
 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Δελτίο Τύπου 

 

Διευκρίνιση για τον μέγιστο αριθμό ατόμων που επιτρέπεται σε μαζικές 

συναθροίσεις 

 

Σε συνέχεια των σημερινών αποφάσεων που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο 

αναφορικά με τα περιοριστικά μέτρα που αίρονται το επόμενο διάστημα, και 

κατόπιν σωρείας ερωτημάτων όσον αφορά στο καθεστώς των συναθροίσεων 

και συγκεκριμένα των μαζικών συναθροίσεων, όπως είναι οι γάμοι, οι 

βαφτίσεις, οι συναυλίες, τα φεστιβάλ, οι ιδιωτικές συνάξεις και οποιαδήποτε 

άλλη μορφή μαζικής συνάθροισης, το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει ότι, στη 

βάση των σημερινών επιδημιολογικών δεδομένων, εξακολουθεί να υφίσταται 

ο περιορισμός της συνάθροισης των 10 ατόμων.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους υφιστάμενους επιδημιολγικούς δείκτες και τις 

προβλέψεις για την εξέλιξη της νόσου COVID-19, το Υπουργείο Υγείας 

προτίθεται όπως προχωρήσει σε διαφοροποιήσεις της πιο πάνω πρόνοιας ως 

ακολούθως: 

 

1. Από τις 24 Ιουνίου μέχρι τις 6 Ιουλίου, θα επιτρέπονται οι 

συναθροίσεις (φυσική παρουσία στο ίδιο υποστατικό/εγκατάσταση 

ανεξαρτήτως εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου) μέχρι 50 άτομα σε 

εσωτερικό χώρο ή μέχρι 100 άτομα σε εξωτερικό χώρο, νοουμένου 

ότι θα τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όσον αφορά άτομο ανά 

τετραγωνικά μέτρα.  

 

2. Από 7 Ιουλίου μέχρι 30 Αυγούστου, θα επιτρέπονται οι συναθροίσεις 

(φυσική παρουσία στο ίδιο υποστατικό/εγκατάσταση ανεξαρτήτως 

εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου) μέχρι 75 άτομα σε εσωτερικό χώρο 

ή μέχρι 150 άτομα σε εξωτερικό, νοουμένου ότι θα τηρούνται τα 

υγειονομικά πρωτόκολλα, όσον αφορά άτομο ανά τετραγωνικά μέτρα. 
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3. Από την 1η Σεπτεμβρίου, αίρονται οι περιορισμοί στον μέγιστο 

αριθμό, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα Διατάγματα 

που θα βρίσκονται σε ισχύ τη δεδομένη στιγμή. 

 

Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι για τα πιο πάνω σημεία 1 και 2, δεν επιτρέπεται 

η ταυτόχρονη μαζική συνάθροιση και στον εσωτερικό και στον εξωτερικό 

χώρο. 

 

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι, εφόσον τηρούνται τα τετραγωνικά μέτρα ανά 

άτομο βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων, ο μέγιστος αριθμός ατόμων 

καθορίζεται πιο πάνω ανεξαρτήτως του μεγέθους του χώρου.  
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