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Δελτίο Τύπου 

 

Υποχρεωτική η προσκόμιση SafePass σε εσωτερικούς χώρους 

 

Με αφορμή την επαναλειτουργία από την 1η Ιουνίου χώρων/επιχειρήσεων στο 

πλαίσιο της στρατηγικής για σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας και της 

κοινωνικής δραστηριότητας, και για να διασφαλιστεί η κατά το δυνατό 

ασφαλέστερη δραστηριοποίηση των πολιτών, υπενθυμίζεται ότι ισχύει η 

προσκόμιση SafePass σε εσωτερικούς χώρους. 

 

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ελέγχου από εξουσιοδοτημένους λειτουργούς, 

τα άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω οφείλουν υποχρεωτικά να έχουν και να 

παρουσιάσουν SafePass, κατά την παρουσία τους στις πιο κάτω 

επιχειρήσεις/υποστατικά: 

- Εσωτερικούς χώρους εστίασης (εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, σνακ 

μπαρ, κοκ)  

- Εσωτερικούς χώρους θρησκευτικής λατρείας 

- Κλειστά θέατρα, αμφιθέατρα, κινηματογράφους και αίθουσες 

παραστατικών τεχνών ή θεαμάτων 

- Εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα λιανικού εμπορίου 

- Κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως γάμοι, βαφτίσεις και κηδείες, κτλ 

- Γυμναστήρια, σχολές χορού και σχολές άλλων αθλημάτων, σύμφωνα με 

τις κατευθυντήριες οδηγίες του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 

- Οίκους ευγηρίας, κέντρα φιλοξενίας ηλικιωμένων, δομές φιλοξενίας 

χρόνιων πασχόντων και άλλες κλειστές δομές 

- Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα 

- Συνέδρια, εμπορικές εκθέσεις 

- Καζίνο. 
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Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η προσκόμιση SafePass δεν είναι υποχρεωτική 

για μετάβαση σε εξωτερικούς ή υπαίθριους χώρους και υποστατικά. 

Συγκεκριμένα, η κατοχή SafePass δεν απαιτείται σε: 

- Κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής 

- Τράπεζες 

- Τμήματα/Υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού του ιδιωτικού, δημόσιο και 

ευρύτερου δημόσιο τομέα 

- Επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων 

- Λαϊκές αγορές, υπεραγορές, φούρνους, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, 

φρουταρίες, μίνι-μάρκετ, περίπτερα, φαρμακεία 

- Παραλίες 

- Εξωτερικούς χώρους εστίασης 

- Προαύλιους χώρους θρησκευτικής λατρείας 

- Υπαίθρια θέατρα, αμφιθέατρα, κινηματογράφους και αίθουσες 

παραστατικών τεχνών ή θεαμάτων 

- Εξωτερικούς εκδρομικούς χώρους, φράγματα και ζωολογικοί κήποι. 

 

Για την εξασφάλιση του SafePass, οι πολίτες ηλικίας 12 ετών και άνω πρέπει 

να πληρούν μια από τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 

1. Πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστον με μια δόση και αφού έχει 

παρέλθει διάστημα 3 εβδομάδων από τη χορήγηση του εμβολίου. Οι 

πολίτες μπορούν να παρουσιάζουν την Κάρτα Εμβολιασμού που 

δίνεται στα Εμβολιαστικά Κέντρα, είτε 

2. Αποδεικτικό ότι ένα άτομο έχει νοσήσει από την ασθένεια COVID-19 

τους τελευταίους 6 μήνες. Οι πολίτες μπορούν να παρουσιάζουν το 

γραπτό μήνυμα αποδέσμευσης ή το γραπτό μήνυμα ανάρρωσης 

που τους αποστέλλεται από το Υπουργείο Υγείας στο κινητό τους 

τηλέφωνο, είτε 

3. Εάν δεν ισχύει ένα από τα πιο πάνω, και ως προσωρινή λύση, δίνεται η 

επιλογή στους πολίτες ηλικίας 12 ετών και άνω να προσκομίζουν 

πιστοποιητικό αρνητικού τεστ, PCR ή rapid test, με ισχύ 72 ωρών. 

Οι πολίτες μπορούν να παρουσιάζουν είτε το έντυπο που τους δίνεται 
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από τα διάφορα σημεία δειγματοληψίας είτε το γραπτό μήνυμα που 

αποστέλλεται στο κινητό τους τηλέφωνο με το αποτέλεσμα από την 

εξέταση. Διευκρινίζεται ότι πιστοποιητικά από τεστ αντισωμάτων ή 

self-test δεν θα γίνονται αποδεκτά. 
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