηνπ 2020.

Καζνξηζκόο
κέηξσλ κε ζθνπό
ηελ παξεκπόδηζε
ηεο εμάπισζεο
ηεο αζζέλεηαο ηνπ
θνξσλντνύ
COVID-19.
Επίζεκε
Εθεκεξίδα
Παξάξηεκα
Σξίην (Ι):
17.3.2020.

2. Επεηδή, ε πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ην ζύζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο
απνηεινύλ επζύλε ηεο Δεκνθξαηίαο θαη κε ζθνπό ηνλ πεξηνξηζκό ηεο εμάπισζεο ηεο
αζζέλεηαο ηνπ θνξσλντνύ 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
είραλ εθδνζεί κε ην πεξί Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα Παξεκπόδηζε ηεο
Εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID – 19, Δηάηαγκα (Αξ. 5) ηνπ 2020 - Κ.Δ.Π. 103/2020, θαη
ρσξίο επεξεαζκό ησλ Καλνληζκώλ εθείλσλ, εθδίδνληαη νη αθόινπζνη Καλνληζκνί:

Eπίζεκε
Εθεκεξίδα
Παξάξηεκα
Σξίην (Ι):
17.3.2020.

α) Καηαξγείηαη ε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ, όπσο είρε θαζνξηζηεί δπλάκεη
ηνπ πεξί Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα Παξεκπόδηζε ηεο Εμάπισζεο ηνπ
θνξσλντνύ COVID – 19, Δηάηαγκα (Αξ. 4) ηνπ 2020 - Κ.Δ.Π. 102/2020.

Με ην παξόλ Δηάηαγκα απνθαζίδνληαη ηα αθόινπζα από ηηο 06:00 π.κ. ηεο 19
2020:

εο

Μαξηίνπ

392
β) Απαγνξεύεηαη ην εζσηεξηθό πιύζηκν απηνθηλήησλ θαη άιισλ νρεκάησλ ζηηο επηρεηξήζεηο
θαζαξηζκνύ νρεκάησλ (πιπληήξηα απηνθηλήησλ), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξαηεξίσλ
ε
πεηξειαηνεηδώλ, κέρξη ηελ 13 Απξηιίνπ 2020 θαη ώξα 05:59 π.κ.
Eπίζεκε
Εθεκεξίδα
Παξάξηεκα
Σξίην (Ι):
15.3.2020.

