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Αριθμός  5542 Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021 1941 

 

Αριθμός 235  
Ο ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 260 

___________________ 

       Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ)  
 

Κεφ. 260. 
ANAK. 307 
32(Ι) του 2003 
31(I) του 2020 
72(Ι) του 2020. 

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), 
(ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την 
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 3 Μαρτίου 2021, εκδίδει το ακόλουθο 
Διάταγμα: 
 

 Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν 
ευθύνη της Δημοκρατίας και λόγω αδήριτης ανάγκης που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα 
με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία 
της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τη 
διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές 
υποδομές που θα είναι αναγκαίες για αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή 
καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, και 



Επίσημη  
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 
23.3.2020. 

Επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν 
εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες τοπικές 
περιοχές με τον Κορωνοϊό COVID-19 δυνάμει του άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 
260, τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, και 

  Eπειδή, λόγω αδήριτης ανάγκης που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 προχωρεί με 
ικανοποιητικούς ρυθμούς και ότι μέχρι την 6η Ιουνίου 2021, ποσοστό 56,2% έλαβε την πρώτη δόση 
του εμβολίου και ποσοστό 34,3% ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό σχήμα, ενώ ταυτόχρονα, από τις 2 
Ιουνίου 2021 μέχρι τις 6 Ιουνίου καταγράφηκαν 206 κρούσματα, ενώ ο μέσος όρος των 
νοσηλευόμενων καθημερινά κυμαίνεται μεταξύ 50 έως 45 ασθενών την ημέρα και δεδομένου ότι κατά 
την πιο πάνω περίοδο καταγράφηκαν 2 θάνατοι ασθενών με τελική αιτία θανάτου την ασθένεια 
COVID-19, καθώς και ότι το ποσοστό θετικότητας των διαγνωστικών εξετάσεων για την ασθένεια του 
Κορωνοϊού COVID-19, κυμαίνεται κοντά στο 0,2%, ισχύουν οι ακόλουθοι Κανονισμοί για τις Επαρχίες 
Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου: 
 

Συνοπτικός  
τίτλος. 
 

    1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για 
Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 22) του 2021. 
 

Επίσημη  
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
28.5.2021. 
 

    2.1 Η υποπαράγραφος (i), της παραγράφου (ων) του Κανονισμού 2.2 του περί Λοιμοκαθάρσεως 
(Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 
20) του 2021, τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

(α)  Με τη διαγραφή του σημείου του κόμματος στο τέλος της επιφύλαξης αυτής και την  
αντικατάστασή του με την άνω και κάτω τελεία, και 

 
(β)    με την προσθήκη της ακόλουθης νέας δεύτερης επιφύλαξης: 

 
«Νοείται επιπρόσθετα ότι, επιτρέπεται η παρουσία θεατών για το 102ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα 

Ανδρών και το 64ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών, την 9η και 10η Ιουνίου 2021, καθώς και για το 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων Γ΄ Κατηγορίας, τη 19η και 20η Ιουνίου 2021, νοουμένου ότι η 
πληρότητα δεν υπερβαίνει το 15% της χωρητικότητας του γηπέδου και δεν επιτρέπεται η παρουσία 
προσώπων σε οποιοδήποτε χώρο εκτός του γηπέδου και επιπρόσθετα απαιτείται για πρόσωπα 
ηλικίας 12 ετών και άνω η κατοχή  είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης ή εξέτασης ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί 
εντός 72 ωρών, είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 τουλάχιστον με τη 
μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία 
εμβολιασμού, είτε αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν 
από την ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την 
ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης,». 
 

  3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, 
Υπουργός Υγείας.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

 Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00  το καθένα. 
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