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Χορηγοί:         

Χορηγός επικοινωνίας:        

22 Μαΐου 2020                                                                               Ref.: 173/2020 
 
Σωματεία Μέλη 
της Κ.Ο.ΤΟΞ. 
 
Αγαπητοί φίλοι, 

 
Θέμα: Προπονήσεις αθλητών με περιοριστικά μέτρα.  

 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια των επιστολών μας με αρ. 
153/2020, ημερομηνίας 9/5/2020 και 155/2020, ημερομηνίας 11/5/2020 θα θέλαμε 
να σας πληροφορήσουμε ότι με το νέο διάταγμα του Υπουργείου Υγείας και την 
διευκρινιστική ανακοίνωση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού σχετικά με τα 
μέτρα για τον αθλητισμό, ημερομηνίας 20/5/2020 (επισυνάπτονται), τα 
περιοριστικά μέτρα έχουν διαφοροποιηθεί ως πιο κάτω: 
 

• Σε κάθε γήπεδο θα μπορούν να παρευρίσκονται μέχρι 10 άτομα, 
οποιασδήποτε ιδιότητας.  

• Κανένας άλλος δεν μπορεί να είναι παρών.  

• Εάν στο ίδιο γήπεδο προπονείτε και άλλο σωματείο, να ληφθεί υπόψη στο 
πρόγραμμα ούτος ώστε να μην συμπίπτουν οι ώρες.  

• Οποιεσδήποτε κτηριακές εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές. 

• Όλοι οι αθλητές ανεξάρτητα ηλικίας μπορούν να προσέρχονται για 
προπόνηση. 

• Σε κάθε στόχο ρίχνει μόνο ένας αθλητής και ο κάθε στόχος από τον άλλο 
απέχει τουλάχιστον 2 μέτρα. 

 
Όσον αφορά το Ομοσπονδιακό γήπεδο θα καταρτιστεί νέο πρόγραμμα σε 
συνεννόηση με τα σωματεία. 
 
Επιπρόσθετα θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι θα πρέπει να τηρούνται από όλους 
αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας, που έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας 
και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (επισυνάπτονται).  
 

• Θα υπάρχει ωράριο λειτουργίας και βιβλίο παρουσιών που θα πρέπει να 
υπογράφεται από τον καθένα που βρίσκεται στο γήπεδο, 

• θα λαμβάνονται από όλους τα ενδεδειγμένα μέτρα ατομικής προστασίας, 

• θα τηρούνται ευλαβικά οι αποστάσεις μεταξύ τους, τουλάχιστον 2 μέτρα, 

• ο προπονητής θα είναι υπεύθυνος και θα επιβλέπει ότι τηρούνται όλα τα 
πιο πάνω, 

• άτομα που δεν θα συμμορφώνονται με τα πιο πάνω δεν θα τους επιτραπεί 
ξανά η είσοδος στο γήπεδο ενώ άτομα που θα βρίσκονται παρανομα στο 
γήπεδο θα καταγγέλλονται στην αστυνομία.     
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Χορηγοί:         

Χορηγός επικοινωνίας:        

 
Η Ομοσπονδία ορίζει υπεύθυνους για την εφαρμογή τους, τις διοικήσεις των 
σωματείων και παρακαλούμε όπως επίσημα ο Πρόεδρος ή/και Γραμματέας 
του σωματείου μας υποβάλουν άμεσα σωστά τα στοιχεία που ζητούμε πιο 
κάτω: 
 

• Ονοματεπώνυμο αθλητών.  

• Ονοματεπώνυμο προπονητών 

• Χώρος προπόνησης. 

• Ομαδοποίηση αθλητών ανα 10.  

• Επιθυμητές μέρες προπόνησης με αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
(δείγμα επισυνάπτεται). 

 
Μόλις λάβουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες θα της κοινοποιήσουμε στον 
Κ.Ο.Α., όπως απαιτείται (βλέπε ανακοίνωση Κ.Ο.Α. σημείο 1), για σκοπούς 
ελέγχου. Είναι πολύ σημαντικό να ανταποκριθείτε άμεσα και να τηρείτε όλα τα 
μέτρα προστασίας αλλά και όσα θα μας υποβάλετε, για αποφυγή καταγγελίας από 
την αστυνομία. 
 
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες.. 
 
