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Σωματεία Μέλη
της Κ.Ο.ΤΟΞ.
Αγαπητοί φίλοι,
Θέμα: Προπονήσεις αθλητών με περιοριστικά μέτρα.
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι
σύμφωνα με το νέο διάταγμα του Υπουργείου Υγείας Κ.Δ.Π. 254/2020
ημερομηνίας 5/5/2020 και την οδηγία επίσης του Υπουργείου Υγείας ημερομηνίας
12/6/2020 (επισυνάπτονται), τα περιοριστικά μέτρα διαφοροποιούνται ως εξής:
•
•
•
•
•

Σε κάθε γήπεδο θα μπορούν να παρευρίσκονται μέχρι 30 άτομα,
οποιασδήποτε ιδιότητας, ανάλογα και με το εμβαδό του αγωνιστικού
χώρου.
Κανένας άλλος, εκτός από αθλητές προπονητές και εκπροσώπους
σωματείων σε αποστολή, δεν μπορούν να είναι παρών.
Εάν στο ίδιο γήπεδο προπονείτε και άλλο σωματείο, να ληφθεί υπόψη στο
πρόγραμμα ούτος ώστε να μην συμπίπτουν οι ώρες.
Κτηριακές εγκαταστάσεις, όπως αποδυτήρια, παραμένουν κλειστά.
Όλα τα άτομα που παρευρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να
τηρούν καθ' ολη την διάρκεια της παρουσίας τους, απόσταση μεταξύ τους
τουλάχιστον 2 μέτρων, χωρίς οποιαδήποτε προσωπική επαφή.

Επιπρόσθετα θέλουμε 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.
•
•
•
•
•

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,
όπως μάσκες, γάντια και αντισηπτικά,
να τηρούνται ευλαβικά οι αποστάσεις μεταξύ τους, όπως αναφέρετε και πιο
πάνω,
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 παράνομα στο
γήπεδο θα καταγγέλλονται στην αστυνομία.
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Η Ομοσπονδία ορίζει υπεύθυνους για την εφαρμογή όλων των πιο πάνω, τις
διοικήσεις και τους προπονητές των σωματείων.
Στο Ομοσπονδιακό γήπεδο, πέραν των μελών του Δ.Σ. υπεύθυνοι για την
εφαρμογή των πιο πάνω είναι ο Ομοσπονδιακός προπονητής Στέλιος Θεοφάνους,
ο Ομοσπονδιακός προπονητής ΑμεΑ Σάββας Λακερίδης, οι Ομοσπονδιακοί
προπονητές Νέων Γιώργος Γεωργίου και Αλέξανδρος Σαββίδης, όπως επίσης και
οι υπεύθυνοι Ανάπτυξης Αντώνης Κοντεμενιώτης και Αγώνων Τώνια
Ματσουκάρη.
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες..
Με εκτίμηση

Θεοφυλάκτου Ανδρέας
Πρόεδρος

Χορηγοί:
Χορηγός επικοινωνίας:

Νίκος Νικολάου
Γεν. Γραμματέας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΙΟ (SARSCoV-2)
ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ

Η επιδημιολογική εικόνα στην Κύπρο από την πανδημία του νέου κορωνοιού (SARS-CoV2)
είναι θετική την παρούσα στιγμή, αλλά ο κίνδυνος εστιακής αναζωπύρωσης είναι πάντα
υπαρκτός, όπως και η πιθανότητα εμφάνισης νέου επιδημικού κύματος. Η αποκλιμάκωση
των μέτρων που άρχισε από τις 04/05/2020 θα πρέπει να παρακολουθείται στενά, πάντοτε
λαμβάνοντας υπόψη την ατομική και συλλογική ασφάλεια των πολιτών.
Η επιστροφή στον οργανωμένο ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό γίνεται
προοδευτικά με βάση τα Περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της
Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματα του 2020. Η μετάβαση στην επόμενη
φάση θα γίνεται μετά από εκτίμηση της πορείας της επιδημίας στο γενικό πληθυσμό και τη
συμμόρφωση με τα μέτρα προστασίας.
Σύμφωνα με τον κανονισμό 2.3 στο περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για
Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ.28) του 2020,
επιτρέπεται από τις 06.00 π.μ. της 9ης
Ιουνίου 2020, η διεξαγωγή αθλητικών
πρωταθλημάτων χωρίς την παρουσία θεατών, άνευ της χρήσης αποδυτηρίων και
τηρουμένων των κατευθυντηρίων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού
Οργανισμού Αθλητισμού. Ωστόσο, σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες, θα
επιτρέπεται από τις 06.00 π.μ. της 13ης Ιουνίου 2020 η διεξαγωγή ομαδικών αγώνων και
πρωταθλημάτων σε εξωτερικούς μόνο χώρους άθλησης, συμπεριλαμβανομένων
αθλημάτων που ο κανονικός τρόπος διεξαγωγής τους περιλαμβάνει επαφή αθλούμενου με
αθλούμενο αντίπαλης ομάδας. Όσον αφορά εσωτερικούς χώρους άθλησης, αυτό θα
επιτραπεί από τις 29 Ιουνίου 2020, υπό την επιφύλαξη της πορείας της πανδημίας COVID-19
και τυχόν τροποποιήσεων στα επόμενα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας.
Σύμφωνα επίσης με τον κανονισμό 2.7(α) στο περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων
για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ.28) του 2020,
επιτρέπεται από τις 06.00 π.μ. της 13ης Ιουνίου 2020, η λειτουργία κλειστών και ανοικτών
χώρων άθλησης, περιλαμβανομένων υπαίθριων και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων,
γυμναστηρίων καθώς και σχολών αθλημάτων (π.χ. πολεμικές τέχνες, κλπ.), άνευ της χρήσης
αποδυτηρίων, τηρουμένων των κατευθυντηρίων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του
Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.
Η λειτουργία των εν λόγω χώρων άθλησης, περιλαμβανομένων αθλητικών εγκαταστάσεων
και σχολών αθλημάτων, επιτρέπεται τηρουμένων των παρουσών κατευθυντηρίων οδηγιών.
Σημειώνεται ότι αυτές είναι ενδεικτικές, δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές
περιπτώσεις και εφαρμόζονται απαραίτητα παράλληλα με τα μέτρα κονωνικής
αποστασιοποίησης και τα μέτρα ατομικής υγιεινής που επιβάλλονται.
Η εξειδίκευση των μέτρων, ανά άθλημα, γίνεται σε συνεργασία με τις οικείες αθλητικές
ομοσπονδίες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική

ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τον συνάνθρωπό τους από τη σοβαρή απειλή
της λοίμωξης COVID-19.
Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, θα
παρακολουθεί συνεχώς τη δυναμική της επιδημίας και θα προσαρμόζει τα μέτρα στις νέες
καταστάσεις εκδίδοντας, όποτε κριθεί αναγκαίο, νέες κατευθυντήριες οδηγίες.

