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Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για το τι αλλάζει από τη 10η Μαΐου στο 

πλαίσιο της στρατηγικής επανεκκίνησης της οικονομίας και των 

κοινωνικών δραστηριοτήτων 

(αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου 5 Μαΐου 2021) 

 

Α. Μετακινήσεις: 

 

1. Ποιες ώρες ισχύει η απαγόρευση μετακινήσεων; 

Η απαγόρευση μετακινήσεων ισχύει από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί 

της επόμενης μέρας. 

 

2. Για ποιους λόγους επιτρέπεται η μετακίνηση κατά τις ώρες 

απαγόρευσης κυκλοφορίας (11 το βράδυ με 5 το πρωί της 

επόμενης μέρας);  

Η μετακίνηση προσώπων κατά τις ώρες απαγόρευσης της κυκλοφορίας 

συνεχίζει να επιτρέπεται για τους ακόλουθους λόγους: 

• για σκοπούς εργασίας από και προς τους χώρους εργασίας με την 

παρουσίαση του Εντύπου Α, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από 

τον εργοδότη και το οποίο πιστοποιεί την αναγκαιότητα μετακίνησης τις 

πιο πάνω ώρες. 

• για σκοπούς αδήριτης και επείγουσας ανάγκης, δηλαδή για 

μετάβαση σε ιατρικό κέντρο ή νοσηλευτήριο ή φαρμακείο ή κτηνίατρο για 

επείγοντα ιατρικά περιστατικά και για μετάβαση για παροχή επείγουσας 

βοήθειας σε άτομα που αδυνατούν να αυτό-εξυπηρετηθούν ή που 

οφείλουν να αυτό-προστατευθούν. 

 

3. Πόσες φορές ανά ημέρα θα επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση μετακίνηση; 

Η εφαρμογή αποστολής γραπτού μηνύματος στο 8998 για κατ’ εξαίρεση 

μετακίνηση καταργείται από τις 10 Μαΐου και δεν υπάρχει περιορισμός στον 

αριθμό των μετακινήσεων που επιτρέπονται ανά άτομο την ημέρα. 
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Απαραίτητη προϋπόθεση για μετάβαση σε συγκεκριμένους χώρους είναι η 

προσκόμιση ενός από τα πιο κάτω αποδεικτικά στοιχεία: 

- Πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστον με μια δόση και αφού έχει 

παρέλθει διάστημα 3 εβδομάδων, ή 

- Αποδεικτικό ότι ένα άτομο έχει νοσήσει από την ασθένεια COVID-19 

τους τελευταίους 6 μήνες. Νοείται ότι κρούσμα κορωνοϊού θεωρείται 

άτομο το οποίο είχε ανιχνευθεί θετικό στον ιό σε μοριακή εξέταση ή σε 

rapid test αντιγόνου και είχε δηλωθεί από το κλινικό εργαστήρι ή τη 

μονάδα δειγματοληψίας rapid test ή το φαρμακείο, έχει ιχνηλατηθεί και 

έχει αποδεσμευτεί στη βάση των διαδικασιών του Υπουργείου Υγείας, ή 

- Εάν δεν ισχύει ένα από τα πιο πάνω, και ως προσωρινή λύση μέχρι να 

προχωρήσει περισσότερο η εμβολιαστική κάλυψη, δίνεται η επιλογή 

στους πολίτες ηλικίας 12 ετών και άνω να προσκομίζουν πιστοποιητικό 

αρνητικού τεστ, PCR ή rapid test, με ισχύ 72 ωρών. Για παράδειγμα, εάν 

το τεστ έγινε την Κυριακή στις 10 το πρωί θα έχει ισχύ μέχρι την Τρίτη τα 

μεσάνυκτα.  

 

4. Σε ποιους χώρους είναι απαραίτητη η παρουσίαση αποδεικτικού 

στοιχείου; 

Η παρουσίαση αποδεικτικού στοιχείου είναι υποχρεωτική να προσκομίζεται 

στους ακόλουθους χώρους: 

- Χώρους εστίασης (εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, σνακ μπαρ, κοκ) 