 
Με εκτίμηση 

                                            
Θεοφυλάκτου Ανδρέας                             Νίκος Νικολάου 
      Πρόεδρος                                                                            Γεν. Γραμματέας 



Διευκρινιστική ανακοίνωση ΚΟΑ σχετικά με

τα μέτρα για τον αθλητισμό που

περιλαμβάνονται στο νέο διάταγμα,

ημερομηνίας 20/5/2020

(/gr/2012-03-08-10-50-41/announcements/1736-διευκρινιστική-ανακοίνωση-κοα-σχετικά-µε-τα-µέτρα-για-τον-

αθλητισµό-που-περιλαµβάνονται-στο-νέο-διάταγµα,-ηµεροµηνίας-20-5-2020.html)

20 ΜΑΪΟΥ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ( /GR/2012- 03 -08 -10-50- 41 /ANNOUNCEM ENTS.HTM L)
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Αναφορικά µε τα µέτρα που ανακοινώθηκαν σήµερα µέσω του διατάγµατος (Κ∆Π 219/2020) ο

Κυπριακός Οργανισµός Αθλητισµού σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας, διευκρινίζει ότι από

αύριο 21 Μαΐου 2020, θα επιτρέπεται η άσκηση σε ανοιχτούς χώρους, νοουµένου ότι δεν

υπερβαίνουν συνολικά τα 10 άτοµα και τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου

Υγείας και του Κυπριακού Οργανισµού Αθλητισµού. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να τηρούνται τα

µέτρα τα οποία περιλαµβάνονται στο πρωτόκολλο για την άθληση που ετοίµασε το Υπουργείο

Υγείας. Σηµειώνεται ότι επιτρέπεται η άσκηση µε σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης

και τεχνικής, χωρίς σωµατική επαφή,  αλλά όχι οµαδικό παιχνίδι, τηρουµένης πάντοτε της

απόστασης δύο (2) τουλάχιστον µέτρων ασφαλείας µεταξύ των αθλουµένων, σε υπαίθριες

εγκαταστάσεις όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ακόλουθες: γήπεδα φούτσαλ,

ποδοσφαίρου, τένις, µπάσκετ, πετόσφαιρας.

Σηµειώνεται επίσης ότι επιτρέπεται η λειτουργία ανοικτών κολυµβητικών δεξαµενών, µε φυσική

παρουσία µέχρι 10 ατόµων, σύµφωνα πάντα µε τις πρόνοιες του διατάγµατος. Αναφορικά µε τις

ανοικτές κολυµβητικές δεξαµενές που χρησιµοποιούνται από Ναυτικούς Οµίλους, διευκρινίζουµε

ότι επιτρέπεται η άθληση των αγωνιστικών µόνο τµηµάτων των οµίλων αυτών (13 ετών και άνω).

Νοείται ότι  η λειτουργία των ανοικτών εγκαταστάσεων επιτρέπεται, χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων

και/ή κλειστών γυµναστηρίων και/ή οποιωνδήποτε άλλων κλειστών αθλητικών και παρεµφερών

υποδοµών. Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι συνεχίζει να απαγορεύεται η χρήση κλειστών

αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην της εξαίρεσης που έχει δοθεί για τους αθλητές υψηλών

επιδόσεων.  

Ο Κυπριακός Οργανισµός Αθλητισµού, σε συνεργασία µε τις Αθλητικές Οµοσπονδίες, θα

αναλάβει τον έλεγχο της εφαρµογής των µέτρων στις αθλητικές εγκαταστάσεις, αφού η εφαρµογή

των πρωτοκόλλων και οδηγιών αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία τους. Συγκεκριµένα:

1. Οι χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων (Σωµατεία, Αθλητικοί Όµιλοι κλπ.) θα πρέπει να

δηλώσουν στον ΚΟΑ τους χώρους άθλησης που θα χρησιµοποιούν, µέσω των αντίστοιχων

Οµοσπονδιών τους, καθώς και το ωράριο λειτουργίας τους. Επιπρόσθετα είναι υποχρεωµένοι να

ειδοποιήσουν την αντίστοιχη Αθλητική Οµοσπονδία σε περίπτωση αλλαγής χώρου προπόνησης

ή ωραρίου, η οποία µε τη σειρά της θα ενηµερώνει γραπτώς τον Κυπριακό Οργανισµό

Αθλητισµού.

2. Η κάθε Αθλητική Οµοσπονδία θα ενηµερώσει γραπτώς τα Σωµατεία- µέλη της, για την πλήρη

και αυστηρή εφαρµογή των σχετικών διαταγµάτων, κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων.
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FaLang translation system by Faboba (http://www.faboba.com)

3. Η κάθε Αθλητική Οµοσπονδία θα ορίσει υπεύθυνο άτοµο το οποίο θα βρίσκεται σε επικοινωνία

µε τον ΚΟΑ στο email: csolomou@sportskoa.org.cy (mailto:csolomou@sportskoa.org.cy) για την

τήρηση των προνοιών του νέου διατάγµατος και των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών και

πρωτοκόλλων και ειδικά όσον αφορά στον έλεγχο της λειτουργίας των χώρων άθλησης που θα

χρησιµοποιούν τα Σωµατεία-µέλη τους.

