
 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Δελτίο τύπου 
 

Διευκρινίσεις για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για 
αναχαίτιση της διασποράς της COVID-19 

29 Δεκεμβρίου 2021 
 

Το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει πως: 

 

(α) από τις 4 Ιανουαρίου η ώρα 11 το βράδυ μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2022, 
οι επιβάτες άνω των 12 ετών που αφικνούνται στην Κυπριακή 
Δημοκρατία, υποχρεούνται όπως προσκομίζουν αρνητική εργαστηριακή 
εξέταση PCR 48 ώρες προ της αναχώρησης τους.  
 

• Η απόφαση ισχύει για όλους τους επιβάτες ανεξαρτήτως εθνικότητας και  

ιστορικού εμβολιασμού. 

 

• Υπενθυμίζεται πως κατά την άφιξη στη Δημοκρατία όλοι οι επιβάτες 

ανεξαρτήτως ιστορικού εμβολιασμού, υποβάλλονται σε εργαστηριακή 

εξέταση PCR και το κόστος επιβαρύνει τον επιβάτη. 

 

• Επιπρόσθετα με εξαίρεση όσων αποδεδειγμένα έχουν λάβει ενισχυτική 

δόση του εμβολίου, οι υπόλοιποι επιβάτες θα πρέπει να υποβάλλονται 

σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-

19 με τη συμπλήρωση 72 ωρών από την άφιξή τους. 

 

(β) απο τις 3 Ιανουαρίου 2022, ποσοστό 40% του προσωπικού κάθε 
εταιρείας ή οργανισμού του τομέα παροχής υπηρεσιών καθώς και για τον 
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα εργάζεται με τηλεργασία. 

 

• Διευκρινίζεται πως το ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνει άτομα τα οποία 

λόγω νόσησης ή δήλωσης ως στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα 

τίθενται σε αυτοπεριορισμό και εργάζονται από το σπίτι και άτομα που 
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έκαναν χρήση της άδειας ανάπαυσης τους.  

 

• Από το μέτρο της τηλεργασίας εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που 

εργοδοτούν μέχρι 10 άτομα. 

 

• * Εξαιρούνται οι ουσιώδεις υπηρεσίες (όπως αναγράφονται πιο κάτω) 

 

• Οι εργαζόμενοι που ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα 

κατά της Covid-19  με τις δύο δόσεις για διδοσικά εμβόλια και μία δόση 

για το μονοδοσικό εμβόλιο, ή κατέχουν πιστοποιητικό νόσησης 

(διάρκειας 180 ημερών) υποχρεούνται όπως προσκομίζουν αρνητική 

εξέταση τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Rapid test διάρκειας 7 

ημερών. O έλεγχος διενεργείται με την επίδειξη γραπτού μηνύματος ή 

προσκόμισης του αποτελέσματος σε έντυπη μορφή. 

 

• Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που έλαβαν την ενισχυτική/3η δόση εμβολίου 

στην περίπτωση διδοσικών εμβολίων ή 2η δόση στην περίπτωση 

μονοδοσικών.   

 

• Οι εργαζόμενοι (18+) που δεν έλαβαν καμία δόση εμβολίου, υποχρεούνται 

όπως προσκομίζουν αρνητική εξέταση PCR 72 ωρών ή Rapid test 48 

ωρών. Ο έλεγχος γίνεται μέσω της εφαρμογής CovScan Cyprus. 

 

• Για τα εμβολιασμένα άτομα ή τα άτομα που έχουν νοσήσει με COVID-19 ή 

τα άτομα που εξαιρούνται από τον εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους, η 

εξέταση rapid test παραχωρείται δωρεάν στα σημεία δειγματοληψίας. Αυτό 

ισχύει και για τα άτομα που έλαβαν τουλάχιστον μία δόση εμβολίου και δεν 

έχει παρέλθει η περίοδος που απαιτείται για τη λήψη της 2η δόσης ή στην 

περίπτωση του μονοδοσικού εμβολίου δεν έχουν παρέλθει 14 ημέρες από 

τον εμβολιασμό με 1η δόση. 
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• Κάθε οργανισμός, εταιρεία, επιχείρηση, δύναται να ορίσει συγκεκριμένη 

ημέρα στην οποία θα γίνεται ο έλεγχος των εργαζομένων για την 

εβδομαδιαία εξέταση Rapid test. 

 

• Διευκρινίζεται πως εάν σε ένα χώρο εργασίας καταγραφεί αλυσίδα 

μετάδοσης, θα υποβάλλονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαιρέτως σε εξέταση. 