- Χώρους θρησκευτικής λατρείας 

- Υπαίθρια και κλειστά θέατρα, κινηματογράφους και αίθουσες 

παραστατικών τεχνών ή θεαμάτων 

- Εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα λιανικού εμπορίου 

- Κοινωνικές εκδηλώσεις όπως γάμοι, βαφτίσεις και κηδείες 

- Γυμναστήρια, σχολές χορού και σχολές άλλων αθλημάτων, σε όσους 

γυμνάζονται σε κλειστούς χώρους 

- Οίκους ευγηρίας, κέντρα φιλοξενίας ηλικιωμένων, δομές φιλοξενίας 

χρόνιων πασχόντων και άλλες κλειστές δομές 

- Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα 

- Προεκλογικές συγκεντρώσεις σε θέατρα/αμφιθέατρα, χώρους εστίασης 

οικίες 
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- Συνέδρια, εμπορικές εκθέσεις 

- Καζίνο 

- Μόνο για τον αγώνα του τελικού Κυπέλλου στις 15 Μαΐου από τους 

φίλαθλους που θα παρακολουθήσουν δια ζώσης τον αγώνα. 

 

5. Σε ποιους χώρους δεν απαιτείται η παρουσίαση αποδεικτικού 

στοιχείου; 

Η προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου δεν είναι υποχρεωτική για μετάβαση 

στους πιο κάτω χώρους: 

- Κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής 

- Επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων 

- Λαϊκές αγορές, υπεραγορές, φούρνους, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, 

φρουταρίες, μίνι-μάρκετ, περίπτερα, φαρμακεία 

- Παραλίες 

- Εξωτερικούς εκδρομικούς χώρους, φράγματα και ζωολογικοί κήποι. 

 

6. Σε ποια μορφή θα πρέπει να προσκομίζεται το αποδεικτικό 

στοιχείο; 

Το αποδεικτικό στοιχείο για αρνητικό αποτέλεσμα από εξέταση κορωνοϊού 

(PCR ή rapid test) προσκομίζεται σε πρώτη φάση σε έντυπη μορφή, όπως 

δίνεται στα συνεργαζόμενα ιδιωτικά κλινικά εργαστήρια ή στις κινητές μονάδες 

δειγματοληψίας του Υπουργείου Υγείας σε πρωτότυπη μορφή. Εάν πρόκειται 

για αποδεικτικό στοιχείο εμβολιασμού, παρουσιάζεται η Κάρτα Εμβολιασμού 

που δίνεται στα Εμβολιαστικά Κέντρα. Σε περιπτώσεις ατόμων που είχαν 

νοσήσει από την ασθένεια COVID-19 τους τελευταίους 6 μήνες, παρουσιάζεται 

το γραπτό μήνυμα αποδέσμευσης που αποστέλλεται στους πολίτες. 

 

7. Ποιος έχει την ευθύνη για τον έλεγχο κατοχής αποδεικτικού 

στοιχείου; 

Τη ευθύνη για τον έλεγχο κατοχής αποδεικτικού στοιχείου έχουν μόνο οι 

Λειτουργοί της Αστυνομίας ή των αρμόδιων Υπουργείων/Τμημάτων 

ανάλογα με τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στου τομείς της αρμοδιότητάς τους. 

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων/υποστατικών δεν έχουν ευθύνη για τον 

έλεγχο του αποδεικτικού στοιχείου και οι πολίτες δεν υποχρεούνται να 
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παρουσιάσουν το αποδεικτικό στοιχείο που έχουν στην κατοχή τους σε 

μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 

 

Β. Κοινωνικές συναθροίσεις / εκδηλώσεις: 

 

8. Σε ποιους χώρους επιτρέπονται οι συναθροίσεις; 

Οι συναθροίσεις επιτρέπονται σε δημόσιους χώρους, όπως είναι τα πάρκα, οι 

πλατείες, τα φράγματα, οι εκδρομικοί χώροι, οι παραλίες, οι πεζόδρομοι, οι 

μαρίνες, οι ζωολογικοί κήποι, κτλ, νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν τα 10 άτομα 

ανά ομάδα, συμπεριλαμβανομένων και των ανήλικων. 

 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου. 

 

9. Επιτρέπονται οι συναθροίσεις σε οικίες; 

Οι συναθροίσεις σε οικίες επιτρέπονται με μέγιστο αριθμό τα 10 άτομα, 

περιλαμβανομένων των ανήλικων. 

 

10. Επιτρέπεται η διεξαγωγή γευμάτων / δείπνων για γάμους και 

βαφτίσεις; 

Μέχρι τις 16 Μαΐου, επιτρέπεται η διεξαγωγή γευμάτων / δείπνων και 

οποιονδήποτε άλλων εκδηλώσεων για γάμους και βαφτίσεις με μέγιστο αριθμό 

10 προσώπων, περιλαμβανομένων των ανηλίκων. 

