
 

υπολογίζεται ως ημέρα «0», καθώς και υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση μετά τη 
συμπλήρωση 72 ωρών από την ώρα άφιξής τους και αποδεσμεύονται εφόσον η ένδειξη της 
εξέτασης είναι αρνητική, 

(iv) τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις υποπαραγράφους (i) έως (iii) της παρούσας παραγράφου, 
τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία και διαγνώσκονται θετικά στην ασθένεια του COVID-
19, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης και ακολουθείται το ιατρικό 
πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας: 

     Νοείται ότι, οι διαχειριστές των νόμιμων σημείων εισόδου δια μέσου θαλάσσης, 
μεριμνούν έτσι ώστε οι επιβαίνοντες να συμμορφώνονται με όλα τα ανωτέρω.». 

 
 2.9 Η υποπαράγραφος (α) της παραγράφου 2.2 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός 

Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 6) του 2021, 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

 
(i) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (iii) αυτής αμέσως μετά τη λέξη «φαρμακείο» (πρώτη 

γραμμή) της φράσης «ή μετάβαση σε Ιατρικό Συμβούλιο», 
(ii) με τη διαγραφή και αντικατάσταση της τρίτης επιφύλαξης αυτής, με την ακόλουθη νέα 

επιφύλαξη:  
 

«Νοείται περαιτέρω ότι, δύναται να γίνει χρήση και παρουσίαση έγγραφης δήλωσης κατ΄ εξαίρεση 
μετακίνησης με τη χρήση του εντύπου το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙ, από πρόσωπα άνω 
των 65 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι η κατ΄ εξαίρεση μετακίνησή τους δεν  υπερβαίνει συνολικά τις 
δυο μετακινήσεις ημερησίως, καθώς και για μεταφορά ανηλίκου για σκοπούς δραστηριότητας, η οποία 
επιτρέπεται δυνάμει των περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της 
Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διαταγμάτων (Αρ.6) και (Αρ.7) του 2021, υπό την 
προϋπόθεση ότι προσκομίζεται αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας και ώρας δραστηριότητας.».     
 

       2.10 Το Παράρτημα ΙΙ του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της 
Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 6) του 2021, διαγράφεται με ισχύ από την 
7η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 23.59 μ.μ και αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο Παράρτημα ΙΙ: 
 

«                                                                Παράρτημα II 
(Κανονισμός 2.2) 

Έντυπο Β 

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Ο/Η υποφαινόμενος/η                ………….…………………….……………… 

αρ. ταυτότητας/διαβατηρίου       ……………………………………………….. 

και διεύθυνση κατοικίας              ..……………………………………………… 

 
δηλώνω ότι η μετακίνησή μου στις …………… (δήλωση ακριβούς ώρας) 
σχετίζεται με τον ακόλουθο λόγο: 
(σημειώστε √ στο αντίστοιχο πλαίσιο πιο κάτω) 
 
 

1. Μετάβαση σε φαρμακείο ή για αιμοδοσία ή επίσκεψη σε γιατρό ή σε 

Ιατρικό Συμβούλιο ή για διενέργεια εργαστηριακής εξέτασης για 

Covid-19 ή για εμβολιασμό στα κέντρα εμβολιασμού 

 
2. Μετάβαση σε επιχείρηση λιανικού εμπορίου ή υπηρεσία εστίασης για 

αγορά ή προμήθεια αγαθών, περιλαμβανομένου και του take away  
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3. Μετάβαση σε τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική 

συναλλαγή 

 

4. Αναγκαίες επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης  

 

5. Διακίνηση για παροχή βοήθειας σε πρόσωπα που αδυνατούν να 

αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή 

βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού 

περιορισμού ή για επίσκεψη σε οικία 

 

6. Μετακίνηση για φυσική άσκηση ή ατομική άθληση, εφόσον 

περιορίζεται σε χώρους όπου επιτρέπεται η πρόσβαση 

 

7. Μετάβαση για εκκλησιασμό/άλλες μορφές θρησκευτικής λατρείας ή 

για ατομική προσευχή ή μετάβαση σε τελετές όπως κηδείες, γάμους 

και βαφτίσεις  

 

8. Δήλωση οποιουδήποτε άλλου σκοπού μετακίνησης που μπορεί να 

δικαιολογηθεί με βάση τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας 
(Σημείωση 2) 

 

      9. Μετάβαση σε επιχείρηση/ οργανισμό που δεν τελεί υπό αναστολή 

 εργασιών, δυνάμει των περί Λοιμοκαθάρσεως Διαταγμάτων     

………………………………………………………… 
 
Σημειώσεις: (1) Οι πολίτες κατά τις μετακινήσεις τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους 
την ταυτότητα ή το διαβατήριο τους. 
 
(2) Στην κατηγορία 8., πιο πάνω, θεωρείται ότι εμπίπτει, μεταξύ άλλων, η 
μετακίνηση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, η οποία είναι 
αναγκαία για την απρόσκοπτη επικοινωνία και επαφή γονέων και τέκνων,  
 
-Η μετακίνηση για Εξειδικευμένες θεραπείες για άτομα με αναπηρίες ή πρόσωπα με 
χρόνιες παθήσεις, μαζί με τον συνοδό τους. 
 
-Μετακίνηση για μεταφορά οπλίτη από και προς το στρατόπεδο. 
 
-Μετάβαση από και προς τα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου για μεταφορά 
προσώπων, με την παρουσίαση αποδεικτικού στοιχείου (εισιτήριο) με το οποίο να 
αποδεικνύεται η ημέρα και η ώρα άφιξης/αναχώρησης. 
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-Μετάβαση γεωργών και κτηνοτρόφων, νοουμένου ότι προσκομίζουν το έντυπο 
εκταρικής και κεφαλικής επιδότησης από τον ΚΟΑΠ ή, σε περίπτωση που αυτό δεν 
υπάρχει, σχετική βεβαίωση από το Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας. 
 
-Μετάβαση προσώπων σε καταφύγια ζώων για φροντίδα των ζώων ή για σίτιση 
αδέσποτων ζώων, νοουμένου ότι προσκομίζεται βεβαίωση επικυρωμένη από 
αναγνωρισμένη φιλοζωική οργάνωση και σχετική απόδειξη γνωστοποίησης στις 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.  
 
 
 
 

Υπογραφή υποφαινόμενου/ης:  

.…………………………………………… 

 

Ημερομηνία:                                 

……………………………………………»                                        

  
 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, 
Υπουργός Υγείας. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

 Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00  το καθένα. 
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