 

(γ) από τις 30 Δεκεμβρίου 2021, η είσοδος σε κέντρα διασκέδασης, 
μουσικοχορευτικά κέντρα, χώρους δεξιώσεων, γάμους, βαπτίσεις θα 
επιτρέπεται μόνο με την επιπλέον προσκόμιση αρνητικής εξέτασης 
Rapid test 24 ωρών.  

• Στους πιο πάνω χώρους επιτρέπεται να προσέλθουν με την 
προσκόμιση 24ωρου Rapid test μόνο:  
α) άτομα που έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου και στην 

περίπτωση διδοσικού εμβολίου δεν έχουν παρέλθει οι 35 ημέρες 

β) άτομα που ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους σχήμα, 

γ) άτομα που κατέχουν σε ισχύ πιστοποιητικό νόσησης και 

δ) άτομα που για ιατρικούς λόγους δεν δύνανται να εμβολιαστούν και 

κατέχουν ιατρικό πιστοποιητικό που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας. 

 

• Εξαιρούνται της απόφασης για 24ωρο Rapid test οι πολίτες που έλαβαν 

την ενισχυτική/3η δόση εμβολίου. 

 

• Εξαιρούνται της απόφασης για 24ωρο Rapid test οι εργαζόμενοι των πιο 

πάνω χώρων. 

 

• Μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2022, τα παιδιά ηλικίας 12-17 ετών που δεν έχουν 

λάβει καμία δόση εμβολίου θα μπορούν να προσέρχονται στους πιο 

πάνω χώρους (γάμους, βαπτίσεις) με την προσκόμιση αρνητικής 

εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Rapid test διάρκειας 24 ωρών, 
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νοουμένου ότι συνοδεύονται από γονέα/κηδεμόνα που άρχισε ή 

ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό του πρόγραμμα.  

 

Υπενθυμίζεται ότι:  
 
Από τις 15 Δεκεμβρίου 2021, στους ακόλουθους χώρους εισέρχονται 
ΜΟΝΟ άτομα που έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου και 
στην περίπτωση διδοσικού εμβολίου δεν έχουν παρέλθει οι 35 ημέρες με 
απαραίτητη προϋπόθεση να κατέχουν αρνητικό αποτέλεσμα 
εργαστηριακής εξέτασης PCR ή τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid 
test). 

 
(i) κλειστά και υπαίθρια γήπεδα 

 

• Εξαιρούνται οι επαγγελματίες αθλητές, εργαζόμενοι στις αθλητικές 

εγκαταστάσεις και άτομα ηλικίας 12 μέχρι 18 ετών, που προπονούνται ή 

διαγωνίζονται στους αθλητικούς χώρους. 

 
(ii) θέατρα, αμφιθέατρα, κινηματογράφους, αίθουσες θεαμάτων 

 
• Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι προσκομίζοντας αρνητική εργαστηριακή εξέταση 

PCR ή τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test). 

 

(iii) χώρους εστίασης (συμπεριλαμβανομένων των χώρων εστίασης σε 
εμπορικά κέντρα) 
 

• Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι προσκομίζοντας αρνητική εργαστηριακή εξέταση 

PCR ή τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test). 

 

• Εξαιρούνται τα παιδιά ηλικίας 6-11 ετών, νοουμένου ότι κατέχουν SafePass ενώ 

για τα παιδιά κάτω των 6 ετών δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός. 
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• Σε όλους τους υπόλοιπους χώρους που δεν αναφέρονται πιο πάνω, συνεχίζουν 

να ισχύουν οι υφιστάμενες πρόνοιες με βάση τα διατάγματα. 

 

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). 

• 12-17 ετών απαιτείται αρνητική εργαστηριακή εξέταση PCR διάρκειας 72 ωρών 

ή τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test. 

• 18 ετών και άνω απαιτείται αρνητική εργαστηριακή εξέταση PCR διάρκειας 72 

ωρών ή τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test διάρκειας 48 ωρών). 

 

Υπενθυμίζεται ότι:  
 

Μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2022, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, τα 
παιδιά ηλικίας 12-17 ετών που δεν έχουν λάβει καμία δόση του εμβολίου, 
θα μπορούν να προσέρχονται σε χώρους εστίασης 
(συμπεριλαμβανομένων των χώρων εστίασης σε εμπορικά κέντρα και 
ξενοδοχεία), σε θέατρα, αμφιθέατρα, κινηματογράφους, αίθουσες 
θεαμάτων, κλειστά και υπαίθρια γήπεδα, με την προσκόμιση αρνητικής 
εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Rapid test διάρκειας 72 ωρών, 
νοουμένου ότι συνοδεύονται από γονέα/κηδεμόνα που άρχισε ή 
ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό του πρόγραμμα. 