 

Από 17 Μαΐου 2021, επιτρέπεται η διεξαγωγή γευμάτων / δείπνων ΜΟΝΟ σε 

εξωτερικούς χώρους οργανωμένων υποστατικών εστίασης, αιθουσών 

διοργάνωσης εκδήλωσης και ξενοδοχείων, νοουμένου ότι οι παρευρισκόμενοι 

είναι καθήμενοι και με μέγιστο αριθμό παρευρισκόμενων τα 200 άτομα. 

Απαγορεύονται τα κοκτέιλ. 

 

Από 1η Ιουνίου 2021, επιτρέπεται η διεξαγωγή γευμάτων / δείπνων και σε 

εσωτερικούς χώρους οργανωμένων υποστατικών εστίασης, αιθουσών 

διοργάνωσης εκδήλωσης και ξενοδοχείων, στη βάση του χρονοδιαγράμματος 

που έχει συμφωνηθεί. 

 



5 
 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου όπως 

περιγράφεται στην ερώτηση 3. 

 

11. Επιτρέπονται οι προεκλογικές συγκεντρώσεις ενόψει των 

βουλευτικών εκλογών; 

Επιτρέπονται οι προεκλογικές συγκεντρώσεις νοουμένου ότι τηρείται η 

πληρότητα  του χώρου που θα λάβει χώρα η εκδήλωση και οι παρευρισκόμενοι 

θα είναι καθήμενοι. Απαγορεύονται τα κοκτέιλ. Για παράδειγμα: 

 

• Σε ανοικτό θέατρο/αμφιθέατρο μέχρι 50% πληρότητα, 

• Σε κλειστό θέατρο/αμφιθέατρο μέχρι 30% πληρότητα,  

• Σε σωματεία/ χώρους εστίασης σε εξωτερικό χώρο καθήμενοι, και 

• Σε οικίες ανώτατος αριθμός 10 άτομα συμπεριλαμβανομένων και των 

μονιμά διαμενόντων.  

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου όπως 

περιγράφεται στην ερώτηση 3. 

 

Γ. Εκκλησιασμός 

 

12. Επιτρέπεται ο εκκλησιασμός και άλλες μορφές θρησκευτικής 

λατρείας; 

Από τις 10 μέχρι τις 16 Μαΐου, ο εκκλησιασμός και οι άλλες μορφές 

θρησκευτικής λατρείας σε χώρους θρησκευτικής λατρείας τελούνται με ανώτατο 

αριθμό ατόμων τα 50 άτομα. 

 

Από τις 17 Μαΐου, επιτρέπεται η παρουσία πιστών με ανώτατο όριο φυσικής 

παρουσίας στο 30% της χωρητικότητας του χώρου θρησκευτικής λατρείας. 

 

Από την 1η Ιουνίου, επιτρέπεται η παρουσία πιστών με ανώτατο όριο τη φυσική 

παρουσία στο 50% της χωρητικότητας του χώρου θρησκευτικής λατρείας. 
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την φυσική παρουσία πιστών σε χώρους 

θρησκευτικής λατρείας είναι η προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου όπως 

περιγράφεται στην ερώτηση 3. 

 

13. Επιτρέπονται οι θρησκευτικές τελετές (γάμοι, βαφτίσεις, κηδείες); 

Μέχρι τις 16 Μαΐου επιτρέπονται οι θρησκευτικές τελετές (βαφτίσεις, γάμοι, 

κηδείες) με μέγιστο αριθμό τα 10 πρόσωπα. 

 

Από τις 17 Μαΐου, ο μέγιστος αριθμός ατόμων σε γάμους, βαφτίσεις και κηδείες 

εντός των χώρων θρησκευτικής λατρείας ορίζεται στο 30% της πληρότητας του 

χώρου. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου όπως 

περιγράφεται την ερώτηση 3. 

 

Δ. Επαναλειτουργία επιχειρήσεων/χώρων: 

 

14. Επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης; 

Επιτρέπεται η λειτουργία όλων των εξωτερικών χώρων των πιο κάτω 

κατηγοριών των υποστατικών εστίασης, στη βάση του σχετικού πρωτοκόλλου: 

- εστιατόρια,  

- ταβέρνες,  

- καφετέριες,  

- μπυραρίες,  

- σνακ-μπαρ και μπαρ,  

- καφενεία  

- χώρoι εστίασης εντός εμπορικών κέντρων, κυλικείων ή/και αθλητικών 

ομίλων, πολιτιστικών ομίλων, σωματείων, συλλόγων, κλπ. 

