
 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Δελτίο τύπου 
 

Προϋποθέσεις και εξαιρέσεις για είσοδο σε χώρους όπου 
απαιτείται τουλάχιστον μια δόση εμβολίου 

 
 
Το Υπουργείο Υγείας, υπενθυμίζει στους πολίτες πως από τις 15 
Δεκεμβρίου 2021 στους ακόλουθους χώρους θα μπορούν να 
εισέρχονται ΜΟΝΟ άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω που έχουν λάβει 
από μία δόση του εμβολίου με επιπλέον απαραίτητη προϋπόθεση 
να κατέχουν αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακής εξέτασης PCR ή 
τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test). 
 
 κοινωνικές εκδηλώσεις (γάμοι, βαπτίσεις) 

 
 κλειστά και υπαίθρια γήπεδα 

 
 θέατρα, αμφιθέατρα, κινηματογράφους, αίθουσες 

θεαμάτων 
 

 νυχτερινά κέντρα, δισκοθήκες, μουσικοχορευτικά κέντρα 
διασκέδασης και χώρους εστίασης 
(συμπεριλαμβανομένων των χώρων εστίασης σε 
εμπορικά κέντρα και ξενοδοχεία) 

 
Εξαιρέσεις:  
 

• Εξαιρούνται οι επαγγελματίες αθλητές, εργαζόμενοι στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις και άτομα ηλικίας 12 μέχρι 17 ετών, 
που προπονούνται ή διαγωνίζονται στους αθλητικούς 
χώρους. 

 
• Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στους πιο πάνω χώρους 

προσκομίζοντας αρνητική εργαστηριακή εξέταση PCR ή τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test). 
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• Εξαιρούνται τα παιδιά ηλικίας 6-11 ετών, νοουμένου ότι 
κατέχουν SafePass (αρνητική εξέταση rapid test με διάρκεια 7 
ημερών) ενώ για τα παιδιά κάτω των 6 ετών δεν υπάρχει 
οποιοσδήποτε περιορισμός. 
 

• Εξαιρούνται από την απαραίτητη προϋπόθεση να κατέχουν 
αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακής εξέτασης PCR ή τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) τα άτομα που 
ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους σχήμα με δύο δόσεις σε 
περίπτωση διδοσικών εμβολίων και σε περίπτωση μίας δόσης 
μονοδοσικού εμβολίου και δεν έχει παρέλθει περίοδος 7 
μηνών. 
 

• Εξαιρούνται από την απαραίτητη προϋπόθεση να κατέχουν 
αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακής εξέτασης PCR ή τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) τα άτομα που 
έλαβαν την ενισχυτική/3η δόση εμβολίου. 
 

• Εξαιρούνται από την απαραίτητη προϋπόθεση να κατέχουν 
αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακής εξέτασης PCR ή τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) τα άτομα τα οποία 
έχουν νοσήσει με Covid-19 εντός των τελευταίων 6 μηνών. 

 
• Σε όλους τους υπόλοιπους χώρους που δεν αναφέρονται πιο 

πάνω, συνεχίζουν να ισχύουν οι υφιστάμενες πρόνοιες με 
βάση τα διατάγματα. 
 

• Για τους τουρίστες εφαρμόζονται οι πρόνοιες του διατάγματος 
που είναι σε ισχύ. 

 
 
2. Aπό τις 18 Δεκεμβρίου, τα άτομα για τα οποία έχει παρέλθει η 
περίοδος των 7 μηνών απο την δεύτερη δόση του εμβολιασμού για 
τα διδοσικά εμβόλια και η μια δόση για το μονοδοσικό εμβόλιο, για 
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σκοπούς SafePass θα πρέπει να υποβάλλονται σε εργαστηριακή 
εξέταση PCR 72 ωρών ή τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 48 
ωρών για τα άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. 
 

• Η εξέταση Rapid test θα παρέχεται δωρεάν μέσω των 
σημείων δειγματοληψίας του Υπουργείου Υγείας. 

 
• Εξαιρούνται τα άτομα που κατέχουν πιστοποιητικό νόσησης 

με Covid-19, νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει η περίοδος των 
6 μηνών. 
 