 

 

• Υπενθυμίζεται ότι η επίδειξη Safe Pass απαιτείται σε χώρους όπου υπάρχει η 

δυνατότητα βάσει της χωρητικότητας να συναθροίζονται πέραν των 10 προσώπων, 

περιλαμβανομένων των εργαζόμενων. 
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(δ) από τις 30 Δεκεμβρίου 2021, καθορίζεται ως ανώτατο ορίο τα 300 
άτομα για χώρους εστίασης, κέντρα διασκέδασης και μουσικοχορευτικά 
κέντρα τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και του μέγιστου 
αριθμού ατόμων ανά τετραγωνικό μέτρο που είναι σε ισχύ.  
 

• Οι πολίτες θα πρέπει να είναι καθήμενοι ενώ απαγορεύεται ο χορός.  

 

• Διευκρινίζεται πως το πιο πάνω μέτρο για γάμους και βαπτίσεις θα τεθεί 

σε εφαρμογή από τις 3 Ιανουαρίου 2022.  
 
(ε) από τις 30 Δεκεμβρίου 2021, όπως η παρουσία φιλάθλων στα γήπεδα 
καθοριστεί στο 50% της χωρητικότητας των γηπέδων, με υποχρεωτική 
τη χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου.  
 

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι δεν τηρούνται τα 

μέτρα προστασίας, οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να ανακαλέσουν την 

άδεια λειτουργίας του. 

 
(στ) από τις 30 Δεκεμβρίου 2021, απαγορεύονται οι επισκέψεις στα 
κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια και κλειστές δομές. 
 

• Εκτός εάν δοθεί έγκριση απο τη διεύθυνση μετα απο προσκόμιση 

αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης PCR διάρκειας 24 ωρών για 

επείγουσες και μόνο εξαιρετικές περιπτώσεις.  

 

 

 

(ζ) Για επισκέψεις ασθενών και συνοδών στα εξωτερικά ιατρεία δημόσιων 
και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, ιδιωτικών ιατρείων και διαγνωστικών 
κέντρων, απαιτείται η προσκόμιση αρνητικής εξέτασης Rapid test 
διάρκειας 24 ωρών. 

 



 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
 

• Εξαιρούνται τα άτομα που έλαβαν ενισχυτική/3η δόση εμβολίου. 

 

(ζ) από τις 30 Δεκεμβρίου 2021, την αλλαγή των πρωτοκόλλων 
διαχείρισης κρουσμάτων COVID-19 και στενών επαφών για τους 
επαγγελματίες υγείας που δεν έχουν λάβει καμία δόση εμβολίου, ή 
έλαβαν τις δύο δόσεις για διδοσικά εμβόλια ή μία δόση για μονοδοσικό 
εμβόλιο και έχει παρέλθει η περίοδος των 7 μηνών και δεν έλαβαν την 
ενισχυτική/3η δόση.  
 

• Οι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος, θα υποβάλλονται την 5η 

ημέρα σε PCR και την 6η ημέρα σε Rapid test με αρνητικό αποτέλεσμα 

μετά την επαφή τους με κρούσμα για να αποδεσμευτούν απο τον 

περιορισμό.  

 

• Τα θετικά περιστατικά κορωνοϊού δικαιούνται να υποβάλλονται την 6η και 

7η ημέρα σε Rapid test και εάν είναι αρνητικό το αποτέλεσμα να 

αποδεσμεύονται την 8η ημέρα, νοουμένου ότι δεν παρουσιάζουν 

συμπτώματα για περίοδο 48 ωρών. 

 

Επιπλέον συστήνονται τα ακόλουθα:  
 
- Όπως οι πολίτες χρησιμοποιούν διπλή χειρουργική μάσκα ή μάσκα υψηλής 

προστασίας. (πχ τύπου ΚN95 ή τύπου FFP2).  

- Να αποφεύγεται η χρήση υφασμάτινης προστατευτικής μάσκας προσώπου.  

Υπενθυμίζεται πως η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου σε όλους τους 

χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς είναι υποχρεωτική. 

- Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και οι διαδικτυακές εξετάσεις στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση.  
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*Καθορίζονται ως Ουσιώδεις Υπηρεσίες, οι ακόλουθες:  

(1) το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων/Υπηρεσιών του,  

(2) το Υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων και 

Υπηρεσιών του, καθώς και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και του 

Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και των Διευθύνσεων και/ή Υπηρεσιών τους,  

(3) το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, συμπεριλαμβανομένων των 

Τμημάτων/Διευθύνσεών του,  

(4) το Υπουργείο Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Διευθύνσεων/ 

Τμημάτων/Υπηρεσιών του,  

(5) το Υπουργείο Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/ Τμημάτων/ 

Υπηρεσιών του,  

(6) το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των 

Διευθύνσεων/Τμημάτων/Υπηρεσιών του,  

(7) το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, συμπεριλαμβανομένων των 

Διευθύνσεων/Τμημάτων/Υπηρεσιών του,  

(8) το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 

συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων/Υπηρεσιών του, 

 (9) το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 

συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων και Υπηρεσιών του,  

(10) το Υπουργείο Άμυνας,  

(11) το Υπουργείο Εξωτερικών, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων 

του,  

(12) το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, 

συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων/Υπηρεσιών του,  

(13) το Υφυπουργείο Ναυτιλίας,  
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(14) το Υφυπουργείο Τουρισμού,  

(15) το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας  

(16) η Βουλή των Αντιπροσώπων,  

(17) τα Δικαστήρια και τα Πρωτοκολλητεία (περιλαμβανομένων των εργαζομένων 

τους),  

(18) η Νομική Υπηρεσία,  

(19) οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του 

δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, (20) η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών, 

 (21) η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Τμήμα Φυλακών,  

(22) η Εθνική Φρουρά,  

(23) το Γενικό Λογιστήριο,  

(24) τα ιδιωτικά και δημόσια νοσηλευτήρια, κλινικές, ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα,  

(25) οι ουσιώδεις υπηρεσίες αεροδρομίων και αεροπορικών εταιρειών,  

(26) οι Εταιρείες τηλεπικοινωνιών και Ράδιο Κύπρος,  

(27) η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου,  

(28) τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Σταθμοί Αφαλάτωσης,  

(29) ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου,  

(30) το Τμήμα Υποδομών Χρηματοοικονομικών Αγορών και Πληρωμών, το Τμήμα 

Διαχείρισης Νομίσματος, το Τμήμα Πληροφορικής, το Τμήμα Γενικών Διοικητικών 

Υπηρεσιών, το Τμήμα Λογιστικών Υπηρεσιών και Ελέγχου και τη Διεύθυνση 

Εποπτείας – Ομάδα Κρίσης, της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου,  

(31) η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου,  

(32) ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού,  

(33) η Προεδρία της Δημοκρατίας,  
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(34) η Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου,  

(35) η Αρχή Λιμένων, τα Λιμάνια και Υπηρεσίες εντός των Λιμανιών,  

(36) η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας,  

(37) τα Συμβούλια Αποχετεύσεως,  

(38) η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας,  

(39) η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,  

Επιπρόσθετα των ανωτέρω, για σκοπούς του παρόντος Διατάγματος καθορίζονται ως 

Ουσιώδεις Υπηρεσίες: οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες, οι 

υπηρεσίες εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων, ο ναυτιλιακός τομέας, οι Δικηγόροι, οι 

Δικηγορικές εταιρείες και τα Δικηγορικά γραφεία, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, οι 

υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την εποπτεία και διαχείριση της πανδημίας του 

Κορωνοϊού, για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και την καταβολή επιδομάτων και 

άλλων παροχών προς τους πολίτες, για την εξασφάλιση συνεχούς παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος, υδατοπρομήθειας, για σκοπούς ύδρευσης, για λειτουργία των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών/ συστημάτων, τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, για τη 

λειτουργία των αερομεταφορών και τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, για τη 

λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης της θαλάσσιας 

κυκλοφορίας, για τη λειτουργία της πολιτικής άμυνας, για τη λειτουργία των 

νοσοκομείων και παρεμφερών υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, των Κτηνιατρικών 

Υπηρεσιών, των φυλακών, ασύλου και μετανάστευσης, την επιδιόρθωση ή συντήρηση 

του εξοπλισμού και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Εθνικής 

Φρουράς και της Αστυνομίας περιλαμβανομένης και της Πυροσβεστικής, την ασφαλή 

διαχείριση αποβλήτων και στρατηγικών αποθεμάτων του Κράτους, τη λειτουργία των 

λιμανιών καθώς και παρεμφερών και υποστηρικτικών υπηρεσιών αυτών, οι 

δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας και υπηρεσιών συστημάτων 

προστασίας, καθώς και παροχής υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού σε κτίρια 

και εξωτερικούς χώρους, καθώς και τμήματα και λειτουργοί του κρατικού τομέα που η 

φύση της εργασίας τους προνοεί φυσική παρουσία που αφορά στην υλοποίηση 

δράσεων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
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Υπουργείο Υγείας 

30 Δεκεμβρίου 2021 


