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*Safe Pass απαιτείται σε χώρους 
άνω των 100 τ.μ. 
 
 
 
 
 

ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ: 
• *Κέντρα διασκέδασης, 

μουσικοχορευτικά κέντρα που 
εξυπηρετούν 150 άτομα και 
άνω (1 άτομο ανά 1,5 τ.μ.) 

• *Χώροι εστίασης (εστιατόρια, 
ταβέρνες, καφετέριες, 
μπυραρίες, σνακ-μπαρ, μπαρ, 
καφενεία) που εξυπηρετούν 
150 άτομα και άνω με πίστα 
χορού 

       (1 άτομο ανά 1,5 τ.μ.) 
• Διεξαγωγή εκδηλώσεων,  

περιλαμβανομένων γάμων και 
βαπτίσεων σε χώρους εστίασης 
και εκδηλώσεων που 
εξυπηρετούν 150 άτομα και 
άνω (1 άτομο ανά 1,5 τ.μ. με 
μέγιστο τα 500 άτομα) 

• Επισκέψεις σε οίκους ευγηρίας, 
κλειστές δομές, εφόσον το 
επιτρέπει η διεύθυνση του 
κέντρου 

• **Επισκέψεις σε δημόσια και 
ιδιωτικά νοσηλευτήρια 

 
 
*Safe Pass απαιτείται μόνο σε 
εσωτερικούς χώρους εστίασης, 
κέντρων διασκέδασης και 
μουσικοχορευτικών κέντρων, από 22 
Απριλίου 2022. 
 
 

ΜΕΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ: 
• *Κέντρα διασκέδασης, 

μουσικοχορευτικά κέντρα που 
εξυπηρετούν κάτω των 150 
ατόμων (1 άτομο ανά 1,5 τ.μ.) 

• *Χώροι εστίασης (εστιατόρια, 
ταβέρνες, καφετέριες, μπυραρίες, 
σνακ-μπαρ, μπαρ, καφενεία) που 
εξυπηρετούν 150 άτομα και άνω 
χωρίς πίστα χορού, ή εξυπηρετούν 
κάτω των 150 ατόμων με πίστα 
χορού, ή χωρίς πίστα χορού (1 
άτομο ανά 1,5 τ.μ.) 

• Διεξαγωγή εκδηλώσεων,  
περιλαμβανομένων γάμων και 
βαπτίσεων σε χώρους εστίασης 
που εξυπηρετούν κάτω των 150 
ατόμων (1 άτομο ανά 1,5 τ.μ.) 

• Ξενοδοχεία, τουριστικά 
καταλύματα 

• Γήπεδα (70% χωρητικότητα) 
• Χώροι λατρείας (70% 

χωρητικότητα) 
• Γυμναστήρια  (1 άτομο ανά 4 τ.μ.) 
• Καζίνο (70% χωρητικότητα) 
• Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα 

αισθητικής και δερματοστιξίας (1 
άτομο ανά 4 τ.μ.) 

• Δημόσιες συγκοινωνίες 
• Διεξαγωγή συνεδρίων και 

εμπορικών εκθέσεων (70% 
χωρητικότητα) 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ:  
• Θέατρα, αμφιθέατρα, 

κινηματογράφοι, 
αίθουσες θεαμάτων 

              (100% χωρητικότητα) 
• Σχολεία  
• Ανώτερα 

Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα 

• Επιχειρήσεις παιγνίων 
και στοιχημάτων  

              (1 άτομο ανά 4 τ.μ.)  
• Παιδότοποι, Θεματικά 

πάρκα  
(1 άτομο ανά 4 τ.μ.) 

• Διεξαγωγή εξετάσεων 
• Λειτουργία όλων των 

ιδιωτικών 
φροντιστηρίων και 
ιδιωτικών 
εκπαιδευτικών 
κέντρων 

• Λειτουργία σκαφών 
ακτοπλοϊκών 
επιβατικών, 
ερασιτεχνικής αλιείας 
και μεταφοράς δυτών, 
ιδιωτικής χρήσης 
επιχειρήσεων 
θαλάσσιων 
αθλημάτων 

• Διεξαγωγή 
συνεδριάσεων 
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• Λειτουργία κολυμβητηρίων για 
χρήση από το κοινό 

• Οργανωμένες ομαδικές 
κατασκηνώσεις 

• Άτομα που εισέρχονται στα κέντρα 
υποδοχής και φιλοξενίας αιτητών 
ασύλου  

*Safe Pass απαιτείται μόνο σε εσωτερικούς 
χώρους εστίασης, κέντρων διασκέδασης 
και μουσικοχορευτικών κέντρων, από 22 
Απριλίου 2022. 
 

κρατικών αρχών ή και 
υπηρεσιών 

ΆΤΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ, Ή 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΟ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ 7 ΜΗΝΩΝ, Ή 
ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΝΟΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ 90 ΗΜΕΡΩΝ: 

Rapid test: 24 ώρες ή  
PCR test: 48 ώρες      
 
(για άτομα 6-17 ετών η υποχρέωση 
αφορά Rapid ή PCR τεστ 72 ωρών)        
            
 
**Επίσκεψη σε νοσηλευτήρια άνω 
των 6 ετών:  Rapid test: 24 ώρες ή PCR 
test: 24 ώρες      
                              
 
 
            
 
 
 
 
 

Rapid test: 48 ώρες ή  
PCR test: 72 ώρες      
 
(για άτομα 6-17 ετών η υποχρέωση 
αφορά Rapid ή PCR τεστ 72 ωρών)                                                           
 
 

Rapid test: 72 ώρες ή  
PCR test: 72 ώρες      
 
(για άτομα 6-17 ετών η 
υποχρέωση αφορά Rapid ή 
PCR τεστ 72 ωρών) 
 