 

Από την 1η Ιουνίου επιτρέπεται η επαναλειτουργία και των εσωτερικών χώρων 

των επιχειρήσεων εστίασης, στη βάση του υγειονομικού πρωτοκόλλου. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου όπως 

περιγράφεται την ερώτηση 3. 
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15. Επιτρέπεται η λειτουργία εμπορικών κέντρων και 

πολυκαταστημάτων λιανικού εμπορίου; 

Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών κέντρων και πολυκαταστημάτων 

λιανικού εμπορίου. 

 

Παράλληλα, επιτρέπεται η λειτουργία του υπόλοιπου λιανικού εμπορίου, 

περιλαμβανομένων των πολυκαταστημάτων, και των μεγάλων καταστημάτων, 

με τήρηση του μέτρου 1 ατόμου προς 10 τ.μ. ωφέλιμου χώρου. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου όπως 

περιγράφεται την ερώτηση 3. 

 

16. Επαναλειτουργούν τα κομμωτήρια και τα ινστιτούτα αισθητικής; 

Ναι, επιτρέπεται η λειτουργία των κομμωτηρίων και των ινστιτούτων αισθητικής 

στη βάση του υγειονομικού πρωτοκόλλου.  

 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου. 

 

17. Επιτρέπεται η λειτουργία γυμναστηρίων, σχολών χορού και 

σχολών άλλων αθλημάτων; 

Ναι, οι πιο πάνω χώροι επαναλειτουργούν στη βάση των όσων ίσχυαν μέχρι 

τις 25 Απριλίου.  

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου όπως 

περιγράφεται την ερώτηση 3, για εκγύμναση στους εσωτερικούς χώρους. 

 

18. Πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων και 

στοιχημάτων; 

Η λειτουργία επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων επιτρέπεται 

τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και της 

Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και  υπό τις προϋποθέσεις ότι τηρείται το μέτρο 

του 1 προσώπου ανά 10 τ.μ., χωρίς καθήμενους σε εσωτερικούς χώρους. 

Επιτρέπονται τα τραπεζοκαθίσματα σε εξωτερικούς χώρους. 
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Δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου. 

 

19.  Πώς θα επαναρχίσουν τη λειτουργία τους τα καζίνο; 

Μέχρι τις 16 Μαΐου, η λειτουργία των καζίνο αναστέλλεται. 

 

Από τις 17 Μαΐου, επιτρέπεται η λειτουργία των καζίνο με πληρότητα στο 30% 

της χωρητικότητάς τους και στη βάση του υγειονομικού πρωτοκόλλου. 

 

Από την 1η Ιουνίου, αυξάνεται το ποσοστό της πληρότητας στο 50% της 

χωρητικότητας. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου όπως 

περιγράφεται την ερώτηση 3. 

 

20. Επιτρέπεται η πρόσβαση σε κολυμβητήρια για σκοπούς άθλησης; 

Ναι, επιτρέπεται η λειτουργία των κολυμβητηρίων για σκοπούς άθλησης στη 

βάση του υγειονομικού πρωτοκόλλου και των κατευθυντήριων οδηγιών του 

Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. 

 

21. Επιτρέπεται η πρόσβαση στις παραλίες; 

Ναι, επιτρέπεται η πρόσβαση στη βάση του πρωτοκόλλου που είχε εφαρμοστεί 

το καλοκαίρι του 2020. 

 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου. 

 

22. Επιτρέπεται η λειτουργία παιδότοπων, λούνα παρκ και θεματικών 

πάρκων; 

Παραμένει η αναστολή λειτουργίας παιδότοπων, λούνα παρκ και θεματικών 

πάρκων μέχρι και τις 16 Μαΐου 2021.  

 

Από 17 Μαΐου 2021 επιτρέπεται η λειτουργία παιδότοπων, λουναπαρκ και 

θεματικών πάρκων στη βάση πρωτοκόλλου και μόνο εξωτερικοί χώροι, χωρίς 

τη διενέργεια κοινωνικών εκδηλώσεων. 
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Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου όπως 

περιγράφεται στην ερώτηση 3. 