4. Τονίζεται ότι, παράβαση των όρων των διαταγµάτων συνιστά ποινικό αδίκηµα και η αστυνοµία

θα επιλαµβάνεται των σχετικών καταγγελιών. Εν πάση περιπτώσει, ο έλεγχος από τον ΚΟΑ σε

καµία περίπτωση υποκαθιστά τους νενοµισµένους αστυνοµικούς ελέγχους.  Σηµειώνεται ότι οι

οδηγίες αυτές είναι συµπληρωµατικές και δεν αντικαθιστούν τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται

µε τον περί Λοιµοκαθάρσεως Νόµο και τα σχετικά ∆ιατάγµατα που εκδόθηκαν.

Λευκωσία  

20/5/2020
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    Κ.Δ.Π. 219/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ  
 

ΜΕΡΟ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ 

Αριθμός 5277 Σετάρτη, 20 Μαΐοσ 2020 935 

      

Αριθμός  219 

 
Ο ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΕΩ ΝΟΜΟ, ΚΕΦ. 260 

__________________ 

       Δηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) θαη (δ)  
 

Κεθ. 260. 
32(Ι) ηνπ 2003 
31(I) ηνπ 2020. 
 

πλνπηηθόο  
ηίηινο. 
 
Καζνξηζκόο 
κέηξσλ κε 
ζθνπό ηελ 
παξεκπόδηζε  
 ηεο εμάπισζεο 
ηεο αζζέλεηαο 
ηνπ θνξσλντνύ   
COVID-19. 
Επίζεκε  
Εθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Ι): 
11.3.2020 

Ο Τπνπξγόο Τγείαο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη από ην άξζξν 6(α), (β), (γ), 
(δ), (ε) θαη (δ) ηνπ πεξί Λνηκνθαζάξζεσο Νόκνπ, Κεθ. 260 θαη νη νπνίεο ηνπ εθρσξήζεθαλ κε ηελ 
Απόθαζε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ κε εκεξνκελία 10 Μαξηίνπ 2020, εθδίδεη ην αθόινπζν 
Δηάηαγκα: 

 
1. Σν παξόλ Δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα 

Παξεκπόδηζε ηεο Εμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνύ COVID-19) Δηάηαγκα (Αξ. 24) ηνπ 2020. 
 
2. Επεηδή, ε πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ην ζύζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

απνηεινύλ επζύλε ηεο Δεκνθξαηίαο θαη κε ζθνπό ηνλ πεξηνξηζκό ηεο εμάπισζεο ηεο αζζέλεηαο 
ηνπ Κνξσλντνύ COVID-19, ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο, αιιά θαη ηελ απνηξνπή πηζαλήο 
θαηάξξεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο από ηπρόλ δηαζπνξά ηνπ ηνύ, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 
απαηηήζεηο ζε αλζξώπηλν δπλακηθό θαη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο πνπ ζα είλαη αλαγθαίεο γηα ηπρόλ 
αληηκεηώπηζε ηεο ξαγδαίαο εμάπισζεο ηνπ ηνύ θαη επεηδή θαζίζηαηαη επηβεβιεκέλε ε ιήςε 
πξόζζεησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ, πέξαλ ησλ Καλνληζκώλ πνπ έρνπλ εθδνζεί κε ηα πεξί 
Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα Παξεκπόδηζε  ηεο  Εμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνύ 
COVID – 19), Δηαηάγκαηα (Αξ. 1) έσο (Αξ. 23) ηνπ 2020, θαη ρσξίο επεξεαζκό όζσλ εθ ησλ 
Καλνληζκώλ εθείλσλ ζπλερίδνπλ λα ηζρύνπλ, θαη  
 

 
 



13.3.2020 
15.3.2020 
17.3.2020 
17.3.2020 
18.3.2020 
19.3.2020 
20.3.2020 
23.3.2020 
24.3.2020 
27.3.2020 
30.3.2020 
  2.4.2020 
  8.4.2020 
10.4.2020 
15.4.2020 
23.4.2020 
27.4.2020 
30.4.2020 
  5.5.2020 
  8.5.2020 
15.5.2020. 

Επίζεκε  
Εθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
23.3.2020. 
 

