
 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Δελτίο Τύπου 

 

Τίθενται σε ισχύ από τις 30 Νοεμβρίου 2020 τα έκτακτα μέτρα σε όλες τις 

Επαρχίες 

 

Σε εφαρμογή τίθενται από αύριο, 30 Νοεμβρίου 2020, τα έκτακτα μέτρα που 

αποφασίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο την Παρασκευή και ρυθμίστηκαν 

από το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2020. 

 

Τα μέτρα έχουν ισχύ σε όλες τις Επαρχίες και, σύμφωνα με το σχετικό 

Διάταγμα, θα τερματιστούν στις 13 Δεκεμβρίου 2020. 

 

Ενδεικτικά, υπενθυμίζονται τα πιο κάτω μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή 

από αύριο, ενώ ολόκληρη η δέσμη μέτρων είναι διαθέσιμη στο Διάταγμα: 

• Απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί 

τις επόμενης μέρας, εξαιρουμένων των μετακινήσεων για έκτακτους 

ιατρικούς λόγους (από/προς φαρμακείο, νοσηλευτήριο) ή για σκοπούς 

εργασίας, με την παρουσίαση σχετικής βεβαίωσης ή αποδεικτικού 

στοιχείου. 

• Επιτρέπεται η λειτουργία των χώρων εστίασης μέχρι τις 7 το 

βράδυ. Διευκρινίζεται ότι οι πιο πάνω χώροι δύνανται να παρέχουν 

υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης (delivery) μετά τις 7 μ.μ..  

• Ο εκκλησιασμός και άλλες μορφές θρησκευτικής λατρείας σε 

θρησκευτικούς χώρους, καθώς και οι θρησκευτικές τελετές τελούνται με 

μέγιστο αριθμό προσώπων τα 75 πρόσωπα και τηρουμένων των 

κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας. 

• Επιτρέπονται οι θρησκευτικές τελετές (γάμοι, βαπτίσεις, κηδείες) με 

μέγιστο αριθμό τα 10 πρόσωπα.  

• Επιτρέπεται η διεξαγωγή γευμάτων ή/και δείπνων με μέγιστο αριθμό 

τα 10 πρόσωπα, περιλαμβανομένων των ανήλικων τέκνων. 

• Επιτρέπεται η παρουσία μέχρι 10 προσώπων σε οικίες, 

περιλαμβανομένων των ανήλικων τέκνων. 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/5405%2028%2011%202020%20PARARTHMA%203o%20MEROS%20I.pdf
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• Απαγορεύονται τα επισκεπτήρια σε νοσηλευτήρια, κλινικές, ιατρικά 

και διαγνωστικά κέντρα. 

• Απαγορεύονται τα επισκεπτήρια σε οίκους ευγηρίας, μονάδες 

φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες 

φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, 

κέντρα ημέρας, δομές παιδικής προστασίας. 

• Επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, 

περιλαμβανομένων των κλειστών εμπορικών κέντρων, 

υπερκαταστημάτων και πολυκαταστημάτων, υπό την προϋπόθεση 

ότι τηρείται το μέτρο του ενός προσώπου ανά 10 τ.μ. κατ’ ελάχιστον. 

• Αναστέλλεται η λειτουργία των γυμναστηρίων, σχολών χορού, 

καθώς και σχολών άλλων αθλημάτων. 

• Απαγορεύονται όλες οι ομαδικές αθλητικές και κοινωνικές 

δραστηριότητες για πρόσωπα κάτω των 18 ετών, 

περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ποδοσφαίρου, χορού, 

θεάτρου, πολεμικών τεχνών, χορωδιών, κ.ά. 

• Αναστέλλεται η λειτουργία και η χρήση κλειστών και ανοικτών 

αθλητικών εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που 

περιγράφονται στο σχετικό Διάταγμα. 

• Απαγορεύονται οι συναθροίσεις πέραν των δύο ατόμων, 

εξαιρουμένων περιπτώσεων που καθορίζονται στο Διάταγμα, σε 

ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους συνάθροισης (πάρκα, πλατείες, 

φράγματα, εκδρομικούς χώρους, παραλίες, πεζόδρομους και μαρίνες, 

κλπ.). 

• Απαγορεύονται οι μαζικές και άλλες εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, 

διαδηλώσεις, παρελάσεις, συναυλίες, υπαίθρια πανηγύρια, φεστιβάλ σε 

δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται 

στο Διάταγμα. 

_________________ 

Υπουργείο Υγείας 

29 Νοεμβρίου 2020 