Γενικές απαιτήσεις τόσο για κλειστούς εσωτερικούς χώρους όσο και για ανοικτούς
εξωτερικούς χώρους:
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που αθλούμενος/η έχει νοσήσει από τη λοίμωξη COVID-19
και επιθυμεί να αθληθεί εντατικά θα πρέπει να εξετάζεται από καρδιολόγο, καθώς ο ιός
δύναται να προκαλέσει καρδιακές βλάβες.
Σε κάθε εγκατάσταση υπάρχει μία είσοδος και έξοδος στην οποία καταγράφονται σε ειδικά
έντυπα ή σε ηλεκτρονικό σύστημα οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι με τα στοιχεία
επικοινωνίας τους, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ιχνηλάτησης τυχόν κρούσματος COVID19 από την αρμόδια αρχή. Τα στοιχεία φυλλάσονται για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών.
Τα στοιχεία των αθλούμενων οι οποίοι είναι ανήλικοι δύναται να δίδονται από τους
κηδεμόνες ή τους συνοδούς αυτών.
Ο έχων την ευθύνη διαχείρισης του χώρου άθλησης θα έχει καθιερώσει διαδικασία
υποχρεωτικής μέτρησης της θερμοκρασίας σώματος κάθε αθλούμενου και εργαζόμενου
κατά την είσοδο στον χώρο άθλησης, με ανέπαφο θερμόμετρο. Όπου είναι δυνατό, θα
τηρείται και αρχείο των μετρήσεων.
Για να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των εισερχόμενων και των εξερχόμενων αθλούμενων
στην αθλητική εγκατάσταση/σχολή κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει ένα κενό περίπου 20
λεπτών μεταξύ των προπονήσεων/ της άθλησης του κάθε γκρουπ. Προτείνεται ο
προγραμματισμός των προπονήσεων να γίνεται έτσι ώστε σε κάθε μία ώρα προπόνησης/
άθλησης να αναλογούν 75΄-90΄ λεπτά χρήσης της εγκατάστασης/σχολής, ώστε να υπάρχει
επαρκής χρόνος (π.χ. 20΄) για την έξοδο και είσοδο των αθλούμενων, την απολύμανση των
χώρων, όπου απαιτείται και την αποφυγή συνάντησης των εισερχόμενων με τους
εξερχόμενους.
Θα γίνεται κάθε προσπάθεια από τους προπονητές και τους διαχειριστές των χώρων
άθλησης όπως οι τυχόν ομάδες συναθλούμενων είναι σταθερές, ώστε μακροπρόθεσμα να
περιορίζεται ο αριθμός διαφορετικών ατόμων με τα οποία ένας αθλούμενος θα μοιράζεται
τον ίδιο χώρο.
Χειραψίες, χαιρετισμοί, εναγκαλισμοί απαγορεύονται ενώ οι επαφές μεταξύ των
αθλούμενων στα πλαίσια του κανονικού τρόπου διεξαγωγής του αθλήματος πρέπει να
αποφεύγονται όταν η άθληση/προπόνηση γίνεται σε κλειστούς χώρους άθλησης.
Οι ομαδικές ασκήσεις με μπάλα επιτρέπονται. Θα πρέπει να υπάρχουν αρκετές μπάλες στην
προπόνηση ώστε στις ομαδικές ασκήσεις να εναλλάσσονται συχνά (π.χ. κάθε 5 λεπτά), και

να απολυμαίνονται όσες χρησιμοποιήθηκαν με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας
(Βλέπε:
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/pa.pdf
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/4_3.pdf ).

Συχνός καθαρισμός και απολύμανση με βάση τις πιο πάνω οδηγίες να προβλέπεται από τους
υπεύθυνους χώρων άθλησης/ αθλητικών εγκαταστάσεων/ σχολών αθλημάτων και όσον
αφορά χαλιά, τάπητες, σάκους πυγχμαχίας και άλλες επιφάνεις και αντικείμενα κοινής
χρήσης από αθλούμενους. Τέτοιες επιφάνειες και αντικείμενα να τυγχάνουν καθαρισμού και
απολύμανσης μεταξύ της χρήσης τους από κάθε αθλούμενο. Για επιφάνειες (τάπητες, χαλιά
κλπ), που είναι πιθανόν να καταστραφούν από τη χρήση διαλύματος χλωρίνης, μπορεί να
γίνεται καθαρισμός με ουδέτερο απορρυπαντικό. Ωστόσο, σε τέτοια περίπτωση καλό είναι
να ακολουθεί απολύμανση με χρήση αιθανόλης σε συγκέντρωση 70%.
Επίσης, θα τυγχάνουν συχνού καθαρισμού και απολύμανσης άλλα σημεία που αγγίζονται
συχνά από πολλά άτομα, όπως πόμολα, διακόπτες, βρύσες κτλ.
Να υπάρχει υγρό αντισηπτικό διάλυμα για απολύμανση των χεριών στο χώρο της
προπόνησης/άθλησης, σε εμφανές σημείο, καθώς επίσης και στα αποχωρητήρια.
Στα αποχωρητήρια να υπάρχει συνεχόμενος φυσικός η τεχνικός εξαερισμός.
Όλοι οι αθλούμενοι και όλο το προσωπικό υποχρεούνται να επιδεικνύουν υγιεινή των χεριών
πριν και μετά από κάθε δραστηριότητα.
Οι προπονητές, βοηθοί προπονητές και λοιπά άτομα που καθοδηγούν ή επιβλέπουν
αθλούμενους θα πρέπει κατά τον χρόνο που προπονούν, καθοδηγούν ή επιβλέπουν
αθλούμενους να φοράνε μάσκα.
Αποδυτήρια και ντους θα παραμένουν κλειστά.
Οι προπονητές και γενικά το προσωπικό έχουν ευθύνη να επιβλέπουν τους αθλούμενους για
την άριστη συμμόρφωση με τους κανόνες υγιεινής και τα μέτρα προφύλαξης κατά της
εξάπλωσης του COVID-19.
Θα πρέπει από τη διεύθυνση του χώρου άθλησης να διατίθενται γραπτές οδηγίες και
εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο της εξάπλωσης του COVID-19 στο προσωπικό έτσι ώστε να
γνωρίζει τα συμπτώματα του COVID-19 και να είναι σε θέση να τα αναγνωρίζει έγκαιρα.
Σκοπός είναι να μπορεί να ζητήσει κατάλληλη ιατρική βοήθεια και εργαστηριακό έλεγχο και
να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο μόλυνσης τόσο του κοινού όσο και των άλλων εργαζομένων.
Να γίνεται πιστή εφαρμογή του οδηγού διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην
εργασία σε συνθήκες Κορωνοϊού:
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg7.pdf
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg3.pdf

Απαγορεύεται η χρήση κοινού ρουχισμού ή η κοινή χρήση προσωπικών αντικειμένων.

Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου
μόλυνσης από τον ιό, συχνός καθαρισμός και απολύμανση των χεριών ιδιαίτερα μετά από
επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις και μετά τη χρήση της τουαλέτας.
Προσωπικό που παρουσιάζει συμπτώματα του COVID-19 θα πρέπει να απέχει από την
εργασία και να απευθυνθεί άμεσα τηλεφωνικά στον προσωπικό του ιατρό. Σε περίπτωση
εμφάνισης συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια της εργασίας, το εργαζόμενο άτομο θα πρέπει
να εγκαταλείπει αμέσως την εργασία και να επιστρέψει σε αυτή μόνο όταν παύσουν τα
συμπτώματα και αφού υποχρεωτικά εν τω μεταξύ συμβουλευθεί τον προσωπικό του γιατρό.
Να υπάρχει γραπτή οδηγία σε περίοπτο χώρο στην είσοδο κάθε χώρου άθλησης που να
ενημερώνει τους αθλούμενους για τα συμπτώματα της νόσου COVID-19 και στην περίπτωση
που παρουσιάζουν τέτοια συμπτώματα, να τους αποτρέπει από το να εισέρχονται στον χώρο
άθλησης.
Το προσωπικό να τηρεί αυστηρούς κανόνες ατομικής υγιεινής.
Μείωση στο βαθμό που είναι εφικτό των συναλλαγών σε μετρητά και αντί αυτού προώθηση
των ανέπαφων συναλλαγών.
Απαγορεύεται η λειτουργία μπαρ και ψυκτών νερού.
Στην περίπτωση μεταφοράς αθλούμενων από την οικία τους στον χώρο άθλησης με οχήματα
της επιχείρησης που διαχειρίζεται τον χώρο άθλησης, εντός του οχήματος θα τηρείται η
απαραίτητη αποστασιοποίηση και τα καθίσματα και οι εσωτερικοί χώροι του οχήματος θα
καθαρίζονται και απολυμαίνονται μετά από κάθε μεταφορά. Επίσης, κατά τις μεταφορές θα
διατηρούνται τα παράθυρα ανοικτά τουλάχιστον κατά το ήμισυ ακόμη και αν λειτουργεί το
σύστημα κλιματισμού.
Να ακολουθούνται οι ειδικότερες οδηγίες από την αντίστοιχη ομοσπονδία για συγκεκριμένα
αθλήματα, εκεί όπου υπάρχουν.

Ειδικές απαιτήσεις για εσωτερικούς χώρους άθλησης:
Όσον αφορά κλειστούς χώρους, θα ισχύουν τα ίδια μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης
του COVID-19 όπως ισχύουν για τα γυμναστήρια και αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο του
Υπουργείου Υγείας με ημερομηνία 6 Ιουνίου 2020 και τίτλο «Μέτρα προφύλαξης κατά της
εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους Γυμναστηρίων», το οποίο δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg42.pdf Μέσα στα πλαίσια αυτά,
τονίζεται ότι πρέπει να αναλογούν τουλάχιστον 10 τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο ανά χώρο.
Όπου στο έγγραφο αυτό αναφέρεται η λέξη γυμναστήριο, θα λογίζεται ότι γίνεται αναφορά
σε κλειστό χώρο άθλησης, είτε αυτός είναι κλειστή αθλητική εγκατάσταση είτε σχολή
αθλημάτων.

Οι προπονητές μεριμνούν ώστε να τηρείται όσο γίνεται η ελάχιστη απόσταση των δύο
μέτρων μεταξύ των αθλούμενων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της προπόνησης. Η
ελάχιστη απόσταση ισχύει και για την απόσταση μεταξύ των προπονητών και των
αθλούμενων.
Μέχρι τις 28 Ιουνίου 2020, σε κλειστούς χώρους άθλησης απαγορεύεται η επαφή ενός
αθλούμενου με άλλον στα πλαίσια του κανονικού τρόπου διεξαγωγής του αθλήματος (π.χ.
κτυπήματα μεταξύ δύο αντίπαλων αθλούμενων σε προπόνηση πολεμικής τέχνης, επαφή
ώμο με ώμο σε διεκδίση της μπάλας μεταξύ αθλούμενων αντίπαλων ομάδων σε αγώνα
ποδοσφαίρου σάλας). Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων και
πρωταθλημάτων στα πλαίσια λειτουργίας επιχειρήσεων αθλητισμού σε εσωτερικούς
χώρους.
Η πιο πάνω απαγόρευση θα αρθεί από τις 29 Ιουνίου 2020 υπό την επιφύλαξη της πορείας
της πανδημίας COVID-19 και τυχόν τροποποιήσεων στα επόμενα Διατάγματα του Υπουργού
Υγείας.
Ωστόσο, στην περίπτωση αθλημάτων πολεμικών τεχνών, επιτρέπεται ένας αθλούμενος να
κρατά σταθερό έναν στόχο τον οποίο κτυπά άλλος αθλούμενος στα πλαίσια της προπόνησης.
Οπωσδήποτε όμως σε αυτή την περίπτωση ο αθλητής που κρατά τον στόχο να φοράει μάσκα
και να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τους προπονητές και υπεύθυνους των
εγκαταστάσεων/σχολών ώστε τα ζευγάρια αθλούμενων να είναι σταθερά και εν πάση
περιπτώσει να περιορίζεται ο αριθμός διαφορετικών αθλούμενων με τους οποίους ένας
αθλούμενος θα συναθλείται.

Ειδικές απαιτήσεις για εξωτερικούς χώρους άθλησης:
Η μέγιστη χωρητικότητα ατόμων σε εξωτερικούς χώρους άθλησης καθορίζεται ως εξής:
Γήπεδα ποδοσφαίρου: μέχρι 60 άτομα φυσική
συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου.

παρουσία

ανά

εγκατάσταση

Γήπεδα φούτσαλ 20mΧ40m: μέχρι 20 άτομα φυσική παρουσία ανά εγκατάσταση
συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου.
Γήπεδα εξωτερικού χώρου Καλαθόσφαιρας/ Πετόσφαιρας: μέχρι 20 άτομα φυσική
παρουσία συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου.
Γήπεδα Στίβου: μέχρι 80 άτομα φυσική παρουσία ανά εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένου
και του περιβάλλοντος χώρου.
12 Ιουνίου, 2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Κ.Δ.Π. 254/2020

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ
ΜΕΡΟ Ι
ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ
Αριθμός 5297

Παρασκεσή, 5 Ιοσνίοσ 2020
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Αριθμός 254
Ο ΠΔΡΗ ΛΟΗΜΟΚΑΘΑΡΔΩ ΝΟΜΟ, ΚΔΦ. 260
___________________
Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) θαη (δ)
Κεθ. 260.
32(Η) ηνπ 2003
31(I) ηνπ 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
Γηάηαγκα:

πλνπηηθόο
ηίηινο.

1. Σν παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα
Παξεκπόδηζε ηεο Δμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνύ COVID-19) Γηάηαγκα (Αξ. 28) ηνπ 2020.