Επίζεκε  
Εθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
30.4.2020 
8.5.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επεηδή κε Γλσζηνπνίεζε πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο, θαηόπηλ 
εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ, ν Τπνπξγόο Τγείαο θήξπμε σο κνιπζκέλεο ηνπηθέο 
πεξηνρέο κε ηνλ Κνξσλντό COVID-19 δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ πεξί Λνηκνθαζάξζεσο Νόκνπ, 
Κεθ. 260, ηηο Επαξρίεο Λεπθσζίαο, Λεκεζνύ, Λάξλαθαο, Ακκνρώζηνπ θαη Πάθνπ, εθδίδνληαη νη 
αθόινπζνη Καλνληζκνί, νη νπνίνη ηίζεληαη ζε ηζρύ από ηηο 06.00 π.κ. ηεο 21

εο
 Μαΐνπ 2020, εθηόο θαη 

εάλ δηαθνξεηηθά αλαθέξεηαη ζηνπο πην θάησ Καλνληζκνύο: 

2.1  Οη Καλνληζκνί  2.1 θαη 2.8, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί από ην πεξί Λνηκνθαζάξζεσο 
(Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα Παξεκπόδηζε ηεο Εμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνύ COVID-19) Δηάηαγκα (Αξ. 
22) ηνπ 2020,  2.3, 2.4, 2.5, 2.9, όπσο ν ηειεπηαίνο έρεη ηξνπνπνηεζεί από ην πεξί 
Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα Παξεκπόδηζε ηεο Εμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνύ COVID-
19) Δηάηαγκα (Αξ. 23) ηνπ 2020, 2.10, 2.11, όπσο ν ηειεπηαίνο έρεη ηξνπνπνηεζεί από ην πεξί 
Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα Παξεκπόδηζε ηεο Εμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνύ COVID-
19) Δηάηαγκα (Αξ. 23) ηνπ 2020,  2.14, 2.20, 2.21, 2.23, 2.25, 2.26 ηνπ πεξί Λνηκνθαζάξζεσο 
(Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα Παξεκπόδηζε ηεο Εμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνύ COVID-19) Δηαηάγκαηνο 
(Αξ. 20) ηνπ 2020, δηαγξάθνληαη θαη θαηαξγνύληαη.   

Επίζεκε  
Εθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
15.5.2020. 

2.2 Ο Καλνληζκόο 2.2 ηνπ πεξί Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα Παξεκπόδηζε ηεο 
Εμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνύ COVID-19) Δηαηάγκαηνο (Αξ. 23) ηνπ 2020, δηαγξάθεηαη θαη 
θαηαξγείηαη. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Απαγνξεύεηαη ε πξόζβαζε ζηνπο ρώξνπο πνπ αθνινπζνύλ θαη αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ 
επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζ΄ απηνύο:  

(α)     Παηδόηνπνπο∙ θαη 

(β)    θιεηζηνύο ρώξνπο αζιήζεσο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θιεηζηώλ θνιπκβεηεξίσλ, πιελ 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηηο νπνίεο ππνδεηθλύεη ν Κππξηαθόο Οξγαληζκόο Αζιεηηζκνύ κόλν γηα 
πξνπνλήζεηο αζιεηώλ θαη αζιεηξηώλ πςειήο επίδνζεο, νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν 
ηεο Κππξηαθήο Οιπκπηαθήο Επηηξνπήο θαη ζηνλ ρεδηαζκό Τςειήο Επίδνζεο ηνπ Κππξηαθνύ 
Οξγαληζκνύ Αζιεηηζκνύ, ρσξίο όκσο λα γίλεηαη ρξήζε απνδπηεξίσλ θαη/ή γπκλαζηεξίσλ θαη 
άιισλ παξεκθεξώλ ππνδνκώλ, λννπκέλνπ όηη νη κεηέρνληεο ζηελ πξνπόλεζε δελ ππεξβαίλνπλ 
ηα δύν άηνκα, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνπνλεηή.         

 2.4 Επηηξέπεηαη ε νκαδηθή ή αηνκηθή άζιεζε/εθγύκλαζε ζε αλνηρηνύο ρώξνπο, λννπκέλνπ όηη δελ 
ππεξβαίλνπλ ηα 10 άηνκα θαη ηεξνύληαη νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηνπ 
Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ Αζιεηηζκνύ: 

   Ννείηαη όηη, δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε απνδπηεξίσλ θαη/ή θιεηζηώλ γπκλαζηεξίσλ θαη/ή 
νπνησλδήπνηε άιισλ θιεηζηώλ αζιεηηθώλ θαη παξεκθεξώλ ππνδνκώλ.       

