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Αριθμός 399   

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 
72(Ι) 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 
Δηάηαγκα: 
 

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

11.3.2020 
13.3.2020 

1. Σν παξόλ Δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα 
Παξεκπόδηζε ηεο Εμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνύ COVID-19) Δηάηαγκα (Αξ. 39) 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. 38) ηνπ 2020, θαη ρσξίο επεξεαζκό όζσλ εθ ησλ Καλνληζκώλ 
εθείλσλ ζπλερίδνπλ λα ηζρύνπλ, θαη  
 
 



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 
5.6.2020 

12.6.2020 
19.6.2020 

1.7.2020 
7.7.2020 

14.7.2020 
17.7.2020 
29.7.2020 
31.7.2020 
12.8.2020 

20.8.2020. 
 
Επίζεκε  
Εθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
23.3.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, κε ηζρύ κέρξη ηα κεζάλπρηα ηεο 15

εο
 Ιαλνπαξίνπ 

2021: 

Επίζεκε  
Εθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
19.6.2020. 

2.1 Οη Καλνληζκνί 2.4 θαη 2.5 ηνπ πεξί Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκόο Μέηξσλ γηα 
Παξεκπόδηζε ηεο Εμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνύ COVID-19) Δηαηάγκαηνο (Αξ. 30), δηαγξάθνληαη 
θαη θαηαξγνύληαη. 

 2.2  Απαγνξεύνληαη νη καδηθέο εθδειώζεηο, ζπγθεληξώζεηο, δηαδειώζεηο, παξειάζεηο, 
ζπλαπιίεο, ππαίζξηα παλεγύξηα θαη θεζηηβάι ζε δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο ρώξνπο, εμαηξνπκέλσλ 
ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, ηηο νπνίεο εθδίδεη ην Τπνπξγείν 
Τγείαο.  

 2.3  Επηηξέπεηαη ε παξνπζία θαη νη ζπλαζξνίζεηο πξνζώπσλ ζε νηθίεο θαη/ή άιινπο 
δεκόζηνπο ή ηδησηηθνύο ρώξνπο ζπλάζξνηζεο θαη/ή άιινπο ρώξνπο, ζύκθσλα κε ηηο 
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηηο νπνίεο εθδίδεη ην Τπνπξγείν Τγείαο, λννπκέλνπ όηη νη ζπλαζξνηδόκελνη 
δελ ππεξβαίλνπλ ηα 50 άηνκα αλά νηθία/νκάδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλήιηθσλ 
παηδηώλ: 

Ννείηαη όηη, από ηνλ παξόληα Καλνληζκό εμαηξνύληαη νη ρώξνη εζηίαζεο, αίζνπζεο δεμηώζεσλ, 
ζπλεδξηώλ θαη εθδειώζεσλ, ππαίζξηα θαη θιεηζηά ζέαηξα, θαζώο θαη νπνηνηδήπνηε άιινη ρώξνη 
θαζνξίδνληαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηηο νπνίεο εθδίδεη ην Τπνπξγείν Τγείαο.  

 2.4  Ο κέγηζηνο αξηζκόο πξνζώπσλ, νη νπνίνη δύλαληαη λα παξεπξίζθνληαη ηαπηόρξνλα ζε 
ρώξνπο εζηίαζεο, αίζνπζεο δεμηώζεσλ, ζπλεδξηώλ θαη εθδειώζεσλ, θιεηζηά θαη αλνηθηά ζέαηξα,  
θαζώο θαη ζε νπνηνπζδήπνηε άιινπο ρώξνπο νξίδεη ην Τπνπξγείν Τγείαο, θαζνξίδεηαη ζηηο 
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  ηηο νπνίεο εθδίδεη ην Τπνπξγείν Τγείαο.  
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 2.5 Η ρξήζε πξνζηαηεπηηθήο κάζθαο πξνζώπνπ γηα ηνπο καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη 
όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηα δεκόζηα θαη ηδησηηθά ζρνιεία κέζεο εθπαίδεπζεο, θαζώο θαη ζηνπο 
εθπαηδεπηηθνύο θαη εξγαδόκελνπο ζηα δεκόζηα θαη ηδησηηθά ζρνιεία δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη 
ππνρξεσηηθή θαη ηεξνύληαη ζε θάζε πεξίπησζε νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο,  νη νπνίεο εθδίδνληαη 
από ηα Τπνπξγεία Τγείαο θαη Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Νενιαίαο.  

 2.6  Η ρξήζε πξνζηαηεπηηθήο κάζθαο πξνζώπνπ γηα ηνπο θνηηεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη 
όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ζηα δεκόζηα θαη ηδησηηθά Παλεπηζηήκηα, θαζώο θαη ηηο δεκόζηεο θαη 
ηδησηηθέο ρνιέο Σξηηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, είλαη ππνρξεσηηθή θαη ηεξνύληαη ζε θάζε 
πεξίπησζε νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, νη νπνίεο εθδίδνληαη από ηα Τπνπξγεία Τγείαο θαη 
Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Νενιαίαο. 

  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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