
Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τις αποφάσεις του Υπουργικού 

Συμβουλίου – 30 Ιουλίου 2021 

 

1. Σε ποιους χώρους απαιτείται η προσκόμιση SafePass; 

Σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καθώς και υποστατικά 

όπου, τηρουμένων των μέτρων αποστασιοποίησης σύμφωνα με τις 

εκάστοτε κατευθυντήριες οδηγίες και υγειονομικά πρωτόκολλα, υπάρχει η 

δυνατότητα συνάθροισης πέραν των 10 προσώπων, περιλαμβανομένων 

των εργαζομένων, απαιτείται για πρόσωπα ηλικίας 12 ετών και άνω η 

προσκόμιση SafePass. Υπενθυμίζεται ότι στους χώρους όπου απαιτείται η 

παρουσίαση SafePass περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, 

λιανικού εμπορίου ποτών και τροφίμων, χώροι εστίασης, κέντρα διασκέδασης, 

κοκ. 

 

Οι επιχειρήσεις/υποστατικά μεριμνούν ώστε να αναγράφουν σε περίοπτο χώρο 

εξωτερικά της επιχείρησης/υποστατικού τους, τον μέγιστο αριθμό πελατών που 

επιτρέπεται να βρίσκονται στον χώρο. Επιπλέον, επιβάλλεται όπως 

αναγράφεται σε περίοπτο χώρο εξωτερικά της επιχείρησης/υποστατικού τους, 

εάν απαιτείται ή όχι η προσκόμιση SafePass, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον 

αριθμό των εργαζομένων, όσο και των πελατών. 

 

Για παράδειγμα, δεν απαιτείται η προσκόμιση SafePass, εφόσον σε ένα 

αρτοποιείο ή μίνι-μάρκετ, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα, επιτρέπεται να 

βρίσκονται στον χώρο ανά πάσα στιγμή 6 πελάτες και υπάρχουν και 4 

εργαζόμενοι. Σε ένα κατάστημα λιανικού εμπορίου απαιτείται η προσκόμιση 

SafePass εφόσον, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα, στον χώρο επιτρέπεται να 

βρίσκονται 7 πελάτες και 4 εργαζόμενοι.  

 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης SafePass, οι παραλίες, τα 

πάρκα και γραμμικά πάρκα, τα φράγματα, οι πλατείες, τα μονοπάτια της φύσης 

και οι εκδρομικοί χώροι. 

 

2. Τι απαιτείται για την είσοδο σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια ή 

νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ; 



Για είσοδο σε νοσηλευτήρια του ιδιωτικού τομέα ή του ΟΚΥπΥ, όλα τα άτομα 

ηλικίας 12 ετών και άνω οφείλουν να κατέχουν και να παρουσιάζουν 

SafePass. Το μέτρο επηρεάζει τόσο τους επισκέπτες όσο και τους 

εξωτερικούς ασθενείς, ενώ νοείται ότι οι εργαζόμενοι οφείλουν απαραίτητα να 

έχουν SafePass, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Διατάγματος.  

 

3. Τι απαιτείται για είσοδο σε οίκους ευγηρίας και άλλες κλειστές 

δομές; 

Για είσοδο σε στέγες ευγηρίας και άλλες κλειστές δομές φροντίδας ηλικιωμένων 

και ευπαθών ομάδων, όλα τα άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω οφείλουν να 

κατέχουν και να παρουσιάζουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε 

πιστοποιητικό ανάρρωσης από τη νόσο COVID-19 εντός των τελευταίων 

180 ημέρων είτε αρνητικό αποτέλεσμα από εξέταση PCR με ισχύ 72 ωρών. 

Το εν λόγω μέτρο τηρείται τόσο από τους επισκέπτες, όσο και από τους 

εργαζόμενους στους χώρους αυτούς. Νοείται ότι τηρούνται επιπρόσθετα οι 

κατευθυντήριες οδηγίες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Υφυπουργείου 

Κοινωνικής Πρόνοιας και του Υπουργείου Υγείας. 

 

4. Τι ισχύει για τους μη μόνιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία για την 

εξασφάλιση SafePass; 

Όλοι οι μη μόνιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία που εισέρχονται μέσω των 

νόμιμων πυλών εισόδου οφείλουν, για σκοπούς SafePass, να παρουσιάζουν 

το Cyprus Flight Pass για τις πρώτες 7 μέρες της παραμονής τους στη 

Δημοκρατία. Από την 7η ημέρα μετά την άφιξή τους (η ημέρα άφιξης 

θεωρείται η ημέρα 0) και για όσο διάστημα θα παραμείνουν στη 

Δημοκρατία, οφείλουν να υποβάλλονται σε εξέταση PCR ή rapid test 

αντιγόνου, για σκοπούς εξασφάλισης SafePass. Από την υποχρέωση 

διενέργειας τεστ όπως αναφέρεται πιο πάνω, εξαιρούνται οι κάτοχοι 

πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού ανάρρωσης από την COVID-19 

εντός των τελευταίων 180 ημερών. 

