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ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 



WWW.COVID19.CY

Φάση 1η:   
4 Μαΐου – 20 Μαΐου

Φάση 2η:  
21 Μάϊου – 8 Ιουνίου

Φάση 3η:  
9 Ιουνίου – 13 Ιουλίου

Φάση 4η:  
14 Ιουλίου και μετά

Με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, θα επαναξιολογούνται οι αποφάσεις σχετικά με τη 
χρονική μετάβαση στις επόμενες φάσεις καθώς, και η επαναλειτουργία δραστηριοτήτων. 

Διαχωρισμός της Στρατηγικής σε 4 Φάσεις

http://WWW.COVID19.CY
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Για την σταδιακή επαναλειτουργία των τομέων οικονομικής 
δραστηριότητας θα ετοιμαστούν ειδικά πρωτόκολλα/οδηγοί, όπου θα 
επεξηγούνται, μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις επαναλειτουργίας καθώς 
και σχέδιο διαχείρισης κινδύνων, όπου θα περιγράφονται όλα τα μέτρα που 
θα πρέπει να λαμβάνονται για ελαχιστοποίηση των κινδύνων. 

Διαχωρισμός της Στρατηγικής σε 4 Φάσεις

http://WWW.COVID19.CY
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Κατασκευαστικός τομέας και όλες οι παρεμφερείς οικονομικές δραστηριότητες 

Λιανικό εμπόριο – επαναλειτουργία όλων των καταστημάτων*, εκτός από εκείνα 

που στεγάζονται εντός εμπορικών κέντρων/πολυκαταστημάτων 

Λαϊκές αγορές, πλανοδιοπώληση, παζαράκια 

Στάθμευση κρουαζιερόπλοιων για ανεφοδιασμό (χωρίς αποβίβαση επιβατών  

ή αντικατάσταση πληρωμάτων).  

Αντικατάσταση πληρωμάτων για εμπορικά σκάφη και η μετακίνηση ιδιωτικών 

σκαφών σε αδειοδοτημένους χώρους, για σκοπούς ελλιμενισμού, συντήρησης  

και επισκευών
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* Δεν επιτρέπεται να λειτουργούν οι χώροι εστίασης στα καταστήματα και οι παιδότοποι.

Φάση 1η:  4 Μαΐου – 20 Μαΐου 2020
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Διεξαγωγή προγραμματισμένων εγχειρήσεων, βάσει οροφών που θα καθορίσει το 

Υπουργείο Υγείας 

Οδοντιατρικά Κέντρα/Ιατρεία (όσα παραμένουν κλειστά μετά από το Διάταγμα της 

23ης Απριλίου) 

Χρήση ανοιχτών ή υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων μόνο για αθλητές και 

αθλήτριες υψηλών επιδόσεων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Κυπριακής 

Ολυμπιακής Επιτροπής, χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων, γυμναστηρίων ή άλλων 

κλειστών συναφών υποδομών.
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Φάση 1η:  4 Μαΐου – 20 Μαΐου 2020

http://WWW.COVID19.CY


WWW.COVID19.CY

Προπονήσεις για ομαδικά αθλήματα μόνο σε ανοικτούς χώρους, χωρίς τη χρήση 

αποδυτηρίων, γυμναστηρίων ή άλλων κλειστών συναφών υποδομών (από 18 Μαΐου) 

Τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία 

Πλήρης λειτουργία πλυντηρίων αυτοκινήτων 

Αναθεώρηση οδηγιών για δημόσιες μεταφορές (πληρότητα μέχρι 50%) 

Πλήρης λειτουργία Δημόσιας Υπηρεσίας και ευρύτερου δημόσιου τομέα 
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Φάση 1η:  4 Μαΐου – 20 Μαΐου 2020
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Φάση 1η:  4 Μαΐου – 20 Μαΐου 2020

Λύκεια: μόνο τελειόφοιτοι των δημόσιων (3η Λυκείου) και των  ιδιωτικών 

σχολών μέσης εκπαίδευσης (από 11 Μαΐου). Για όλες τις άλλες βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας  

θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις. Νοείται ότι, μέχρι την πλήρη 

επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων θα συνεχίσει η τελεκπαίδευση.
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Μέτρα υγιεινής στις επιχειρήσεις που θα επαναλειτουργήσουν:

8 τ.μ. για κάθε εργαζόμενο και 2 μέτρα απόσταση μεταξύ τους 

Υποχρεωτική τοποθέτηση αντισηπτικού σε κάθε είσοδο επιχείρησης 

Ανάρτηση έξω από το  υποστατικό του αριθμού φυσικής παρουσίας ατόμων εντός 

του υποστατικού για ενημέρωση τόσο του κοινού όσο και για διευκόλυνση του 

έργου των Επιθεωρητών Εργασίας  

Kαθημερινός και σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών που 

χρησιμοποιούνται συχνά, κτλ  

Άμεση πρόσβαση σε μάσκες, θερμόμετρα, κτλ

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής.

Mέτρα ασφάλειας και προστασίας ενόψει της άρσης των περιοριστικών μέτρων

http://WWW.COVID19.CY
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Ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας

Αυστηρή τήρηση των οδηγών και γενικών οδηγιών που εκδίδονται από τα 

Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 

διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.  

 
Ενδεικτικά, μέχρι σήμερα έχουν καταρτιστεί τα πιο κάτω:

Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια – Οδηγός Διαχείρισης της πανδημίας  

του κορωνοιού  

Γενικές Οδηγίες προστασίας εργοδοτουμένων σε επιχειρήσεις

1/2

Mέτρα ασφάλειας και προστασίας ενόψει της άρσης των περιοριστικών μέτρων
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Γενικές Οδηγίες για επιχειρήσεις εκτός του τομέα παροχής φροντίδας υγείας 

Οδηγίες για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν μικρές επιχειρήσεις του 

λιανικού εμπορίου σε συνθήκες κορονοϊού 

Απλές Οδηγίες Προστασίας Εργαζομένων από τον κορωνοϊό σε εργοτάξια 

Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους των 

Λαϊκών Αγορών 

Οδηγίες για πρόληψη COVID-19 σε σχολεία
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Mέτρα ασφάλειας και προστασίας ενόψει της άρσης των περιοριστικών μέτρων

Ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας
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Χρήση μάσκας

Υποχρέωση για εργαζόμενους που έχουν άμεση επαφή με κοινό (δημόσιο και 

ευρύτερο δημόσιο τομέα, λιανικό εμπόριο, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς) 

Σύσταση για πολίτες οι οποίοι διακινούνται σε πολυσύχναστους και κλειστούς 

χώρους, όπως υπεραγορές, μεγάλα καταστήματα, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

Σε εργαζόμενους σε εργοτάξια σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες 

που εκδίδονται απο ΥΥ και ΥΕΠΚΑ

Mέτρα ασφάλειας και προστασίας ενόψει της άρσης των περιοριστικών μέτρων
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Ανανέωση του Προγράμματος 20.000 δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων 

στους εργαζόμενους που θα επιστρέψουν στις εργασίες τους στην 1η Φάση 

14.000 θα παραχωρηθούν σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου 

6.000 θα διενεργηθούν δειγματοληπτικά σε εργαζόμενους των εργοταξίων 

που θα επαναλειτουργήσουν

Mέτρα ασφάλειας και προστασίας ενόψει της άρσης των περιοριστικών μέτρων
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Φάση 2η: 21 Μάϊου – 8 Ιουνίου

Κομμωτήρια/ κουρεία/ ινστιτούτα αισθητικής (από 21 Μαΐου) 

Υπηρεσίες εστίασης, εξυπηρέτηση μόνο σε εξωτερικούς χώρους (από 21 Μαΐου)  

Βιβλιοθήκες ( από 1 Ιουνίου) 

Μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί χώροι (από 1 Ιουνίου) 

Πρακτορεία Στοιχημάτων (από 1 Ιουνίου) 

Λιμάνια σε πλήρη λειτουργία (από 1 Ιουνίου), με εξαίρεση την αποβίβαση επιβατών από 

κρουαζιερόπλοια 

http://WWW.COVID19.CY


3 SMS την ημέρα

Eπιτρέπεται η ατομική άθληση σε ανοιχτούς χώρους όχι περισσότερων των δύο ατόμων μαζί 
(περπάτημα, τένις, ερασιτεχνικό ψάρεμα, κολύμβηση στη θάλασσα και όχι σε δημόσια ή ιδιωτικά 
κολυμβητήρια, ποδηλασία, κτλ) και θα είναι ανοιχτοί πεζόδρομοι και πεζόδρομοι εντός πάρκων, 

μόνο για σκοπούς ατομικής άσκησης και όχι περισσότερων των δύο ατόμων κατά περίπτωση, ενώ 
δεν θα επιτρέπονται οι συναθροίσεις.   Εξαιρείται από τον εν λόγω περιορισμό η παρουσία των 

ανήλικων τέκνων γονέων που ασκούνται.

