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ΜΕΡΟΣ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Αριθμός 5780 Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023 681 
 

Αριθμός 56 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
23.3.2020. 

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 15 Φεβρουαρίου 2023, 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 αναγκαίων μέτρων, και 

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, 

 
Επειδή καταγράφεται επιβαρυμένη επιδημιολογική εικόνα στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας σε 

σχέση με την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19 και προς τούτο έχουν εκδοθεί συστάσεις της ΕΕ, και 



682 
 
 
 
 
 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
11.1.2023 
31.1.2023. 

 
Τροποποίηση 
του 
Κανονισμού 25 
του βασικού 
διατάγματος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατάργηση του 
Κανονισμού 28. 
Προσθήκη 
νέου 
Κανονισμού 
29Α στο βασικό 
διάταγμα 

 
Επειδή καταγράφεται αύξηση στους επιδημιολογικούς δείκτες και στον αριθμό των νοσηλευόμενων 

με την ασθένεια του COVID-19, εκδίδονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί για τις Επαρχίες Λευκωσίας, 
Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου: 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για 
Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) (Τροποποιητικό) Διάταγμα (Αρ. 3) του 2023 
και θα διαβάζεται μαζί με τα περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της 
Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματα (Αρ. 1) και (Αρ. 2) του 2023 (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «το βασικό διάταγμα») και το βασικό διάταγμα και το παρόν Διάταγμα θα αναφέρονται 
μαζί ως τα περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του 
Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματα (Αρ. 1) έως (Αρ. 3) του 2023. 

 
 

2. Ο Κανονισμός 25 του βασικού διατάγματος διαγράφεται και αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο 
Κανονισμό 25: 

 
«25. (1) Στους χώρους/υποστατικά που η πρόσβαση δυνάμει του παρόντος Διατάγματος 

προϋποθέτει επίδειξη εν ισχύ πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμού, σημαίνει πιστοποιητικό 
εμβολιασμού με τα αποδεκτά από τη Δημοκρατία εμβόλια για την ασθένεια του COVID-19, δηλαδή 
εμβόλια εγκεκριμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, καθώς και τα εμβόλια, AstraZeneca 
(COVISHIELD, SKBio), Sputnik V (Gam-COVID-Vac), Sinopharm (BBIBPCOVID-19), COVOVAX, 
Sinovac (CoronaVac), Covaxin και Sputnik Light (μόνο ως ενισχυτική δόση σε βασικό σχήμα 
εμβολιασμού) και η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού για πρόσωπα ηλικίας 18 ετών και άνω είναι 7 
μήνες από την ημερομηνία λήψης της δεύτερης δόσης του εμβολίου, εάν πρόκειται για εμβόλιο δύο 
δόσεων ή της μίας δόσης εμβολίου, εάν πρόκειται για εμβόλιο μίας δόσης. Η ισχύς του  
πιστοποιητικού ανανεώνεται εάν ληφθεί ενισχυτική δόση του εμβολίου: 

Νοείται ότι, η ισχύς του πιστοποιητικού εμβολιασμού για πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν 
έχει ημερομηνία λήξης: 

Νοείται επιπρόσθετα ότι, η έναρξη ισχύος του πιστοποιητικού εμβολιασμού για εμβόλιο μίας 
δόσης είναι 14 ημέρες μετά την ημερομηνία εμβολιασμού. 

(2) Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19 είναι 90 
ημέρες από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής θετικής διάγνωσης.». 

3. Ο Κανονισμός 28 του βασικού διατάγματος καταργείται. 
 

4. Το βασικό διάταγμα τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον Κανονισμό 29, του 
ακόλουθου νέου Κανονισμού 29 A: 

 
«29Α. Οι εργαζόμενοι στα Δημόσια Νοσηλευτήρια, Υπηρεσίες Υγείας, Διοίκηση του Υπουργείου 

Υγείας και Τμήματά του, καθώς και τα μέλη της Αστυνομίας, οι οποίοι κατά τα έτη 2020 και 2021, είχαν 
συσσωρεύσει και μεταφέρει στο επόμενο έτος μέχρι 20 ημέρες άδειας ανάπαυσης, ανεξάρτητα από το 
συνολικό αριθμό ημερών άδειας ανάπαυσης που μπορεί να είχαν συσσωρεύσει, λαμβάνουν την άδεια 
αυτή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.». 

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

Δημοκρατίας. 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΑ, 
Υπουργός Υγείας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
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