γ) Άλεπ επεξεαζκνύ ησλ πξνλνηώλ ηεο παξαγξάθνπ 2(γ) ηνπ πεξί Λνηκνθαζάξζεσο
(Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα Παξεκπόδηζε ηεο Εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID – 19, Δηάηαγκα
(Αξ. 3) ηνπ 2020 - Κ.Δ.Π. 101/2020, εμαηξνύληαη από ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ
μελνδνρείσλ θαη θαηαιπκάησλ, ηα μελνδνρεία/θαηαιύκαηα πνπ θηινμελνύλ πξνζσπηθό πνπ
πξνέξρεηαη από Κξάηε θαη Δηεζλείο Οξγαληζκνύο κε ηα νπνία/νπνίνπο ε Κππξηαθή Δεκνθξαηία
έρεη ζπλνκνινγήζεη δηκεξείο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο ή δηεζλείο ζπκβάζεηο. Σα ελ ιόγσ
μελνδνρεία παξακέλνπλ ζε ιεηηνπξγία θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ησλ ζρεηηθώλ
ζπκθσληώλ / ζπκβάζεσλ, απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηε θηινμελία ηνπ ελ ιόγσ πξνζσπηθνύ.
δ) Επηπξόζζεηα ησλ Τπεξεζηώλ νη νπνίεο έρνπλ θαζνξηζηεί σο Οπζηώδεηο Τπεξεζίεο κε βάζε
εο
ηε πκθσλία γηα ηε Δηαδηθαζία Επίιπζεο Εξγαηηθώλ Δηαθνξώλ ηεο 16 Μαξηίνπ 2004 θαη ηε
εο
πκθσλία γηα ηε Δηαδηθαζία Επίιπζεο Εξγαηηθώλ Δηαθνξώλ ζηε Δεκόζηα Τπεξεζία ηεο 12
Δεθεκβξίνπ 2005, θαζνξίδνληαη σο νπζηώδεηο ππεξεζίεο θαη νη αθόινπζεο γηα ηηο νπνίεο ζα
πξέπεη όιν ην πξνζσπηθό λα επηζηξέςεη ή λα παξακείλεη ακέζσο ζηα θαζήθνληά ηνπ κεηά ηελ
έθδνζε ζρεηηθώλ νδεγηώλ από ηνλ/ηελ αξκόδην Τπνπξγό ή/θαη ηνπο/ηηο επηθεθαιείο ησλ Αξρώλ
ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή/θαη ηνπο/ηηο επηθεθαιείο ησλ Οξγαληζκώλ Δεκνζίνπ Δηθαίνπ όπνπ
αθνξά:
(i) Σν Τπνπξγείν Εξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
όισλ ησλ Σκεκάησλ/Τπεξεζηώλ ηνπ,
(ii) ην Τπνπξγείν Τγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ Δηεπζύλζεσλ/ Σκεκάησλ θαη
Τπεξεζηώλ ηνπ, θαζώο θαη ηνπ Οξγαληζκνύ Κξαηηθώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο θαη ηνπ
Οξγαληζκνύ Αζθάιηζεο Τγείαο θαη ησλ Δηεπζύλζεσλ θαη/ή Τπεξεζηώλ ηνπο,
(iii) νη Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο ησλ Αξρώλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ Δεκόζηνπ θαη
Επξύηεξνπ Δεκόζηνπ Σνκέα:
Ννείηαη όηη, νη εξγαδόκελνη πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαηάινγν ησλ εππαζώλ νκάδσλ, όπσο
έρνπλ θαζνξηζηεί από ην Τπνπξγείν Τγείαο ζην Δειηίν Σύπνπ, εκεξ. 16 Μαξηίνπ 2020 ή/θαη ζε
νπνηαδήπνηε κειινληηθή αλαζεώξεζή ηνπ, ζα αμηνπνηνύληαη ζε άιια θαζήθνληα ζπλαθή κε ηηο
εξγαζίεο ησλ Τπνπξγείσλ/Αξρώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο /Οξγαληζκώλ Δεκνζίνπ Δηθαίνπ, έηζη
ώζηε λα κελ θηλδπλεύεη ε πγεία ηνπο:
Nνείηαη πεξαηηέξσ όηη, ηα άηνκα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ εππαζώλ νκάδσλ ηνπ
πην πάλσ θαηαιόγνπ θαη πνπ επηζπκνύλ λα απέρνπλ από ηελ εξγαζία ηνπο δύλαηαη λα
ππνβάινπλ ζρεηηθό αίηεκα πξνο ηελ αξκόδηα αξρή ζηελ νπνία ππάγνληαη, γηα ιήςε άδεηαο
αζζελείαο.
ε) Σα άηνκα ηα νπνία επξίζθνληαη ζε θαζεζηώο ππνρξεσηηθνύ πεξηνξηζκνύ θαη θαζεζηώο
απηνπεξηνξηζκνύ ππνρξενύληαη λα:
(i) Παξακέλνπλ εληόο ηνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν δηακέλνπλ, εθηόο εάλ ιάβνπλ νδεγίεο από ηνλ
ζεξάπνληα ηαηξό ή εμνπζηνδνηεκέλν ιεηηνπξγό δεκόζηαο πγείαο γηα κεηάβαζε ζε Ιαηξηθό
Κέληξν,
(ii) δηαηεξνύλ απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ ελόο κέηξνπ από άιια πξόζσπα, θαη
(iii) κε δέρνληαη θαη’ νίθνλ επηζθέςεηο εληόο ηνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν δηακέλνπλ:
Nνείηαη όηη, ηα άηνκα απηά ππνρξενύληαη λα ζπκκνξθώλνληαη κε νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο, νη νπνίεο εθδίδνληαη από θαηξό εηο θαηξό θαη νη νπνίεο θνηλνπνηνύληαη θαη/ή
δεκνζηεύνληαη αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ππνρξεσηηθνύ πεξηνξηζκνύ θαη/ή ην θαζεζηώο
απηνπεξηνξηζκνύ.
3. Σν παξόλ Δηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρύ, άκεζα, κε ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Επίζεκε
Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο.
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΙΩΑΝΝΟΤ,
Τπνπξγόο Τγείαο.
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