Επιτρέπεται από τις 4ης Μαΐου η προσευχή σε εκκλησίες, τεμένη και 
άλλους χώρους προσευχής, νοουμένου ότι δεν θα συνυπάρχουν 

ταυτόχρονα πέραν των 10 ατόμων.

Συνεχίζει να ισχύει το διάταγμα για γάμους, βαφτίσεις και κηδείες.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας να ισχύει από τις 10 μ.μ. μέχρι 6 π.μ.

Πλήρης κατάργηση SMS

Επιτρέπονται συναθροίσεις μέχρι 10 άτομα

Κατάργηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας 
μεταξύ 10 μμ. μέχρι 6 π.μ.

Επιτρέπεται από 1 Ιουνίου ο εκκλησιασμός και άλλες 
μορφές θρησκευτικής λατρείας σε εκκλησίες, τεμένη και 

άλλους θρησκευτικούς χώρους, νοουμένου ότι θα 
τηρούνται αυστηρά τα πρωτόκολλα υγειονομικής 

συμπεριφοράς όπως το Υπουργείο Υγείας θα καθορίσει.  Τα 
ίδια μέτρα θα ισχύουν για γάμους, βαφτίσεις και κηδείες.

Μέτρα Διακίνησης
Φάση 1η: 4 Μαΐου – 20 Μαΐου  Φάση 2η: 21 Μάϊου – 8 Ιουνίου

Ελεύθερη διακίνηση σε πάρκα, παιδότοπους σε εξωτερικούς 
χώρους,  πλατείες, μαρίνες κτλ, νοουμένου ότι οι 
συναθροιζόμενοι δεν θα υπερβαίνουν τους 10.



Φάση 3η: 9 Ιουνίου – 13 Ιουλίου

Εμπορικά Κέντρα/Πολυκαταστήματα  

Αεροδρόμια/Αεροπορικές Εταιρείες*- σταδιακά και υπό όρους 

Λιμάνια, εξυπηρέτηση και κρουαζιερόπλοιων  

Υπηρεσίες εστίασης, εξυπηρέτηση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους  

Ξενοδοχεία** 

Παραλίες : Προϋπόθεση η διατήρηση απόστασης ασφαλείας

* Βάσει Διμερών Συμφωνιών με χώρες χαμηλού ρίσκου. 

** Τα ξενοδοχεία θα μπορούν να ανοίξουν νωρίτερα για σκοπούς προετοιμασίας και καθαρισμού.
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Φάση 3η: 9 Ιουνίου – 13 Ιουλίου

Θέατρα και σινεμά ανοιχτού χώρου 

Γυμναστήρια 

Αθλητικά Πρωταθλήματα (χωρίς φιλάθλους) 

Καλοκαιρινά προγράμματα σχολών ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
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Φάση 4η: 14 Ιουλίου και μετά

Θέατρα και σινεμά κλειστού χώρου  

Φεστιβάλ και Συναυλίες 

Καζίνο 

Παιδότοποι σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους 

Τονίζεται ότι, η επαναλειτουργία των οικονομικών δραστηριοτήτων θα γίνεται 
βάσει κατευθυντήρων γραμμών ή πρωτοκόλλων, όπως έχει ήδη αναφερθεί. 
Ειδικότερα, για μεγάλες συγκεντρώσεις ο περιορισμός στον αριθμό ατόμων θα 
καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.



Κάναμε ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Το επόμενο διάστημα 
είναι κρίσιμο. Συνεχίζουμε με πειθαρχία, υπευθυνότητα, 
χωρίς εφησυχασμό να λαμβάνουμε μέτρα ατομικής 

προστασίας, ασφάλειας και κοινωνικής αποστασιοποίησης.  
Η επιτυχία θα κριθεί από όλους μας.



Με Ευθύνη Συνεχίζουμε
ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