(για μαθητές Δημοτικής 
Εκπαίδευσης η υποχρέωση 
αφορά Rapid ή PCR δύο 
φορές την εβδομάδα)  
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ΧΩΡΟΙ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΔΕΙΞΗ SAFEPASS (ανεξαρτήτως τ.μ): 
1 άτομο ανα 4 τ.μ 
 

- Υπεραγορές                                                                                                                                                                                         - Παντοπωλεία 
- Κρεοπωλεία                                                                                                                                                                                         -  Φρουταγορές 
- Ιχθυοπωλεία                                                                                                                                                                                        - Φαρμακεία       
- Επιχειρήσεις/οργανισμοί, Τμήματα/Υπηρεσίες κρατικού τομέα που εξυπηρετούν κοινό                                                  - Υπηρεσία Take Away 
- Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, ιστορικοί χώροι και γκαλερί                                                                                                     -  Αρτοποιεία 
- Τράπεζες  
- Λιανικό εμπόριο        
- Εμπορικά κέντρα    
- Περίπτερα, μίνι μάρκετ 
- Λαϊκές αγορές, Παζαράκια, Πανηγύρια  

 

 

 

 

 

ΆΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ 
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ/3η ΔΟΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ, 
Ή ΕΛΑΒΑΝ ΔΥΟ ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΔΙΔΟΣΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ, Ή ΜΙΑ ΔΟΣΗ 
ΓΙΑ JJ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ 7 ΜΗΝΩΝ, Ή 
ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΝΟΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ 90 ΗΜΕΡΩΝ: 

Rapid test: 48 ώρες ή  
PCR test: 72 ώρες      
 
**Επίσκεψη σε νοσηλευτήρια άνω 
των 6 ετών:  Rapid test: 24 ώρες ή PCR 
test: 24 ώρες      
                                         
(για άτομα 6-17 ετών η υποχρέωση 
αφορά Rapid ή PCR τεστ 72 ωρών) 
 

Επίδειξη εν ισχύι πιστοποιητικού 
Εμβολιασμού ή Νόσησης                                                       

Επίδειξη εν ισχύι 
πιστοποιητικού 
Εμβολιασμού ή Νόσησης                                                      
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ SAFEPASS ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  
 

 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ, ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΙΚΟΥΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ 
ΔΟΜΕΣ: 

 

ΑΤΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ, Ή 
ΆΤΟΜΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΟ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ 
ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ 7 ΜΗΝΩΝ, Ή 
ΆΤΟΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΝΟΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ 
90 ΗΜΕΡΩΝ: 
 

Rapid test: 48 ώρες ή  
PCR test: 72 ώρες      
 
 
 

  

Rapid test: 24 ώρες ή  
PCR test: 48 ώρες      

 

ΆΤΟΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΝ ΙΣΧΥΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ Ή ΝΟΣΗΣΗΣ: 

Καμία Υποχρέωση  
 
 
 

Rapid test: 72 ώρες ή  
PCR test: 72 ώρες     

 

Σημαντικές Διευκρινίσεις:  

• Από τις 22 Απριλίου 2022, σε χώρους εστίασης, κέντρα διασκέδασης, μουσικοχορευτικά κέντρα, απαιτείται η επίδειξη Safe 

Pass μόνο για τους εσωτερικούς χώρους. 

• Η χρήση προστατευτικής μάσκας απαιτείται μόνο σε εσωτερικούς/κλειστούς χώρους. 

• Η επίδειξη Safe Pass απαιτείται σε χώρους άνω των 100 τ.μ. 

• Άτομα που για ιατρικούς λόγους δεν δύναται να εμβολιαστούν και κατέχουν ιατρικό πιστοποιητικό που εκδίδει το 

Υπουργείο Υγείας, η υποχρέωση αφορά Rapid ή PCR τεστ 72 ωρών. 

• Ο έλεγχος των προσώπων με εν ισχύι πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης στους χώρους υψηλής 
επικινδυνότητας, θα γίνεται ως ακολούθως: α) το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης θα ελέγχεται μέσω της 
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εφαρμογής CovScan Cyprus και β) στη συνέχεια η αρνητική εξέταση (Rapid ή PCR) θα προσκομίζεται σε έντυπη 
μορφή ή σε γραπτό μήνυμα. 
 

Υπενθυμίζεται ότι: 

• Τα θετικά στον ιό άτομα αποδεσμεύονται αυτόματα κατά την 7η μέρα του αυτοπεριορισμού, χωρίς τη διενέργεια τεστ 

ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) νοουμένου ότι δεν παρουσιάζουν ενεργά συμπτώματα. Αποδέσμευση 

νωρίτερα από την 7η μέρα μπορεί να γίνει με PCR test (με αρνητικό αποτέλεσμα) την 5η ημέρα από τη διάγνωση με κόστος 

που βαρύνει τον  ενδιαφερόμενο. Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για κλειστές δομές, στέγες ευγηρίας και νοσηλευτήρια. 

• Τα άτομα που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού και βάσει του πρωτοκόλλου τίθενται σε 

περιορισμό, αυτοπεριορίζονται για την περίοδο 5 ημερών νοούμενου ότι δεν παρουσιάζουν ενεργά συμπτώματα. Υποχρέωση 

για τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) κατά την 3η και 5η ημέρα από την επαφή.  

• Συστήνεται η τηλεργασία σε ποσοστό 25% σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς 

και σε αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. 

• Επιτρέπονται οι επισκέψεις σε ασθενείς σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια με την προσκόμιση τεστ ταχείας ανίχνευσης 

αντιγόνου (Rapid test) ισχύος 24ωρων (1 άτομο ανά επίσκεψη).  
 

 

Υπουργείο Υγείας 

21 Απριλίου 2022                                                                                                                                                           