Καζνξηζκόο
κέηξσλ κε
ζθνπό ηελ
παξεκπόδηζε
ηεο εμάπισζεο
ηεο αζζέλεηαο
ηνπ θνξσλντνύ
COVID-19.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
11.3.2020
13.3.2020

2. Δπεηδή, ε πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ην ζύζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο
απνηεινύλ επζύλε ηεο Γεκνθξαηίαο 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 Δμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνύ COVID –
19), Γηαηάγκαηα (Αξ. 1) έσο (Αξ. 27) ηνπ 2020, θαη ρσξίο επεξεαζκό όζσλ εθ ησλ Καλνληζκώλ
εθείλσλ ζπλερίδνπλ λα ηζρύνπλ, θαη
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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
20.5.2020
22.5.2020
28.5.2020
4.6.2020.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
23.3.2020.

Δπεηδή κε Γλσζηνπνίεζε πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο,
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 Δπαξρίεο Λεπθσζίαο, Λεκεζνύ, Λάξλαθαο, Ακκνρώζηνπ θαη Πάθνπ,
εο
εθδίδνληαη νη αθόινπζνη Καλνληζκνί, νη νπνίνη ηίζεληαη ζε ηζρύ από ηηο 06.00 π.κ. ηεο 9 Ηνπλίνπ
2020, εθηόο θαη εάλ δηαθνξεηηθά αλαθέξεηαη ζηνπο πην θάησ Καλνληζκνύο:
2.1 Αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ πην θάησ επηρεηξήζεσλ:
(α)

Νπρηεξηλά θέληξα, δηζθνζήθεο, θέληξα δηαζθέδαζεο θαη κνπζηθνρνξεπηηθνί ρώξνη,

(β)

θηλεκαηνγξάθνη, ζέαηξα θαη αίζνπζεο ζεακάησλ ζε θιεηζηνύο ρώξνπο, θαη

(γ)

παηδόηνπνη ζε θιεηζηνύο ρώξνπο:

Ννείηαη όηη, όιεο νη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αλαζηέιινπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, δηαηεξνύλ ηε
δπλαηόηεηα λα εθηεινύλ δηνηθεηηθήο θύζεσο εξγαζία ή άιιεο εξγαζίεο θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ
πνπ δελ άπηνληαη ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνύ, λννπκέλνπ όηη ηεξνύληαη νη θαλόλεο πγηεηλήο.
2.2
Δπηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ πξνδεκνηηθώλ, λεπηαγσγείσλ,
βξεθνλεπηνθνκηθώλ ζηαζκώλ, παηδηθώλ ιεζρώλ, νινήκεξσλ θαη ζεξηλώλ ζρνιείσλ, θαζώο θαη ησλ
ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο (εηδηθά ζρνιεία), ηεξνπκέλσλ ησλ θαηεπζπληήξησλ
νδεγηώλ ησλ Τπνπξγείσλ Τγείαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Νενιαίαο θαη Δξγαζίαο,
Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ.
2.3 Δπηηξέπεηαη ε δηεμαγσγή αζιεηηθώλ πξσηαζιεκάησλ ρσξίο ηελ παξνπζία ζεαηώλ, άλεπ ηεο
ρξήζεο απνδπηεξίσλ, ηεξνπκέλσλ ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηνπ
Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ Αζιεηηζκνύ.
2.4
Δπηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ πην θάησ επηρεηξήζεσλ ηεξνπκέλσλ ησλ θαηεπζπληήξησλ
νδεγηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο:

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
20.5.2020.

(α)

Δκπνξηθά θέληξα (malls), πνιπθαηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο ιηαληθνύ εκπνξίνπ, θαζώο θαη
ππεξεζίεο εζηίαζεο (εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ρώξνη), εληόο ησλ θέληξσλ απηώλ,

(β)

θηλεκαηνγξάθνη, ζέαηξα θαη αίζνπζεο ζεακάησλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ,

(γ)

παηδόηνπνη εμσηεξηθνύ ρώξνπ, θαη

(δ)

αζιεηηθνί όκηινη, πνιηηηζηηθνί όκηινη, ζσκαηεία θαη ζύιινγνη.

2.5 Οη Καλνληζκνί 2.3(α), 2.5, 2.6, 2.7, 2.9(β),(γ),(δ),(ε),(ζη),(δ),(ε),(ζ),(θ), 2.11, 2.14 θαη 2.15 ηνπ
πεξί Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα Παξεκπόδηζε ηεο Δμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνύ
COVID-19) Γηαηάγκαηνο (Αξ. 24) ηνπ 2020, δηαγξάθνληαη θαη θαηαξγνύληαη.
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2.6 Δπηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ππεξεζηώλ εζηίαζεο ζε εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο 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 ζρνιείσλ, αζιεηηθώλ νκίισλ, πνιηηηζηηθώλ νκίισλ,
ζσκαηείσλ, ζπιιόγσλ, θιπ.
Οη ππεξεζίεο πξνο ην θνηλό ζηηο αλσηέξσ επηρεηξήζεηο παξέρνληαη ππό ηνπο αθόινπζνπο όξνπο:
(i)

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

(ii) όπνπ ππάξρνπλ κπαξ ζηηο ελ ιόγσ επηρεηξήζεηο, δελ 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∙ θαη
(iii) ε ιεηηνπξγία παηδόηνπσλ ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο απαγνξεύεηαη:
Ννείηαη όηη, νη ελ ιόγσ επηρεηξήζεηο δύλαληαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη’ νίθνλ παξάδνζεο ή
θαηαλάισζεο εθηόο επηρείξεζεο (take away).
εο

2.7 Δπηηξέπεηαη από ηηο 06.00 π.κ. ηεο 13 Ηνπλίνπ 2020, ε ιεηηνπξγία ησλ αθόινπζσλ
επηρεηξήζεσλ, ηεξνπκέλσλ ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ή/θαη ηνπ
Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ Αζιεηηζκνύ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε:
(α) Κιεηζηνί θαη αλνηθηνί ρώξνη άζιεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ππαίζξησλ θαη θιεηζηώλ αζιεηηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ, γπκλαζηεξίσλ, ζρνιώλ ρνξνύ θαη άιισλ εηδώλ ζρνιώλ, θαζώο θαη άιισλ
αζιεκάησλ (π.ρ. πνιεκηθέο ηέρλεο, θιπ), άλεπ ηεο ρξήζεο απνδπηεξίσλ,
(β)

ζεκαηηθά πάξθα (π.ρ. Luna park) θαη πδαηόπαξθα, θαη

(γ)

θαδίλν.

2.8 Καζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνζηαηεπηηθήο κάζθαο πξνζώπνπ από ηνπο εξγαδόκελνπο:
(α) ε εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ εμππεξεηνύλ θνηλό,
(β)

ζηα γξαθεία ηνπ Γεκόζηνπ θαη επξύηεξνπ Γεκόζηνπ Σνκέα θαζώο θαη Αξρώλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο, πνπ εμππεξεηνύλ θνηλό,

(γ)

ζηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθνύ εκπνξίνπ,

(δ)

ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο,

(ε)

ζηα εξγνηάμηα

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

ζηηο επηρεηξήζεηο εζηίαζεο,

(ε)

ζε παηδόηνπνπο,

(ζ)

ζε επηρεηξήζεηο ηπρεξώλ παηρληδηώλ θαη θαδίλν,

(η)

ζε βηβιηνζήθεο, κνπζεία, αξραηνινγηθνύο θαη ηζηνξηθνύο ρώξνπο,

(θ)

ζε θηλεκαηνγξάθνπο, ζέαηξα θαη αίζνπζεο ζεακάησλ αλνηρηνύ ρώξνπ, θαη

(ι)

ζε νπνηεζδήπνηε άιιεο επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνύο, κε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο.