 2.5  Επηηξέπεηαη ε παξνπζία θαη ζπλαζξνίζεηο πξνζώπσλ ζε νηθίεο, λννπκέλνπ όηη νη 
ζπλαζξνηδόκελνη δελ ππεξβαίλνπλ ηα 10 άηνκα αλά νηθία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
αλήιηθσλ παηδηώλ.  
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 2.6 Επηηξέπεηαη ε ειεύζεξε δηαθίλεζε θαη πξόζβαζε ζηνπο ρώξνπο πνπ αθνινπζνύλ θαη ε 
ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε απηνύο, λννπκέλνπ όηη νη ζπλαζξνίζεηο 
δελ ππεξβαίλνπλ ηα 10 άηνκα αλά νκάδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλήιηθσλ παηδηώλ: 
 
   (α)   Πάξθα, εμαηξνπκέλσλ ησλ παηδόηνπσλ, θαη 
 
   (β)  δεκόζηνπο ρώξνπο ζπλαζξνίζεσλ, κεηαμύ άιισλ, πιαηείεο, θξάγκαηα, εθδξνκηθνί ρώξνη θαη  

καξίλεο. 
 
2.7  Απαγνξεύνληαη νη καδηθέο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο εθδειώζεηο, ζπγθεληξώζεηο, παξειάζεηο, 
ζπλαπιίεο ζε δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο ρώξνπο, ππαίζξηα παλεγύξηα, θαζώο θαη ε δηεμαγσγή 
πνδνζθαηξηθώλ θαη άιισλ αζιεηηθώλ αγώλσλ. 
 

 2.8 Επηηξέπεηαη από ηηο 06.00 π.κ. ηεο 23
εο

 Μαΐνπ 2020, ν εθθιεζηαζκόο θαη άιιεο κνξθέο 
ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο, ζε εθθιεζίεο, ηεκέλε θαη άιινπο ζξεζθεπηηθνύο ρώξνπο θαη νη 
ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο, όπσο γάκνη, βαθηίζεηο θαη θεδείεο, λννπκέλνπ όηη ηεξνύληαη νη 
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
213(Ι) ηνπ 2002 
114(Ι) ηνπ 2004 

83(Ι) ηνπ 2005 
70(Ι) ηνπ 2006 

159(Ι) ηνπ 2007 
6(Ι) ηνπ 2008 

112(Ι) ηνπ 2008 
49(Ι) ηνπ 2011 
96(Ι) ηνπ 2011 
12(Ι) ηνπ 2012 

124(Ι) ηνπ 2012 
98(Ι) ηνπ 2014 
72(Ι) ηνπ 2015 

108(Ι)ηνπ 2019. 

Επίζεκε 
Εθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Ι): 
20.3.2020 
  2.4.2020 
15.4.2020 
15.4.2020 
11.5.2020. 

2.9  Αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ πην θάησ επηρεηξήζεσλ: 
 

  (α) Ξελνδνρεία θαη ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα κε εμαίξεζε όπνπ νη ηδηνθηήηεο ή/θαη δηαρεηξηζηέο 
έρνπλ ζπλάςεη ή/θαη ζα ζπλάςνπλ ζρεηηθέο ζπκθσλίεο γηα: 

 
(i)    Πξνζσξηλή θηινμελία πξνζώπσλ ηα νπνία ζα παξακείλνπλ από ηελ άθημε ηνπο ζε 

ρώξνπο ππνρξεσηηθήο απνκόλσζεο∙ 

(ii)    πξνζσξηλή   θηινμελία   μέλσλ   πεξηεγεηώλ,  νη   νπνίνη   δελ   θαηέζηε   δπλαηόλ  
λα επηζηξέςνπλ ζηηο ρώξεο κόληκεο δηακνλήο ηνπο∙ 

(iii)   δηπισκαηηθέο απνζηνιέο Κξαηώλ ή/θαη δηεζλώλ Οξγαληζκώλ κε ηα νπνία /κε ηνπο 
νπνίνπο ε Δεκνθξαηία έρεη ζπλνκνινγήζεη δηκεξείο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο ή 
δηεζλείο ζπκβάζεηο γηα πξνζσξηλή θηινμελία μέλσλ ππεθόσλ, νη νπνίνη δελ 
θαηέζηε δπλαηόλ λα επηζηξέςνπλ ζηηο ρώξεο κόληκεο δηακνλήο ηνπο∙ 

