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 Αριθμός 20 

Ο ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 260 
_____________________ 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) 

Κεφ. 260. 
ANAK. 307 
32(Ι) του 2003 
31(I) του 2020 
72(Ι) του 2020. 

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), 
(ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την 
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία  31 Αυγούστου 2022, εκδίδει το ακόλουθο 
Διάταγμα: 

Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν 
ευθύνη της Δημοκρατίας και λόγω αδήριτης ανάγκης που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα 
με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία 
της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τη 
διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές 
υποδομές που θα είναι αναγκαίες για αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή 
καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη αναγκαίων μέτρων, και 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
23.3.2020. 

Επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν 
εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες τοπικές 
περιοχές με τον Κορωνοϊό COVID-19 δυνάμει του άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260, 
τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου,     



Επειδή καταγράφεται επιβαρυμένη επιδημιολογική εικόνα στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας σε 
σχέση με την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19 και προς τούτο έχουν εκδοθεί συστάσεις της ΕΕ, και 

     Επειδή καταγράφεται αύξηση  στους επιδημιολογικούς δείκτες και στον αριθμό των 
νοσηλευόμενων με την ασθένεια του COVID-19, εκδίδονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί για τις Επαρχίες 
Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου:     

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
11.1.2023. 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για
Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) (Τροποποιητικό) Διάταγμα (Αρ. 2) του 2023 
και θα διαβάζεται μαζί με το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της 
Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 1) του 2023 (που στο εξής θα αναφέρεται ως 
«το βασικό διάταγμα») και το βασικό διάταγμα και το παρόν Διάταγμα θα αναφέρονται μαζί ως τα περί 
Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) 
Διατάγματα (Αρ. 1) και (Αρ. 2) του 2023. 

2. Ο Κανονισμός 10 του βασικού διατάγματος διαγράφεται και αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο
Κανονισμό 10: 

«10. (1) Η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για όλους τους 
εργαζόμενους καθώς και για επισκέπτες 12 ετών και άνω, στους εσωτερικούς χώρους των κρατικών 
και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, των ιατρείων, κλινικών εργαστηρίων, φαρμακείων, φυσιοθεραπευτηρίων 
ιατρικών και διαγνωστικών κέντρων, οίκων ευγηρίας και άλλων δομών φροντίδας και φιλοξενίας 
ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων και κέντρων αποκατάστασης, καθώς και σε μέσα μαζικής 
μεταφοράς, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που καθορίζονται με κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες 
εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας. 

(2) Κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας των Προεδρικών Εκλογών την 5η και 12η

Φεβρουαρίου 2023, η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική: 

(α)  για τους εργαζόμενους και τους αντιπροσώπους των υποψηφίων, καθόλη τη διάρκεια της 
παραμονής τους εντός των εκλογικών κέντρων, 

(β)   για τα πρόσωπα τα οποία ευρίσκονται σε αυτοπεριορισμό, μετά από θετικοποίησή τους στην 
ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και τα 
οποία, τηρουμένου του υγειονομικού πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υγείας, ημερομηνίας 30 
Ιανουαρίου 2023 και τυχόν μελλοντικών αναθεωρημένων οδηγιών, μεταβαίνουν στο εκλογικό 
κέντρο για άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. 

3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΑ, 
Υπουργός Υγείας.   

________________________________________________________________________________________________ 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα. 
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