ε ζρέζε κε ηνλ παξόληα Καλνληζκό ηζρύνπλ νη αθόινπζνη όξνη:
(i)

Οη εξγνδόηεο νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηνπο εξγαδόκελνύο ηνπο πξνζηαηεπηηθέο κάζθεο
πξνζώπνπ θαη γάληηα, όπνπ ηζρύεη ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο∙

1270
(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, νη νπνίεο εθδίδνληαη από ηα Τπνπξγεία Τγείαο θαη
Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ.
2.9 Καζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνζηαηεπηηθήο κάζθαο πξνζώπνπ από ηνπο εξγαδόκελνπο
θαη επηβάηεο ζε όια ηα ιεσθνξεία ηαθηηθώλ επηβαηώλ κε θόκηζηξν αλά επηβάηε, θαζώο θαη ζε όια ηα
κέζα δεκόζησλ θαη/ή ηδησηηθώλ κεηαθνξώλ όπσο ππεξεζίεο θιεηζηώλ ζπξώλ (shuttle) από θαη πξνο
ηα αεξνδξόκηα, ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία θαη/ή άιια ιεσθνξεία (mini buses).
2.10 Απαγνξεύνληαη νη καδηθέο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο εθδειώζεηο, ζπγθεληξώζεηο, δηαδειώζεηο,
παξειάζεηο, ζπλαπιίεο ζε δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο ρώξνπο, θαζώο θαη ηα ππαίζξηα παλεγύξηα θαη
θεζηηβάι.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
30.4.2020.

2.11 Ο Καλνληζκόο 2.13 ηνπ πεξί Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα Παξεκπόδηζε ηεο
Δμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνύ COVID-19) Γηαηάγκαηνο (Αξ. 20) ηνπ 2020, δηαγξάθεηαη θαη θαηαξγείηαη.

2.12 Δπηηξέπνληαη ηα επηζθεπηήξηα ζε όια ηα θξαηηθά θαη ηδησηηθά λνζειεπηήξηα, ζηηο ηέγεο
Ζιηθησκέλσλ θαη Αλαπήξσλ θαη ζηηο Γνκέο 24σξεο Φξνληίδαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία, κόλν κε
ξαληεβνύ θαη θαηόπηλ έγθξηζεο ηνπ Γηεπζπληή ηνπ λνζειεπηεξίνπ/ ηέγεο / Γνκήο.
εο

εο

2.13 Δπηηξέπεηαη από ηηο 00.01 ηεο 9 Ηνπλίνπ 2020, κέρξη ηα κεζάλπρηα ηεο 19 Ηνπλίνπ 2020, ε
είζνδνο ζηε Γεκνθξαηία πξνζώπσλ αλεμαξηήησο ππεθνόηεηαο από ρώξεο ησλ θαηεγνξηώλ Α θαη
Β, ζύκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ρσξώλ, βάζεη ηεο εθηίκεζεο θηλδύλνπ, όπσο απηέο
αλαθνηλώλνληαη από ην Τπνπξγείν Τγείαο, ππό ηνπο αθόινπζνπο όξνπο:
(α) Ο επηβάηεο πξνβαίλεη ζε κνξηαθή εμέηαζε γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ COVID-19 από πηζηνπνηεκέλν
εξγαζηήξην κε αξλεηηθή έλδεημε, κε ηζρύ 72 ώξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζή ηνπ,
(β) πξόζσπν πνπ εκπίπηεη ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο, δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε κνξηαθή
εμέηαζε θαηά ηελ άθημε ηνπ ζηε Γεκνθξαηία, ην θόζηνο ηεο νπνίαο θαιύπηεη ν ίδηνο θαη παξακέλεη ζε
ππνρξεσηηθό απηνπεξηνξηζκό, κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ απνηειέζκαηνο:
(i) Κύπξηνη πνιίηεο κόληκα δηακέλνληεο ζηε Γεκνθξαηία, νη αιινδαπνί ζύδπγνί ηνπο θαη ηα αλήιηθα
ηέθλα απηώλ,
(ii) όινη νη λόκηκα δηακέλνληεο ζηε Γεκνθξαηία,
(γ) πξόζσπα, ηα νπνία δηθαηνύληαη λα εηζέιζνπλ ζηε Γεκνθξαηία, ζύκθσλα κε ηε πλζήθε ηεο
Βηέλλεο.
(δ) ηα πξόζσπα, ηα νπνία αθηθλνύληαη ζηε Γεκνθξαηία θαη δηαγλώζθνληαη ζεηηθνί ζηελ αζζέλεηα
ηνπ COVID-19, παξακέλνπλ ζε θαζεζηώο ππνρξεσηηθήο απνκόλσζεο (θαξαληίλα) θαη αθνινπζείηαη
ην ηαηξηθό πξσηόθνιιν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
20.3.2020
2.4.2020
15.4.2020
15.4.2020
11.5.2020
25.5.2020.

εο

εο

2.14 Δπηηξέπεηαη από ηηο 00.01 ηεο 9 Ηνπλίνπ 2020, κέρξη ηα κεζάλπρηα ηεο 19 Ηνπλίνπ 2020, ε
κεηαθνξά ζηε Γεκνθξαηία ησλ αθόινπζσλ θαηεγνξηώλ πξνζώπσλ από ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ
ζηηο Καηεγνξίεο Α θαη Β, ζύκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ρσξώλ, βάζεη ηεο εθηίκεζεο
θηλδύλνπ, όπσο απηέο αλαθνηλώλνληαη από ην Τπνπξγείν Τγείαο, κε πηήζεηο γηα ηηο νπνίεο θαη’
εμαίξεζε παξαρσξείηαη εηδηθή άδεηα από ηνλ Τπνπξγό Μεηαθνξώλ, Δπηθνηλσληώλ θαη Έξγσλ,
ζύκθσλα κε ηα πεξί Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα Παξεκπόδηζε ηεο Δμάπισζεο
ηνπ Κνξσλντνύ COVID-19) Γηαηάγκαηα ηνπ 2020 έσο (Αξ. 6) ηνπ 2020, σο εθάζηνηε
ηξνπνπνηνύληαη ή αληηθαζίζηαληαη:
(α) Κππξίσλ πνιηηώλ κόληκα δηακελόλησλ ζηε Γεκνθξαηία, ησλ αιινδαπώλ ζπδύγσλ ηνπο θαη ησλ
αλήιηθσλ ηέθλσλ απηώλ,
(β) όισλ ησλ λόκηκα δηακελόλησλ ζηε Γεκνθξαηία πξνζώπσλ,
(γ) πξνζώπσλ πνπ δηθαηνύληαη λα εηζέιζνπλ ζηε Γεκνθξαηία ζύκθσλα κε ηε πλζήθε ηεο Βηέλλεο,
(δ) πξνζώπσλ αλεμαξηήησο ππεθνόηεηαο, ησλ νπνίσλ ε παξνπζία ζηε Γεκνθξαηία, ιόγσ ηεο
επαγγεικαηηθήο ή επηζηεκνληθήο ηνπο ηδηόηεηαο, εγθξίλεηαη από ην αξκόδην ηαηξηθό όξγαλν γηα
ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο ηνπ Κνξσλντνύ,
(ε) αζζελώλ αλεμαξηήησο ππεθνόηεηαο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία ζε εγθεθξηκέλν ηδησηηθό ή δεκόζην
λνζειεπηήξην/ηαηξηθό θέληξν ζηε Γεκνθξαηία, ηελ νπνία ελδείθλπηαη όπσο ζπλερίζνπλ, θαη
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(ζη) πξώηνπ βαζκνύ ζπγγελώλ πξνζώπσλ πνπ δηακέλνπλ λόκηκα ζηε Γεκνθξαηία θαη/ή πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη νηθνλνκηθά ζηε Γεκνθξαηία
(ζύδπγνο, παηδηά, γνλείο)
γηα ζθνπνύο
επαλέλσζεο νηθνγελεηώλ.