(iv)   θηινμελία αηηεηώλ αζύινπ/ αηόκσλ πνπ αηηνύληαη θαζεζηώο δηεζλνύο πξνζηαζίαο 
ή άιισλ επάισησλ νκάδσλ πιεζπζκνύ∙ 

(v)  πξνζσξηλή θηινμελία επαγγεικαηηώλ πγείαο θαη άιινπ πξνζσπηθνύ, ην νπνίν 
εξγάδεηαη ζηνλ Οξγαληζκό Κξαηηθώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο, γηα ζθνπνύο 
αληηκεηώπηζεο ηνπ Κνξσλντνύ∙ 

 
(β)  εκπνξηθά θέληξα (malls)∙ 

(γ)  θηλεκαηνγξάθνη, ζέαηξα θαη αίζνπζεο ζεακάησλ∙ 

(δ)  ζεκαηηθά πάξθα (ινύλα παξθ θιπ), παηδόηνπνη∙ 

(ε) πάξνρνη ππεξεζηώλ εδάθνπο ζε ηξίηνπο ή απηνεμππεξεηνύκελνπο (third party ground 
handlers or self-handlers), σο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 65 ησλ πεξί Πνιηηηθήο 
Αεξνπνξίαο Νόκσλ, εμαηξνπκέλσλ απηώλ πνπ εμππεξεηνύλ ηηο πηήζεηο πνπ επηηξέπνληαη, 
δπλάκεη ησλ πεξί Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο Δηαηαγκάησλ∙ 

       
      (ζη) θαδίλν∙ 
  
      (δ)   λπρηεξηλά θέληξα, δηζθνζήθεο, θέληξα δηαζθέδαζεο θαη κνπζηθνρνξεπηηθνί ρώξνη∙ 
 
      (ε) ιεηηνπξγία αζιεηηθώλ νκίισλ, πνιηηηζηηθώλ νκίισλ, ζσκαηείσλ θαη ζπιιόγσλ, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ εζηίαζήο ηνπο, νη νπνίνη κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ 
ππό ηνπο όξνπο πνπ ηίζεληαη ζηνλ Καλνληζκό 2.11 ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο θαη 
ηεξνπκέλσλ ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο∙ 

 
      (ζ)    πξαθηνξεία ηπρεξώλ παηγλίσλ, έσο ηηο 05.59 ηεο 23

εο
 Μαΐνπ 2020∙        

       
      (η)   βηβιηνζήθεο, κνπζεία θαη αξραηνινγηθνί θαη ηζηνξηθνί ρώξνη, έσο ηηο 05.59 π.κ. ηεο 1

εο
    

Ινπλίνπ 2020∙ θαη 
 
      (θ)  επηρεηξήζεηο ιηαληθνύ εκπνξίνπ πνπ βξίζθνληαη εληόο θιεηζηώλ εκπνξηθώλ θέληξσλ 

(malls), εμαηξνπκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ ηξνθίκσλ (π.ρ. 
ππεξαγνξέο): 
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Ννείηαη όηη, όιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ αλαζηέιινπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο δηαηεξνύλ ηε δπλαηόηεηα 
λα εθηεινύλ δηνηθεηηθέο ή άιιεο εξγαζίεο θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ πνπ δελ άπηνληαη ηεο 
εμππεξέηεζεο θνηλνύ, κε ηελ ηήξεζε όισλ ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο. 
 

 
 
 

2.10 Επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία θνκκσηεξίσλ, θνπξείσλ, θέληξσλ αηζζεηηθήο θαη θέληξσλ 
δεξκαηνζηημίαο, ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20(Ι) ηνπ 2017.  
 

2.11 Επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ππεξεζηώλ εζηίαζεο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη, κεηαμύ άιισλ, ηηο πην 
θάησ επηρεηξήζεηο,  ππό ηνπο όξνπο πνπ θαζνξίδνληαη θαησηέξσ θαη ηεξνπκέλσλ ησλ 
θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο:   

(α)   εζηηαηόξηα, 

(β)   μελνδνρεία θαη ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα, 

(γ)   ηαβέξλεο, 

(δ)   θαθεηέξηεο, 

(ε)   πηηζαξίεο, 

(ζη) κππξαξίεο, ζλαθ-κπαξ θαη κπαξ,  

(δ)   θαθελεία, θαη 

(ε) θπιηθεία ή/θαη ρώξνπο εζηίαζεο αζιεηηθώλ νκίισλ, πνιηηηζηηθώλ νκίισλ, ζσκαηείσλ θαη 
ζπιιόγσλ. 

