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23/03/2020 

Περιοριστικά Μέτρα – Λίστα με επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου των 

οποίων η λειτουργία δεν αναστέλλεται 

 

1. Απαγόρευση αχρείαστων μετακινήσεων, από τις 06.00 μ.μ. της 24ης Μαρτίου 2020 μέχρι την 13η 

Απριλίου, εκτός εάν πρόκειται για:  

i. Μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας.  

ii. Μετακινήσεις για προμήθειες αγαθών πρώτης ανάγκης από επιχειρήσεις ή καταστήματα που η λειτουργία 

τους επιτρέπεται και εφόσον είναι αδύνατη η αποστολή τους.  

iii. Επίσκεψη σε ιατρό ή μετάβαση σε φαρμακείο.  

iv. Μετάβαση σε τράπεζα εάν είναι αδύνατη η ηλεκτρονική συναλλαγή.  

v. Διακίνηση για παροχή βοήθειας σε συμπολίτες μας που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή σε ομάδες 

που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή ευρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού 

περιορισμού (καραντίνα).  

vi. Συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού που μεταβαίνουν σε τελετές, όπως κηδείες, γάμους και 

βαφτίσεις, και δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 10 προσώπων.  

vii. Μετακινήσεις για σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα δύο 

άτομα και περιορίζονται σε γειτνιάζουσες με την κατοικία τους περιοχές. Θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, 

όσοι κυκλοφορούν να φέρουν ταυτότητα ή διαβατήριο και πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο για τον σκοπό της 

διακίνησής τους. Λεπτομέρειες και ο τρόπος ελέγχου θα ανακοινωθούν αύριο.  

2. Από τις 6 μετά μεσημβρία της 24ης Μαρτίου 2020 μέχρι την 13η Απριλίου κλείνουν και οι 

ακόλουθοι χώροι:  

i. Πάρκα.  

ii. Παιδότοποι.  

iii. Ανοιχτοί χώροι αθλήσεως.  

iv. Δημόσιοι χώροι συναθροίσεων, μεταξύ άλλων, πλατείες, φράγματα, εκδρομικοί χώροι, παραλίες, μαρίνες.  

3. Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου με εξαίρεση: 

• Τις επιχειρήσεις και εργαστήρια αναπηρικών και ορθοπεδικών ειδών. 

• Τις επιχειρήσεις και εργαστήρια ιατρικών και βιομηχανικών αερίων και μηχανημάτων. 

• Τις επιχειρήσεις και εργαστήρια οπτικών. 

• Τις επιχειρήσεις πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας. 

• Τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. 

• Τις επιχειρήσεις πώλησης ελαστικών. 

• Τις επιχειρήσεις εμπορίας και επισκευής ποδηλάτων. 
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• Τα καθαριστήρια. 

• Τις επιχειρήσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μεταφορών(κούριερ). 

• Τις επιχειρήσεις πώλησης και διατροφής ζώων συντροφιάς, ζωοτροφών ή κτηνιατρικών φαρμάκων. 

• Τις επιχειρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, κατά το μέρος που αφορά υπηρεσίες πληρωμής 
λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών). 

• Τις επιχειρήσεις εμπορίας φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων, υλικών ή 
εξοπλισμού. 

• Τις επιχειρήσεις πώλησης αυτοκινήτων και μηχανοκινήτων οχημάτων. 

• Τα γραφεία τελετών (κηδειών). 

• Τα φυτώρια και ανθοπωλεία. 

Νοείται ότι, όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, περιλαμβανομένων και των ανωτέρω, δύναται να 

παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον. 

Επιπρόσθετα, νοείται ότι, για όλες τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, οι οποίες παραμένουν σε λειτουργία, 

πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου 2(ε) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για 

Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 3) του 2020 – Κ.Δ.Π. 101/2020, 

για μη συνωστισμό εντός των καταστημάτων. (ένα άτομο ανά οχτώ τ.μ.) 

Νοείται επιπλέον, ότι συνεχίζεται η λειτουργία των ακόλουθων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, δυνάμει του 

περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 

Διατάγματος (Αρ. 3) του 2020 - Κ.Δ.Π. 101/2020: 

• Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών (π.χ. υπεραγoρές, παντοπωλεία, 
κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, φρουταγορές, κάβες). 

