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Διάταγμα Περιοριστικών Μέτρων με ισχύ μέχρι 30/4/2020 

 

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 επεκτείνει την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων μέχρι την 30η Απριλίου 2020. 

Το Διάταγμα έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με το Διάταγμα επιτρέπεται η μεταφορά σε πτήσεις, που κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται από τις 

αρμόδιες αρχές: 

(i)  Όσων  διαμένουν σε πανεπιστημιακές εστίες και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι κατά το τρέχον 

ακαδημαϊκό έτος σε προπαρασκευαστικά προγράμματα, τα λεγόμενα Foundation Courses, είτε 

βρίσκονται στο πρώτο έτος του πτυχιακoύ κύκλου σπουδών. 

(ii)  Μόνιμα διαμενόντων στην Κυπριακή Δημοκρατία που ευρίσκονται σε χώρες του εξωτερικού για 

σκοπούς προσωρινής εργασίας και των οποίων η απασχόληση έχει ανασταλεί ή τερματιστεί εξαιτίας 

του κορωνοϊού. 

(iii)  Πολιτών που μόνιμα διαμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία που βρίσκονται σε χώρες του 

εξωτερικού και των οποίων η επιστροφή τους κρίνεται απαραίτητη για ανθρωπιστικής φύσεως λόγους, 

όπως: 

• Παροχή φροντίδας σε πρόσωπα που λόγω σοβαρού τραυματισμού μετά την έκδοση των 
Διαταγμάτων, αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν 

• Είναι λήπτες ή δότες οργάνων που καλούνται εκτάκτως για μεταμοσχεύσεις, και 

• Είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι.  

Θα επιτρέπεται ακόμη η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία προσώπων, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, 

η συνδρομή των οποίων, όμως, λόγω της επαγγελματικής ή επιστημονικής τους ιδιότητας κρίνεται 

απαραίτητη στις προσπάθειες καταπολέμησης της πανδημίας του κορωνοϊού. 
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