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
20.3.2020
2.4.2020
15.4.2020
15.4.2020
11.5.2020
25.5.2020.

Ζ κεηαθνξά ησλ πξνζώπσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο (α) έσο (ζη) ππόθεηηαη ζηνπο
αθόινπζνπο όξνπο:
(i) Ο επηβάηεο, είηε πξνβαίλεη ζε κνξηαθή εμέηαζε γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ COVID-19, κε έλδεημε
αξλεηηθή, κε ηζρύ 72 ώξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζή ηνπ, είηε πξαγκαηνπνηεί ηε κνξηαθή εμέηαζε
θαηά ηελ άθημή ηνπ ζηε Γεκνθξαηία θαη παξακέλεη ζε ρώξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί κέρξη
ηελ έθδνζε ηνπ απνηειέζκαηνο. ηε ζπλέρεηα παξακέλεη ζε θαζεζηώο απηνπεξηνξηζκνύ γηα
14 εκέξεο,
(ii) όια ηα πξόζσπα, ηα νπνία αθηθλνύληαη ζηε Γεκνθξαηία θαη δηαγλώζθνληαη ζεηηθνί ζηελ
αζζέλεηα ηνπ COVID-19 παξακέλνπλ ζε θαζεζηώο ππνρξεσηηθήο απνκόλσζεο (θαξαληίλα)
θαη αθνινπζείηαη ην ηαηξηθό πξσηόθνιιν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, θαη
(iii) ην θόζηνο ηνπ αεξνπνξηθνύ εηζηηεξίνπ, εθόζνλ ππάξρεη, θαηαβάιιεηαη από θάζε επηβάηε,
πιελ ησλ πξνζώπσλ πνπ έρεη απνζηείιεη ε Γεκνθξαηία ζην εμσηεξηθό γηα ηαηξηθνύο
ιόγνπο, θαζώο θαη ησλ πξνζώπσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία (δ).
εο
εο
2.15 Δπηηξέπεηαη από ηηο 00.01 ηεο 9 Ηνπλίνπ 2020 κέρξη ηα κεζάλπρηα ηεο 19 Ηνπλίνπ 2020, ε
κεηαθνξά θαη/ή αλαρώξεζε από ηε Γεκνθξαηία πξνζώπσλ, ηα νπνία είλαη κέιε πιεξσκάησλ
εκπνξηθώλ ζθαθώλ ή κέιε πιεξσκάησλ ζε πιαηθόξκεο πνπ δηελεξγνύλ δηεξεπλεηηθέο γεσηξήζεηο
εληόο Απνθιεηζηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Εσλώλ Κξαηώλ κε ηα νπνία ε Γεκνθξαηία εγθαζίδξπζε
δηπισκαηηθέο ζρέζεηο, ή κέιε πιεξσκάησλ θξνπαδηεξόπινησλ πνπ βξίζθνληαη ζε παξνπιηζκό ή
κέιε πιεξσκάησλ ζθαθώλ αλαςπρήο, πνπ είηε ειιηκελίδνληαη ζηνπο ιηκέλεο ηεο Γεκνθξαηίαο, είηε
αθηθλνύληαη κε εκπνξηθέο πηήζεηο ή κε πηήζεηο πνπ, θαη’ εμαίξεζε, επηηξέπνληαη θαηόπηλ εηδηθήο
άδεηαο από ηνλ Τπνπξγό Μεηαθνξώλ, Δπηθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, ζύκθσλα κε ηα πεξί Πνιηηηθήο
Αεξνπνξίαο (Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα Παξεκπόδηζε Δμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνύ COVID-19)
Γηαηάγκαηα ηνπ 2020 έσο (Αξ. 6) ηνπ 2020, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηνύληαη ή αληηθαζίζηαληαη, ππό
ηνπο αθόινπζνπο όξνπο:
(i)
(ii)

(iii)

Σα ελ ιόγσ πξόζσπα ηίζεληαη ζε θαζεζηώο απηνπεξηνξηζκνύ 14 εκέξεο πξηλ ηελ άθημή
ηνπο,
ππνβάιινληαη ζε κνξηαθή εμέηαζε γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ COVID-19, πξηλ ηελ άθημή ηνπο, ε
νπνία λα είλαη αξλεηηθή ή εάλ απηό δελ είλαη δπλαηό θαηά ηελ άθημή ηνπο θαη εάλ ε εμέηαζε
είλαη ζεηηθή, παξακέλνπλ ζε θαζεζηώο ππνρξεσηηθήο απνκόλσζεο (θαξαληίλα) θαη
αθνινπζείηαη ην ηαηξηθό πξσηόθνιιν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, θαη
ε εηαηξεία ζηελ νπνία εξγάδνληαη ή/θαη ν πξάθηνξαο, o νπνίνο έρεη αλαιάβεη ηελ αιιαγή
ηνπ πιεξώκαηνο, αλαιακβάλεη ηε κεηαθνξά ηνπ πιεξώκαηνο απεπζείαο από ην πινίν ζην
αεξνδξόκην θαη ηε κεηαθνξά ησλ πιεξσκάησλ πνπ αθηθλνύληαη αεξνπνξηθώο από ην
αεξνδξόκην ζην ιηκάλη αλαρώξεζεο, θάησ από απζηεξά κέηξα πξνζηαζίαο. Δάλ δελ
ππάξρεη ζπγρξνληζκόο κεηαμύ ηεο άθημεο ηνπ πινίνπ θαη ηεο άθημεο ηεο πηήζεο, ή εάλ
εθθξεκνύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ κνξηαθώλ εμεηάζεσλ ε εηαηξεία ή/θαη ν πξάθηνξαο
πξνβαίλνπλ ζε ξπζκίζεηο κε ηηο Αξρέο γηα ηε δηακνλή ηνπ πιεξώκαηνο ζε θαζνξηζκέλα
θαηαιύκαηα, ππό θαζεζηώο απνκόλσζεο, κέρξη ηελ άθημε ηεο πηήζεο ή ηνπ πινίνπ. Όπνπ
είλαη δπλαηόλ, ην πιήξσκα απνβίβαζεο παξακέλεη ζην πινίν κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο
πηήζεο:

Ννείηαη όηη, γηα ηα πξόζσπα ηα νπνία ήδε εξγάδνληαη σο κέιε πιεξσκάησλ ζε ζθάθε ηα
νπνία ειιηκελίδνληαη ζε θππξηαθά ιηκάληα θαη ηα νπνία ζα αλαρσξήζνπλ από ηε Γεκνθξαηία,
εθαξκόδεηαη ζηελ πεξίπησζή ηνπο κόλν ε ππνπαξάγξαθνο (iii).
2.16 Δπηηξέπεηαη από ηηο 00.01 ηεο 9εο Ηνπλίνπ 2020 κέρξη ηα κεζάλπρηα ηεο 19εο Ηνπλίνπ 2020, ε
κεηαθνξά θαη παξακνλή ζηε Γεκνθξαηία λαπηηθώλ θαη κειώλ πιεξσκάησλ ζθαθώλ, νη νπνίνη
αθηθλνύληαη κε ζθάθε πνπ ειιηκελίδνληαη ζηνπο ιηκέλεο ηεο Γεκνθξαηίαο, ππό ηνπο αθόινπζνπο
όξνπο:
(α)

Γηα ζθάθε, ηα νπνία αθηθλνύληαη ζηε Γεκνθξαηία από ρώξεο Καηεγνξίαο Α θαη Β, θαη
λννπκέλνπ όηη δελ έρνπλ πξνζεγγίζεη θαηά ηηο πξνεγνύκελεο 14 εκέξεο, ιηκάλη από ρώξα
πνπ δελ αλήθεη ζηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο, νη λαπηηθνί θαη ηα κέιε πιεξσκάησλ
πξνζθνκίδνπλ αξλεηηθό πηζηνπνηεηηθό κνξηαθήο εμέηαζεο γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ COVID-19,
κε ηζρύ 72 ώξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε ηνπ ζθάθνπο ή ζηα ελ ιόγσ πξόζσπα δηελεξγείηαη
κνξηαθή εμέηαζε ζηνλ ρώξν ειιηκεληζκνύ θαη παξακέλνπλ ζην ζθάθνο κέρξη ηελ έθδνζε
ηνπ απνηειέζκαηνο,

(β)

γηα ζθάθε, ηα νπνία αθηθλνύληαη ζηε Γεκνθξαηία από ρώξεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο
Καηεγνξίεο Α θαη Β, νη λαπηηθνί θαη ηα κέιε πιεξσκάησλ πξέπεη λα:
(i)

έρνπλ ζπκπιεξώζεη 14 εκέξεο ζε απηναπνκόλσζε θαη έρνπλ ζπκπιεξώζεη
ζπγθεθξηκέλν έληππν πνπ έρεη εθδνζεί από ην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ,
Δπηθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, σο κέξνο ηνπ πξσηνθόιινπ γηα ηελ αιιαγή
πιεξσκάησλ,
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(ii)

πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζε κνξηαθή εμέηαζε γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ COVID-19, θαηά
ηελ απνβίβαζή ηνπο από ην ζθάθνο,

(iii)

κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο εμέηαζεο, ηα πξόζσπα απηά παξακέλνπλ
ζην πινίν ή ζε ρώξνπο ππνρξεσηηθήο απνκόλσζεο (θαξαληίλα),

(γ)

εάλ ηα αλαθεξόκελα ζηηο παξαγξάθνπο (α) θαη (β) πξόζσπα, αλσηέξσ, δηαγλσζηνύλ
ζεηηθά ζηελ αζζέλεηα ηνπ COVID-19, παξακέλνπλ ζε θαζεζηώο ππνρξεσηηθήο
απνκόλσζεο (θαξαληίλα) θαη αθνινπζείηαη ην ηαηξηθό πξσηόθνιιν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο,

(δ)

γηα ηε δηεμαγσγή ησλ κνξηαθώλ εμεηάζεσλ, ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο θαη ηνλ πεξηνξηζκό,
κέρξη ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εμέηαζεο, ησλ ελ ιόγσ πξνζώπσλ,
αθνινπζνύληαη, θαη’ αλαινγία, νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκό 2.15(iii).
εο

εο

2.17 Δπηηξέπεηαη από ηηο 00.01 ηεο 9 Ηνπλίνπ 2020 κέρξη ηα κεζάλπρηα ηεο 19 Ηνπλίνπ 2020, ε
άθημε ζηε Γεκνθξαηία πξνζώπσλ από ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο Α θαη Β,
αλεμαξηήησο ππεθνόηεηαο, γηα ζθνπνύο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηνπ δεκνζίνπ ή γηα άιιεο
επαγγεικαηηθέο ππνρξεώζεηο, θαηόπηλ έγθξηζεο ηνπ εθάζηνηε αξκόδηνπ Τπνπξγνύ/ Τθππνπξγνύ
παξά ησ Πξνέδξσ, ζηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ζρεηηθό αίηεκα θαη ν νπνίνο νθείιεη λα ηεθκεξηώλεη ηελ
αλαγθαηόηεηα άθημεο ζηε Γεκνθξαηία ησλ ελ ιόγσ πξνζώπσλ θαη λα ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηνλ
Τπνπξγό Μεηαθνξώλ, Δπηθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, ππό ηνπο αθόινπζνπο όξνπο:
(α) Αλ ε πεξίνδνο δηακνλήο ζηε Γεκνθξαηία δελ ππεξβαίλεη ηηο 4 εκέξεο:
(i)

ζηα ελ ιόγσ πξόζσπα δηελεξγείηαη κνξηαθή εμέηαζε γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ COVID-19,
εθηόο θαη εάλ πξνζθνκίδνπλ αξλεηηθό πηζηνπνηεηηθό κνξηαθήο εμέηαζεο γηα ηελ ελ
ιόγσ αζζέλεηα κε ηζρύ 72 ώξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε,

(ii)

εάλ ε κνξηαθή εμέηαζε πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ άθημή ηνπο, κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ
απνηειέζκαηνο
ηεο εμέηαζεο, ηα πξόζσπα απηά παξακέλνπλ ζε ρώξνπο
ππνρξεσηηθήο απνκόλσζεο,

(iii)

εάλ ηα πξόζσπα δηαγλσζηνύλ ζεηηθά ζηελ αζζέλεηα ηνπ COVID-19, παξακέλνπλ ζε
θαζεζηώο ππνρξεσηηθήο απνκόλσζεο θαη αθνινπζείηαη ην ηαηξηθό πξσηόθνιιν ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο,