• Τα φαρμακεία. 

• Υπηρεσίες παροχής τροφίμων και ποτών (εστιατόρια, καφετέριες, καφενεία, μπαρ), οι οποίες δύναται να 
προσφέρουν κατ΄ οίκον διανομή και υπηρεσίες ταχείας εξυπηρέτησης από το παράθυρο. 

• Τα πρατήρια υγρών καυσίμων. 

• Τα περίπτερα και τα μίνι μάρκετ, 

καθώς και των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (κλινικά εργαστήρια) που προβλέπονται στο υπό αναφορά 

Διάταγμα (Αρ. 3) του 2020 - Κ.Δ.Π. 101/2020 και των επιχειρήσεων καθαρισμού οχημάτων (πλυντηρίων 

αυτοκινήτων), νοουμένου ότι τηρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου 2(β) του περί Λοιμοκαθάρσεως 

(Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 Διατάγματος (Αρ. 6) του 

2020 – Κ.Δ.Π. 104/2020. 

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις που συνεχίζουν τη λειτουργία τους, δεν δύναται να εμπορεύονται οποιαδήποτε 

προϊόντα τα οποία εμπορεύονται οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, οι οποίες με το παρόν Διάταγμα 

αναστέλλουν τη λειτουργία τους. 

Από την 24η Μαρτίου 2020 η ώρα 6.00 μ.μ. και μέχρι τα μεσάνυχτα της 13ης Απριλίου 2020 

αποφασίζεται η  σηματοδότηση της απόστασης που πρέπει να τηρείται από τους πολίτες κατά τη 

διάρκεια εξυπηρέτησής τους στα ταμεία εντός των καταστημάτων και στις ουρές αναμονής εκτός 

των καταστημάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2(δ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός 

Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 2) του 2020. 

Οι ιδιοκτήτες των υποστατικών οφείλουν να προβούν σε  όλες τις αναγκαίες σηματοδοτήσεις. 

4. Τερματίζονται οι λαϊκές αγορές, παζαράκια και η πλανοδιοπώληση.  

5. Τερματίζονται οι εργασίες σε εργοτάξια, πλην όσων αφορούν έργα δημόσιας ωφελείας, κατόπιν 

σχετικής άδειας του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.  

6. Απαγορεύεται η προσέλευση πολιτών σε χώρους θρησκευτικής λατρείας, όπως εκκλησίες, 

τεμένη και άλλους χώρους προσευχής.  
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7. Απαγόρευση του εθίμου της “λαμπρατζιάς” με άμεση απομάκρυνση της ξυλείας ή άλλων υλικών που 

έχουν ήδη συγκεντρωθεί προς τον σκοπό αυτό. Την ευθύνη εφαρμογής της απαγόρευσης φέρουν οι τοπικές 

Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία. Θέλω να καταστήσω σαφές πως η Πολιτεία θα είναι αμείλικτη για 

όσους παραβούν ή παρέβησαν τα μέχρι σήμερα εκδοθέντα Διατάγματα της Πολιτεία. Πέραν των όποιων 

άλλων ποινικών ευθυνών, στους παραβάτες θα επιβάλλεται εξώδικη ποινή ύψους 150 ευρώ.  

Για σκοπούς στήριξης της προσπάθειας πρόληψης και ενίσχυσης του συστήματος υγείας, αποφασίστηκαν 

τα ακόλουθα:  

1. Διευρύνεται η διενέργεια μοριακού ελέγχου για την ανίχνευση του κορωνοϊού σε Κλινικά, Βιοιατρικά η 

Πανεπιστημιακά Εργαστήρια. Λεπτομέρειες θα δοθούν με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας.  

2. Αποφασίστηκε η αξιοποίηση τελειόφοιτων ιατρικών σχολών τετραετούς ή εξαετούς κύκλου που 

προσφέρονται από τα κυπριακά πανεπιστήμια, ως επίσης τελειόφοιτων νοσηλευτικών σχολών, στο 

πλαίσιο της πρακτικής τους εξάσκησης.  

3. Προς αποτελεσματικότερη πρόληψη και θεραπεία διευρύνεται ο αριθμός των ιατρείων δημόσιας 

υγείας σε όλες τις πόλεις. 
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