 Οη ππεξεζίεο πξνο ην θνηλό ζηηο αλσηέξσ επηρεηξήζεηο παξέρνληαη ππό ηνπο αθόινπζνπο όξνπο: 

(i) Οη ππεξεζίεο παξέρνληαη κόλν ζε αλνηθηνύο εμσηεξηθνύο ρώξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο 
όξνο «αλνηρηόο εμσηεξηθόο ρώξνο», έρεη ηελ έλλνηα ε νπνία ηνπ απνδίδεηαη από ηηο 
πξόλνηεο ηνπ  πεξί Πξνζηαζίαο ηεο Τγείαο (Έιεγρνο ηνπ Καπλίζκαηνο) Νόκν∙  

(ii) ε εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζε ηξαπεδνθαζίζκαηα, 
ηεξνπκέλσλ ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο∙ 

(iii) όπνπ ππάξρνπλ κπαξ ζηηο ελ ιόγσ επηρεηξήζεηο δελ ζα δέρνληαη θνηλό πξνο 
εμππεξέηεζε θαη ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηελ 
πξνπαξαζθεπή θαγεηώλ ή πνηώλ από ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη απαγνξεύεηαη ε απεπζείαο 
εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ από ην κπαξ∙ 

(iv) ε ιεηηνπξγία παηδόηνπσλ ζε εμσηεξηθνύο ή εζσηεξηθνύο ρώξνπο επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο 
απαγνξεύεηαη. 

 2.12 Όιεο νη επηρεηξήζεηο ιηαληθνύ εκπνξίνπ, ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία δελ έρεη αλαζηαιεί πξέπεη 
λα ηεξνύλ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ έρνπλ εθδνζεί 
από ηα Τπνπξγεία Τγείαο θαη Εξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ. 
 

 
 
 
 
 
 

2.13  Όιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δέρνληαη θνηλό πξνο εμππεξέηεζε, θαζώο θαη ηα γξαθεία ηνπ 
δεκνζίνπ θαη επξύηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ησλ Αξρώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηα νπνία 
εμππεξεηνύλ θνηλό, νθείινπλ λα ιακβάλνπλ κέηξα γηα ζεκαηνδόηεζε ηεο απόζηαζεο, ηνπιάρηζηνλ 
δύν κέηξσλ, ε νπνία πξέπεη λα ηεξείηαη από ηνπο πνιίηεο θαηά ηε δηάξθεηα εμππεξέηεζήο ηνπο, 
ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο ησλ ππνζηαηηθώλ θαη δελ επηηξέπεηαη ε παξνπζία ζηνλ ίδην ρώξν,  
δειαδή  ζην ρώξν εμππεξέηεζεο,  αλά πάζα ζηηγκή αξηζκνύ αηόκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ, πέξαλ ηνπ ελόο αηόκνπ αλά 8 η.κ. σθέιηκνπ ρώξνπ.  Επηπξόζζεηα, νθείινπλ λα 
ηεξνύλ ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ζύκθσλα κε ηηο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο πνπ έρνπλ 
εθδνζεί από ηα Τπνπξγεία Τγείαο θαη Εξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ.  

2.14 Καζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνζηαηεπηηθήο κάζθαο πξνζώπνπ  από ηνπο 
εξγαδόκελνπο: 

(α)   ε εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ εμππεξεηνύλ θνηλό, 

(β)  ζηα γξαθεία ηνπ Δεκόζηνπ θαη επξύηεξνπ Δεκόζηνπ Σνκέα θαζώο θαη Αξρώλ Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο, πνπ εμππεξεηνύλ θνηλό,  

(γ)    ζηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθνύ εκπνξίνπ, 

(δ)    ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δεκόζησλ ζπγθνηλσληώλ,  

(ε)    ζηα εξγνηάμηα 

(ζη)  ζηα θνπξεία, θνκκσηήξηα, θέληξα αηζζεηηθήο θαη θέληξα δεξκαηνζηημίαο, θαη 

(δ)    ζηηο επηρεηξήζεηο εζηίαζεο. 
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ε ζρέζε κε ηνλ παξόληα Καλνληζκό ηζρύνπλ νη αθόινπζνη όξνη: 
 
(i) Oη εξγνδόηεο νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηνπο εξγαδόκελνύο ηνπο πξνζηαηεπηηθέο κάζθεο  
πξνζώπνπ θαη γάληηα, όπνπ ηζρύεη ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τγείαο∙ 
 
(ii) απαγνξεύεηαη ε δηαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξνκεζεπηώλ εληόο ησλ ππό αλαθνξά 
επηρεηξήζεσλ ρσξίο ηε ρξήζε πξνζηαηεπηηθώλ καζθώλ πξνζώπνπ θαη γαληηώλ, όπνπ ηζρύεη 
ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο∙ 
 