(iv) ηα ελ ιόγσ πξόζσπα ιακβάλνπλ κέηξα πξνθύιαμεο θαη απηνπξνζηαζίαο ζην ρώξν
ζηνλ νπνίν δηακέλνπλ.
(β) Αλ ε πεξίνδνο δηακνλήο ζηε Γεκνθξαηία ππεξβαίλεη ηηο 4 εκέξεο:
(i)

ζηα ελ ιόγσ πξόζσπα δηελεξγείηαη κνξηαθή εμέηαζε γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ COVID-19,
εθηόο θαη εάλ πξνζθνκίδνπλ αξλεηηθό πηζηνπνηεηηθό κνξηαθήο εμέηαζεο γηα ηελ ελ
ιόγσ αζζέλεηα κε ηζρύ 72 ώξεο, πξηλ ηελ αλαρώξεζε,

(ii)

εάλ ε κνξηαθή εμέηαζε πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ άθημή ηνπο κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ
απνηειέζκαηνο
ηεο εμέηαζεο, ηα πξόζσπα απηά παξακέλνπλ ζε ρώξνπο
ππνρξεσηηθήο απνκόλσζεο,

(iii)

εάλ ηα πξόζσπα δηαγλσζηνύλ ζεηηθά ζηελ αζζέλεηα ηνπ COVID-19, παξακέλνπλ ζε
θαζεζηώο ππνρξεσηηθήο απνκόλσζεο θαη αθνινπζείηαη ην ηαηξηθό πξσηόθνιιν ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο, θαη

(iv)

ηα πξόζσπα απηά παξακέλνπλ ζε θαζεζηώο απηνπεξηνξηζκνύ γηα 14 εκέξεο.

2.18 Δπηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηόηεηαο αθηνπιντθώλ επηβαηηθώλ ζθαθώλ, ζθαθώλ
εξαζηηερληθήο αιηείαο θαη κεηαθνξάο δπηώλ, ζθαθώλ ηδησηηθήο ρξήζεο θαη επηρεηξήζεσλ ζαιάζζησλ
αζιεκάησλ, λννπκέλνπ όηη ηεξνύληαη νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
εθδίδνληαη από ην Τθππνπξγείν Ναπηηιίαο.
2.19 Δμαηξνπκέλσλ ησλ Καλνληζκώλ 2.15 θαη 2.16 ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο πνπ αθνξνύλ
λαπηηθνύο θαη κέιε πιεξσκάησλ, ηζρύνπλ ηα αθόινπζα γηα πξόζσπα πνπ εηζέξρνληαη λόκηκα ζηελ
Γεκνθξαηία από λόκηκα ζεκεία εηζόδνπ από ζαιάζζεο:
(i) Γηα ζθάθε αλαςπρήο, ηα νπνία αθηθλνύληαη ζηε Γεκνθξαηία από ρώξεο Καηεγνξίαο Α θαη Β, νη
επηβαίλνληεο πξνζθνκίδνπλ αξλεηηθό πηζηνπνηεηηθό κνξηαθήο εμέηαζεο γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ
COVID-19, κε ηζρύ 72 ώξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε ηνπ ζθάθνπο ή ζηα ελ ιόγσ πξόζσπα
δηελεξγείηαη κνξηαθή εμέηαζε ζηνλ ρώξν ειιηκεληζκνύ θαη ζ΄ απηή ηελ πεξίπησζε παξακέλνπλ
ζην ζθάθνο κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ απνηειέζκαηνο,
(ii) γηα ζθάθε αλαςπρήο ηα νπνία αθηθλνύληαη από ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο Α θαη
Β θαη πνπ θαηά ηηο πξνεγνύκελεο 14 εκέξεο από ηελ άθημή ηνπο, δελ έρνπλ ειιηκεληζηεί ζε
θαλέλα ιηκάλη ή έρνπλ ειιηκεληζηεί κόλν ζε ιηκάληα ρσξώλ πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο Α θαη Β,
ζηνπο επηβαίλνληεο δηελεξγείηαη κνξηαθή εμέηαζε γηα ηελ αζζέλεηα COVID-19 θαηά ηελ άθημή
ηνπο ζηνλ ρώξν ειιηκεληζκνύ θαη παξακέλνπλ ζην ζθάθνο κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ
απνηειέζκαηνο, θαη
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(iii) ηα πξόζσπα ησλ θαηεγνξηώλ (i) θαη (ii), ηα νπνία αθηθλνύληαη ζηε Γεκνθξαηία θαη
δηαγλώζθνληαη ζεηηθνί ζηελ αζζέλεηα ηνπ COVID-19, παξακέλνπλ ζε θαζεζηώο ππνρξεσηηθήο
απνκόλσζεο (θαξαληίλα) θαη αθνινπζείηαη ην ηαηξηθό πξσηόθνιιν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο:
Ννείηαη όηη, νη δηαρεηξηζηέο ησλ λόκηκσλ ζεκείσλ εηζόδνπ από ζαιάζζεο, κεξηκλνύλ έηζη ώζηε νη
επηβαίλνληεο λα ζπκκνξθώλνληαη κε όια ηα αλσηέξσ.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
22.5.2020.

2.20 Ο Καλνληζκόο 2.8 ηνπ πεξί Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα Παξεκπόδηζε ηεο
Δμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνύ COVID-19) Γηαηάγκαηνο (Αξ. 25) ηνπ 2020, ηξνπνπνηείηαη κε ηελ
πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηελ ππνπαξάγξαθν (iv) απηνύ, ηεο αθόινπζεο λέαο ππνπαξαγξάθνπ (v):

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
22.5.2020.

2.21 Ο Καλνληζκόο 2.8 ηνπ πεξί Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα Παξεκπόδηζε ηεο
Δμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνύ COVID-19) Γηαηάγκαηνο (Αξ. 25) ηνπ 2020, δηαγξάθεηαη θαη θαηαξγείηαη
εο
από ηελ 05:59π.κ ηεο 13 Ηνπλίνπ 2020.

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
20.5.2020.

2.22
Οη Καλνληζκνί 2.3(β) θαη 2.4 ηνπ πεξί Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα
Παξεκπόδηζε ηεο Δμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνύ COVID-19) Γηαηάγκαηνο (Αξ. 24) ηνπ 2020,
εο
δηαγξάθνληαη θαη θαηαξγνύληαη από ηελ 05:59 π.κ. ηεο 13 Ηνπλίνπ 2020.

«(v) ππνςήθησλ ηξαηησηηθώλ ρνιώλ ηεο Διιάδαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα ηηο
Αζιεηηθέο Γνθηκαζίεο.».

2.23 Δπηηξέπεηαη ε παξνπζία θαη νη ζπλαζξνίζεηο πξνζώπσλ ζε νηθίεο θαη ζε δεκόζηνπο ρώξνπο
ζπλαζξνίζεσλ, λννπκέλνπ νη ζπλαζξνηδόκελνη δελ ππεξβαίλνπλ ηα 10 άηνκα αλά νηθία/νκάδα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλήιηθσλ παηδηώλ.
3. Σν παξόλ Γηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρύ, άκεζα, κε ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα
ηεο Γεκνθξαηίαο.
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΗΩΑΝΝΟΤ,
Τπνπξγόο Τγείαο.
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