 

5. Επιτρέπονται οι εμβολιασμοί ανήλικων ατόμων; 

Ναι, από τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021, επιτρέπεται ο εμβολιασμός των 

ατόμων ηλικίας 12-15 ετών, με εμβόλια τεχνολογίας mRNA 



(Pfizer/BioNTech και Moderna), κατόπιν και της σύστασης από την Παιδιατρική 

Εταιρεία Κύπρου και τη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή για τον 

κορωνοϊό.  

 

Ο εμβολιασμός των ατόμων ηλικίας 12-17 ετών γίνεται με απαραίτητη 

ενυπόγραφη συγκατάθεση από τους δύο γονείς/νόμιμους κηδεμόνες, 

σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρεί το Υπουργείο Υγείας. 

 

6. Τι θα ισχύσει για τη διεξαγωγή πανηγυριών; 

Επιτρέπεται η διεξαγωγή πανηγυριών μόνο στους παρακείμενους χώρους 

θρησκευτικής λατρείας, νοουμένου ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι κατέχουν 

SafePass, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων. Οι διοργανωτές των 

πανηγυριών οφείλουν απαραίτητα να ενημερώνουν και να εξασφαλίζουν 

άδεια από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, αποστέλλοντας 

ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

healthservices@mphs.moh.gov.cy.  

 

7. Ποιες ομάδες του πληθυσμού θα δικαιούνται να διενεργούν τεστ 

στις κινητές μονάδες δειγματοληψίας μέσω του δωρεάν 

προγράμματος του Υπουργείου Υγείας; 

Με την απαραίτητη προσκόμιση του αποδεικτικού στοιχείου για σκοπούς 

ταυτοποίησης, οι πιο κάτω ομάδες δύνανται να διενεργούν δωρεάν rapid test 

μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας: 

• Τα ανήλικα πρόσωπα μέχρι 17 ετών. Νοείται ότι τα παιδιά ηλικίας 12-

17 ετών, τα οποία δεν έχουν τη συγκατάθεση των γονέων/νόμιμων 

κηδεμόνων τους για εμβολιασμό, δύνανται να διενεργούν δωρεάν rapid 

test μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας.  

• Τα άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, τα οποία δεν μπορούν να 

υποβληθούν σε εμβολιασμό με τεκμηρίωση με ιατρικό 

πιστοποιητικό, και αφού το αίτημά τους εξεταστεί από τον Παγκύπριο 

Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας και δοθεί σχετική έγκριση. 

• Οι εγκυμονούσες, οι οποίες δεν μπορούν για ιατρικούς λόγους να 

υποβληθούν σε εμβολιασμό, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικού 
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πιστοποιητικού από τον Γυναικολόγους τους. Διευκρινίζεται ότι από 

την 1η μέχρι τις 7 Αυγούστου, οι εγκυμονούσες θα μπορούν να 

προσκομίζουν στις μονάδες δειγματοληψίας ιατρική βεβαίωση από τον 

Γυναικολόγο τους που να βεβαιώνει ότι δεν συστήνεται ο εμβολιασμός. 

Από τις 8 Αυγούστου και έπειτα, θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία 

για εξασφάλιση σχετικής έγκρισης από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο 

και το Υπουργείο Υγείας. 

• Τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου, για 

την περίοδο των τριών εβδομάδων που οφείλουν να υποβάλλονται 

σε τεστ ως προϋπόθεση για την έκδοση SafePass. Για σκοπούς 

επαλήθευσης θα πρέπει να παρουσιάζεται η Κάρτα Εμβολιασμού. 

• Τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα, 

αλλά επιθυμούν να υποβληθούν σε τεστ για σκοπούς παρακολούθησης 

της υγείας τους ή για άλλους λόγους. Νοείται ότι θα πρέπει απαραίτητα 

να προσκομίζεται η Κάρτα Εμβολιασμού. 

• Τα άτομα που κατέχουν πιστοποιητικό ανάρρωσης από τη νόσο 

COVID-19 εντός των τελευταίων 180 ημερών, αλλά επιθυμούν να 

υποβληθούν σε τεστ για σκοπούς παρακολούθησης της υγείας τους ή 

για άλλους λόγους. Νοείται ότι θα πρέπει απαραίτητα να παρουσιάζεται 

το πιστοποιητικό ανάρρωσης. 

 

Το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της επιτήρησης της επιδημιολογικής 

κατάστασης της χώρας, θα συνεχίσει τους ελέγχους σε κλειστές δομές, σε 

οίκους ευγηρίας και σε άλλους χώρους όπου διαμένουν/φιλοξενούνται άτομα 

υψηλού κινδύνου ή/και που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

 

 

________________ 