 

23. Επιτρέπεται η διεξαγωγή συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων; 

Μέχρι τις 16 Μαΐου, δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή συνεδρίων και εμπορικών 

εκθέσεων.  

 

Από τις 17 Μαΐου 2021, επιτρέπεται η διεξαγωγή των πιο πάνω, νοουμένου ότι 

τηρείται το μέτρο του 30% πληρότητας του εσωτερικού χώρου διεξαγωγής του 

συνέδριου, με απαγόρευση κοκτέιλ.  

 

Από την 1η Ιουνίου 2021 η πληρότητα ανέρχεται στο 50% της πληρότητας. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου όπως 

περιγράφεται την ερώτηση 3. 

 

24. Επιτρέπεται η λειτουργία κατασκηνωτικών χώρων; 

Όχι, η λειτουργία των κατασκηνωτικών χώρων δεν επιτρέπεται. 

 

25. Επιτρέπεται η διαμονή μόνιμα διαμενόντων στη Δημοκρατία σε 

ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα; 

Από τις 10 Μαΐου επιτρέπεται η διαμονή μόνιμα διαμενόντων στη Δημοκρατία 

σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, με απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου όπως περιγράφεται την ερώτηση 3. 

 

Ε. Πολιτισμός: 

 

26. Ποιοι κλάδοι του πολιτισμού; 

Μέχρι και τις 16 Μαΐου, επιτρέπεται η λειτουργία υπαίθριων και κλειστών 

θεάτρων, αμφιθεάτρων, κινηματογράφων, και αιθουσών παραστατικών τεχνών 

και θεαμάτων με μέγιστο αριθμό τα 50 άτομα. 
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Από τις 17 Μαΐου 2021, επιτρέπεται η λειτουργία κλειστών θεάτρων, 

αμφιθεάτρων, κινηματογράφων, και αιθουσών παραστατικών τεχνών και 

θεαμάτων με πληρότητα μέχρι 30%. Στους υπαίθριους χώρους επιτρέπεται η 

λειτουργία με πληρότητα μέχρι 50% της χωρητικότητας.  

 

Από την 1η Ιουνίου, η πληρότητα και στους κλειστούς και στους υπαίθριους 

χώρους καθορίζεται στο 50% της χωρητικότητας και τηρουμένων των 

υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου όπως 

περιγράφεται την ερώτηση 3. 

 

Στ. Εκπαίδευση / Αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες παιδιών: 

 

27. Πώς θα γίνει η επαναλειτουργία με φυσική παρουσία των μαθητών 

των σχολικών μονάδων; 

Όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης επαναρχίζουν από τις 10 Μαΐου με τη φυσική 

παρουσία των μαθητών. Τόσο το προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων 

όσο και οι μαθητές των Γυμνασίων, των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών, 

υποβάλλονται σε υποχρεωτικό εβδομαδιαίο rapid test. Οι μαθητές του β’ 

κύκλου των Δημοτικών Σχολείων υποβάλλονται προαιρετικά σε εβδομαδιαίο 

rapid test. 

 

Οι μαθητές των Γυμνασίων, των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών και το 

προσωπικό των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων θα πρέπει να 

υποβληθούν σε τεστ πριν την επιστροφή τους στις 10 Μαΐου και να 

προσκομίσουν αρνητικό αποτέλεσμα με ισχύ 72 ωρών. 

 

28. Πώς λειτουργούν τα ομαδικά φροντιστήρια και οι αθλητικές και 

κοινωνικές δραστηριότητες για τα παιδιά 18 ετών και κάτω; 

Επιτρέπονται όλα τα ομαδικά φροντιστήρια, καθώς και αθλητικές και κοινωνικές 

δραστηριότητες για παιδιά κάτω των 18 ετών στη βάση του πρωτοκόλλου που 

ίσχυε μέχρι τις 25 Απρίλιου, ήτοι με μέγιστο αριθμό ατόμων τα 7 πρόσωπα , 

περιλαμβανομένου και του εκπαιδευτή (6+1).  
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Για εξωσχολικές δραστηριότητες κλειστών χώρων με test 72 ωρών ενώ 

ανοικτών χωρών παραμένει ως έχει η υποχρέωση δηλ. υποχρεωτικό τεστ σε 

εβδομαδιαία βάση.    

 

 

__________________ 


