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Δελτίο Τύπου 

 

Σημεία δειγματοληψίας για διενέργεια rapid test μέσω του 

προγράμματος του Υπουργείου Υγείας – 27 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Στη βάση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 30 

Ιουλίου, και με στόχο την αναχαίτηση της διασποράς του ιού SARS-CoV-2, από 

την 1η Αυγούστου στους χώρους όπου η πρόσβαση προϋποθέτει την κατοχή 

SafePass, τα άτομα 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. 

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

τους τελευταίους 6 μήνες.  

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

 

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 2 

Ιουλίου, από την 1η Αυγούστου, στις κινητές μονάδες rapid test δύνανται 

εξυπηρετούνται μόνο οι πιο κάτω κατηγορίες πολιτών: 

• Τα ανήλικα πρόσωπα μέχρι 17 ετών. Τα παιδιά ηλικίας 12-17 ετών, 

τα οποία δεν έχουν τη συγκατάθεση των γονέων/νόμιμων κηδεμόνων 

τους για εμβολιασμό, δύνανται να διενεργούν δωρεάν rapid test μέσω 

του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας.  

• Τα άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, τα οποία δεν μπορούν να 

υποβληθούν σε εμβολιασμό με τεκμηρίωση με ιατρικό 

πιστοποιητικό, και αφού το αίτημά τους εξεταστεί από τον Παγκύπριο 

Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας και δοθεί σχετική έγκριση, η 

οποία πρέπει να παρουσιάζεται στη μονάδα δειγματοληψίας. 

• Οι εγκυμονούσες, οι οποίες δεν μπορούν για ιατρικούς λόγους να 

υποβληθούν σε εμβολιασμό, με απαραίτητη προσκόμιση έγκρισης 

από την ad hoc επιτροπή του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και 
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του Υπουργείου Υγείας, που εκδίδεται μετά από αξιολόγηση αιτήματος 

που οφείλουν να υποβάλουν με τα απαραίτητα ιατρικά πιστοποιητικά 

από τον Γυναικολόγο τους.  

• Τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου, για 

την περίοδο των τριών εβδομάδων που οφείλουν να υποβάλλονται 

σε τεστ ως προϋπόθεση για την έκδοση SafePass. Για σκοπούς 

επαλήθευσης θα πρέπει να παρουσιάζεται η Κάρτα Εμβολιασμού. 

• Τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα, 

αλλά επιθυμούν να υποβληθούν σε τεστ για σκοπούς παρακολούθησης 

της υγείας τους ή για άλλους λόγους. Νοείται ότι θα πρέπει απαραίτητα 

να προσκομίζεται η Κάρτα Εμβολιασμού. 

• Τα άτομα που κατέχουν πιστοποιητικό ανάρρωσης από τη νόσο 

COVID-19 εντός των τελευταίων 180 ημερών, αλλά επιθυμούν να 

υποβληθούν σε τεστ για σκοπούς παρακολούθησης της υγείας τους ή 

για άλλους λόγους. Νοείται ότι θα πρέπει απαραίτητα να παρουσιάζεται 

το πιστοποιητικό ανάρρωσης. 

 

Επιπλέον των πιο πάνω αποδεικτικών, υπενθυμίζεται ότι όλοι οι πολίτες 

οφείλουν απαραίτητα να προσκομίζουν αποδεικτικό ταυτότητας (π.χ. 

Ταυτότητα, Άδεια Οδήγησης, Διαβατήριο, κτλ), για σκοπούς ταυτοποίησης. 

 

Για τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021, οι μονάδες δειγματοληψίας rapid tests 

που λειτουργούν μέσω του προγράμματος ελέγχου του Υπουργείου Υγείας 

μόνο για τις πιο πάνω ομάδες πολιτών, θα βρίσκονται στις ακόλουθες 

τοποθεσίες:  

 

Επαρχία Σημεία δειγματοληψίας Ωράριο 

Λεμεσός  

(5 σημεία) 

Πλατεία «Γρηγόρη Αυξεντίου», Λεμεσός 9 π.μ.-4 μ.μ. 

Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, 

Πάνω Πολεμίδια 
9 π.μ.-6 μ.μ. 

My Mall Limassol 9 π.μ.-6 μ.μ. 
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Ξενοδοχείο Atlantica Oasis, Γερμασόγεια 

(προθάλαμος ξενοδοχείου) 
9 π.μ.-6 μ.μ. 

Συνεδριακό Κέντρο Κολοσσίου (πλησίον 

Εκκλησίας Αποστόλου Λουκά) 
9 π.μ.-6 μ.μ. 

Λάρνακα  

(3 σημεία) 

Χώρος στάθμευσης Αγίου Γεωργίου 

Κοντού, Λάρνακα 
9 π.μ.-6 μ.μ. 

Πλατεία Λειβαδιών (δίπλα από την 

Τράπεζα Κύπρου) 
9 π.μ.-6 μ.μ. 

Χώρος πλησίον Δημοτικού Ιατρείου 

Αραδίππου 
9 π.μ.-6 μ.μ. 

Λευκωσία 

(10 σημεία) 

Δήμος Αγίου Δομετίου (αίθουσα 

εκδηλώσεων) 
9 π.μ.-6 μ.μ. 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

(εξέδρα αποφοίτων δίπλα από καφετέρια) 
9 π.μ.-6 μ.μ. 

Κέντρο Υγείας Αγλαντζιάς (είσοδος 

απέναντι από Δήμο Λευκονίκου) 
9 π.μ.-6 μ.μ. 

Ιερός Ναός Παναγίας Ευαγγελίστριας, 

Παλουριώτισσα 
9 π.μ.-6 μ.μ. 

Mall of Cyprus (υπόγειος χώρος 

στάθμευσης) 
9 π.μ.-6 μ.μ. 

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, Λατσιά 9 π.μ.-6 μ.μ. 

Ιερός Ναός της Του Θεού Σοφίας, 

Στρόβολος 
9 π.μ.-6 μ.μ. 

Δημοτική Πινακοθήκη Λακατάμιας (πίσω 

από το Αμφιθέατρο Λακατάμιας) 
9 π.μ.-6 μ.μ. 

Nicosia Mall 9 π.μ.-6 μ.μ. 

Κοινοτικό Ιατρείο Ιδαλίου 9 π.μ.-6 μ.μ. 

Πάφος 

(2 σημεία) 

King’s Avenue Mall, Πάφος (κεντρική 

είσοδος) 
9 π.μ.-6 μ.μ. 

Πλατεία Δημαρχείου (δίπλα από Λέσχη 

«Ευσέβεια») 
9 π.μ.-6 μ.μ. 
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Αμμόχωστος 

(1 σημείο) 

Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου 

(στεγασμένος χώρος στάθμευσης) 
9 π.μ.-6 μ.μ. 

 

_________________ 

Υπουργείο Υγείας 

26 Σεπτεμβρίου 2021 


