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Διάταγμα Νέων Περιοριστικών Μέτρων με ισχύ από 31/3/2020 
 
O 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 10 Μαρτίου 2020, προχώρησε στην έκδοση νέου Διατάγματος 

που συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα: 

1. Απαγορεύεται η παρουσία προσώπων σε οποιαδήποτε οικία πέραν των μόνιμα σε αυτήν 

διαμενόντων προσώπων. Nοείται ότι, επιτρέπεται η παρουσία ανήλικων παιδιών πέραν των 

διαμενόντων, στην εν λόγω οικεία, καθώς και επίσκεψη σε οικία για σκοπούς υποβοήθησης 

προσώπων τα οποία αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν. 

 

2. Απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων από τις 9.00 μ.μ.. μέχρι τις 06.00 π.μ., πλην όσων 

κατέχουν το έντυπο Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου, (Έντυπο Α), το οποίο πιστοποιεί την 

αναγκαιότητα της μετακίνησης κατά τις πιο πάνω ώρες. 

 

3. Η χρήση της κατ΄ εξαίρεση μετακίνησης προσώπων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Εντύπου Β, 

περιορίζεται σε μια μόνο φορά την ημέρα, με εξασφάλιση άδειας μέσω της αποστολής μηνύματος 

SMS στον αριθμό 8998. Έγγραφη δήλωση κατ΄ εξαίρεση μετακίνησης προσώπων που εμπίπτουν 

στις πρόνοιες του Εντύπου Β, χρησιμοποιείται μόνο από πρόσωπα άνω των 65 ετών: 

Νοείται ότι, εξαιρείται από τον πιο πάνω περιορισμό η μετακίνηση για σκοπούς αδήριτης ανάγκης, 

όπως η μετάβαση σε φαρμακείο ή για αιμοδοσία ή επίσκεψη σε γιατρό ή διακίνηση για παροχή 

βοήθειας σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να 

αυτοπροστατευθούν ή βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού 

περιορισμού ή/και η μεταφορά οπλίτη από και προς το στρατόπεδο.  

4. Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών (π.χ. υπεραγορές, παντοπωλεία, 

κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, φρουταγορές, κάβες) παραμένουν 

κλειστές κάθε Κυριακή: 

Νοείται ότι, της απαγόρευσης εξαιρούνται τα περίπτερα, νοουμένου ότι δεν εμπορεύονται 

προϊόντα επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, των οποίων η λειτουργία 

αναστέλλεται κάθε Κυριακή.».   

 

5. Αναστέλλονται οι εργασίες σε εργοτάξια στα οποία υπάρχει ταυτόχρονη συμμετοχή πέραν των 3 

ατόμων από τις 06.00 π.μ. της 31ης Μαρτίου 2020, μέχρι τις 06.00 π.μ. της 13ης Απριλίου 2020, 

πλην όσων αφορούν έργα δημόσιας ωφελείας, για τα οποία θα εκδίδεται σχετική άδεια από τον 

Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

 

6. Αναστέλλεται η λειτουργία από τις 06.00 π.μ. της 31ης Μαρτίου 2020, μέχρι και τις 30 Απριλίου 

2020, των πιο κάτω: 
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(i) Τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων 

 

(ii) Oι υπηρεσίες εξυπηρέτησης αεροσκαφών, εξαιρουμένου αυτών που αφορούν την 

εξυπηρέτηση των πτήσεων που κατ΄ εξαίρεση εγκρίνονται από τον Υπουργό Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων καθώς και των πτήσεων που αφορούν την μεταφορά εμπορευμάτων 

(cargo flights): 

 

Nοείται ότι, οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις υποπαραγράφους (i) και (iι) θεωρούνται ότι έχουν 

αναστείλει τη λειτουργία τους στις 16 Μαρτίου 2020 ή μετέπειτα δυνάμει του παρόντος 

Κανονισμού, εάν αποδείξουν ότι πράγματι είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω και εξαιτίας 

των περί Λοιμοκαθάρσεως Κανονισμών από την προαναφερθείσα χρονική περίοδο 

 

7. Ο αριθμός προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, κατά τη διάρκεια μετακινήσεων με 

ταξί, ιδιωτικά ή /και άλλα οχήματα δεν θα υπερβαίνει τα τρία. 

 

8. Στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο αδυνατεί να οδηγεί, επιτρέπεται σε σύζυγο ή 

συγγενή πρώτου και δεύτερου βαθμού, να τον μεταφέρει κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης του 

συγκεκριμένου προσώπου. Νοείται ότι, η οποιαδήποτε ψευδής δήλωση ως προς τούτο 

θεωρείται παράβαση του παρόντος Κανονισμού και συνιστά αδίκημα το Νόμο. 

 

9. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων να οφείλουν να προβούν σε όλες τις αναγκαίες 

σηματοδοτήσεις, έτσι ώστε να υπάρχει 2 μέτρα απόσταση από τους πολίτες τόσο εντός όσο 

και εκτός της επιχείρησης (δηλαδή εντός των καταστημάτων/επιχειρήσεων και στις ουρές 

αναμονής εκτός των καταστημάτων/επιχειρήσεων). 
 

10. Οι πολίτες όταν προσεγγίζουν χώρο που έχει πρόσβαση το κοινό, υποχρεούνται όπως τηρούν 

απόσταση δύο μέτρων από άλλους συμπολίτες τους. 

Πέραν του διατάγματος έχoυν αποφασιστεί από την διυπουργική επιτροπή τα ακόλουθα μέτρα: 

1. Αύξηση της ποινής του εξώδικου από 150 σε 300 ευρώ. 
2. Κάθετη αύξηση ελέγχων στα οδοφράγματα. 
3. Αξιοποίηση των παρατηρητών της γειτονιάς. 
4. Θα γίνουν συστάσεις προς τις εμπορικές τράπεζες για έκδοση πιστωτικών καρτών στους 

δικαιούχους με βάση τις καταθέσεις τους και τρόποι προστασίας των πελατών που προβαίνουν σε 
αναλήψεις μετρητών από αυτόματες ταμειακές μηχανές. 

5. Προς περιορισμό της διακίνησης των όσων έχουν διακριβωθεί ως θετικοί στον κορωνοϊό και 
βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό, το Υπουργείο Υγείας μελετά τον τρόπο έτσι ώστε να επιβάλλεται 
ηλεκτρονική κατ’ οίκον επιτήρηση 
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