 

Προϋποθέσεις SafePass ανά ηλικία: 

• 0-5 ετών δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός. 

• 6-11 ετών απαιτείται αρνητική εργαστηριακή εξέταση σε 

εβδομαδιαία βάση (εξαιρούνται παιδιά 6 ετών που φοιτούν 

στην προδημοτική εκπαίδευση). 

 

Προϋποθέσεις SafePass ανά ηλικία: 

• 12-17 ετών απαιτείται αρνητική εργαστηριακή εξέταση 

διάρκειας 72 ωρών (PCR ή τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 

rapid test). 
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Διευκρινίσεις για Θέατρα, αμφιθέατρα, κινηματογράφους, 
αίθουσες θεαμάτων 
 

Η λειτουργία θεάτρων, αμφιθεάτρων, κινηματογράφων και 

αιθουσών θεαμάτων διέπεται υπό τους ακόλουθους όρους: 

(α) με μέγιστο αριθμό τα 300 πρόσωπα σε εσωτερικούς χώρους ή 
τα 350 πρόσωπα σε εξωτερικούς χώρους, τηρουμένων των μέτρων 
αποστασιοποίησης που καθορίζονται στα υγειονομικά πρωτόκολλα 
και τηρουμένων των ακόλουθων: 

• με την επίδειξη είτε εν ισχύ πιστοποιητικού ολοκληρωμένου 
εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19, είτε εν ισχύ 
πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, 
ή 
 

• με την επίδειξη, για πρόσωπα ηλικίας 6 έως 11 ετών, 
αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης PCR ή εξέτασης ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη 
δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών, ή 
 

• με την επίδειξη, για πρόσωπα τα οποία δεν δύνανται να 
εμβολιαστούν λόγω ιατρικού προβλήματος, του ιατρικού 
πιστοποιητικού που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας και 
αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης PCR για την ασθένεια του 
COVID-19 ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου με τη 
δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών, 
 

• ή με επίδειξη, για πρόσωπα τα οποία έχουν εμβολιαστεί 
τουλάχιστον με μια δόση εμβολίου για την ασθένεια του 
COVID-19, πιστοποιητικού εμβολιασμού και αρνητικής 
εργαστηριακής εξέτασης PCR με τη δειγματοληψία να έχει 
πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, ή εξέτασης ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου, με τη δειγματοληψία να έχει 
πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών, εάν πρόκειται για πρόσωπα 
ηλικίας 18 ετών και άνω, και εντός 72 ωρών, εάν πρόκειται για 
πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών: 
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Νοείται ότι, για πρόσωπα ηλικίας κάτω των 6 ετών δεν απαιτείται η 
επίδειξη αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης PCR ή εξέτασης 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, ή 

 

(β) με πληρότητα 75% της χωρητικότητας του υποστατικού 
νοουμένου ότι όλα τα πρόσωπα επιδεικνύουν είτε εν ισχύ 
πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την ασθένεια του 
COVID-19, ή εν ισχύ πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια 
του COVID-19: 

Noείται ότι, και εφόσον δεν υπερβαίνεται ο συνολικός μέγιστος 
αριθμός προσώπων, εξαιρούνται πρόσωπα ηλικίας κάτω των 6 
ετών, πρόσωπα ηλικίας 6 έως 11 ετών, τα οποία επιδεικνύουν 
αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) ή εξέταση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη 
δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών,   
πρόσωπα ηλικίας 12 έως 18 ετών, τα οποία έχουν λάβει 
τουλάχιστον μια δόση του εμβολίου επιδεικνύουν αρνητική 
εργαστηριακή εξέταση (PCR) ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να 
έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, καθώς και πρόσωπα που δεν 
δύνανται να εμβολιαστούν λόγω ιατρικού προβλήματος τα οποία 
επιδεικνύουν το ιατρικό πιστοποιητικό που εκδίδει το Υπουργείο 
Υγείας καθώς και αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) ή εξέταση 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με 
τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών. 
 

 
Υπουργείο Υγείας 

16 Δεκεμβρίου 2021 