(iii) νη εξγαδόκελνη θαη εξγνδόηεο νθείινπλ λα ηεξνύλ ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ζύκθσλα κε 
ηηο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηα Τπνπξγεία Τγείαο θαη Εξγαζίαο, Πξόλνηαο 
θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ∙ 
 
(iv) από ηηο 06.00 π.κ. ηεο 23εο Μαΐνπ 2020, νη πξόλνηεο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (i) έσο (iii)  
ηζρύνπλ θαη γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζε ηπρεξά παηγλίδηα, ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο∙ 
 
(v) από ηηο 06.00 π.κ. ηεο 1εο Ινπλίνπ 2020, νη πξόλνηεο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (i) έσο (iii) ηζρύoπλ 
θαη γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζε βηβιηνζήθεο, κνπζεία, αξραηνινγηθνύο θαη ηζηνξηθνύο ρώξνπο, 
ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.   

 2.15 Σα  θαξκαθεία   θαη  ππεξαγνξέο  ηξνθίκσλ  εμππεξεηνύλ  θαηά  ηηο  θαζεκεξηλέο  εκέξεο, ην 
άββαην θαη ηηο Κπξηαθέο  (όπνπ ηζρύεη)  από  ηελ ώξα έλαξμεο  ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο έσο ηηο 10.00 
π.κ. απνθιεηζηηθά θαη κόλν πξόζσπα: 
 

(α)   Σα νπνία εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ εππαζώλ νκάδσλ όπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί 
από ην Τπνπξγείν Τγείαο κε θαηάινγν πνπ έρεη δεκνζηεπζεί,  εκεξνκελίαο 29 Απξηιίνπ 
2020, ή/θαη ζε νπνηαδήπνηε κειινληηθή αλαζεώξεζή ηνπ, 

(β)    εμήληα εηώλ θαη άλσ, θαη 

(γ)    κε αλαπεξίεο. 

 2.16  Επηηξέπεηαη από ηηο 06.00 π.κ. ηεο 23
εο

 Μαΐνπ 2020, ε πξόζβαζε ζε παξαιίεο, ζύκθσλα 
κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

2.17 Οπνηνδήπνηε πξόζσπν εηζέξρεηαη παξάλνκα ζηε Δεκνθξαηία από κε ειεγρόκελν ζεκείν ή 
νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν ή/θαη δηακέζνπ ζαιάζζεο, ηίζεηαη από ηελ είζνδό ηνπ γηα 14 κέξεο ζε 
ρώξνπο ππνρξεσηηθήο απνκόλσζεο (θαξαληίλαο) πνπ ππνδεηθλύεη ε Δεκνθξαηία. 

2.18 Οπνηνδήπνηε πξόζσπν βξίζθεηαη από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο ζε 
ππνρξεσηηθή απνκόλσζε (θαξαληίλα), ζπλερίδεη ηελ ππνρξεσηηθή απνκόλσζε κέρξη ηε ιήμε 
απηήο. 

 2.19 Επηηξέπνληαη κεηαθηλήζεηο ηδησηηθώλ ζθαθώλ κεηαμύ αδεηνδνηεκέλσλ ρώξσλ ειιηκεληζκνύ 
εληόο ηεο επηθξάηεηαο ηεο Δεκνθξαηίαο, γηα ζθνπνύο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο, θαζώο θαη γηα 
ζθνπνύο αλαςπρήο εληόο ηεο επηθξάηεηαο ηεο Δεκνθξαηίαο, λννπκέλνπ όηη νη επηβάηεο θαη 
πιήξσκα δελ ππεξβαίλνπλ ηα 10 άηνκα αλά νκάδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλήιηθσλ 
παηδηώλ.   
 

 3. Σν παξόλ Δηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρύ, άκεζα, κε ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο 
Δεκνθξαηίαο. 

 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΙΩΑΝΝΟΤ, 

Τπνπξγόο Τγείαο. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο 

1445 Λεπθσζία, Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Επίζεκεο Εθεκεξίδαο πσινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα. 
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

2 ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

3 ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

4 ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

5 ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

6 ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

7 ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

8 ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

9 ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

10 ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

11 ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

12 ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

13 ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

14 ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

15 ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

16 ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

17 ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

18 ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

19 ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

20 ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟ____________________________ ____________________________

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

Α/Α
ΠΕΡΙΟΔΟΣ - 

ΩΡΕΣ

ΗΜΕΡΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ


