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Δελτίο Τύπου 

 

Διευκρινίσεις για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου – 2 Ιουλίου 

2021 

 

Πυλώνας 1: Παραχώρηση κινήτρων για ενθάρρυνση και επίσπευση του 

εμβολιαστικού προγράμματος 

 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για επίσπευση του εμβολιαστικού 

προγράμματος και για να δοθεί ώθηση στους πολίτες, ιδιαίτερα των 

νεαρών ηλικιών, να προχωρήσουν σε εμβολιασμό κατά της COVID-19, 

αποφασίστηκαν στην παρούσα φάση τα πιο κάτω κίνητρα: 

1. Παραχώρηση επιδόματος διακοπών σε εμβολιασμένους από τις 15 

Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου. Οι λεπτομέρειες του σχεδίου 

παραχώρησης επιδόματος διακοπών θα ανακοινωθούν από το αρμόδιο 

Υφυπουργείο Τουρισμού την Δευτέρα, 5 Ιουλίου.  

 

2. Παραχώρηση πενθήμερης τιμητικής άδειας σε όσους 

εθνοφρουρούς εμβολιάστηκαν ή θα εμβολιαστούν μέχρι 31η 

Αυγούστου 2021. Οι τιμητικές ημέρες θα χορηγηθούν στους 

εθνοφρουρούς της 2020 ΕΣΣΟ όσο και στους στρατεύσιμους της 2021 

ΕΣΣΟ. Η απόφαση λήφθηκε μετά από εισήγηση του Υπουργού Άμυνας 

κ. Χαράλαμπου Πετρίδη και περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν το 

επόμενο διάστημα από το Υπουργείο Άμυνας. 

 

3. Με στόχο την ενθάρρυνση των εργαζομένων για εμβολιασμό, έτσι ώστε 

να διαφυλαχθεί ότι οι χώροι εργασίας θα συνεχίσουν να λειτουργούν με 

τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, αποφασίστηκε η παραχώρηση ειδικής 

άδειας κατά τις ημέρες του εμβολιασμού τους, στους εργαζόμενους 

του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι ημέρες 

(μία εάν πρόκειται για εμβολιασμό με το μονοδοσικό εμβόλιο της 
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Johnson&Johnson και δύο εάν πρόκειται για εμβολιασμό με τα εμβόλια 

της AstraZeneca, της Moderna και της Pfizer/BioNTech) θα είναι 

επιπλέον και δεν θα αφαιρούνται από την ετήσια άδεια 

αναπαύσεως του εργαζόμενου.   

 

Η ίδια ρύθμιση θα ισχύει και για τις περιπτώσεις εργαζόμενων 

γονέων/νόμιμων κηδεμόνων ανήλικου που θα εμβολιαστεί. Νοείται 

ότι ο γονέας/νόμιμος κηδεμόνας που θα συνοδεύσει τον ανήλικο για 

εμβολιασμό θα πρέπει να προσκομίζει στην εργασία του αντίγραφο της 

Κάρτας Εμβολιασμού του παιδιού του για επιβεβαίωση.  

 

Πυλώνας 2: Εξουσιοδότηση Υπουργού Υγείας για συνέχιση της 

διαβούλευσης με οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και ιδιωτικούς 

οργανισμούς και επιχειρήσεις 

 

Με βασική επιδίωξη την εξεύρεση επιπρόσθετων κινήτρων για την 

ενθάρρυνση των νέων ηλικίας 18-30 ετών να εμβολιαστούν, το Υπουργικό 

Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπουργό Υγείας να προχωρήσει τις αμέσως 

επόμενες μέρες σε διαβούλευση με ιδιωτικούς οργανισμούς και οργανισμούς 

Δημοσίου Δικαίου, καθώς και με ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανωμένους 

φορείς της οικονομίας. Ο Υπουργός Υγείας, αφού ολοκληρωθεί η διαβούλευση, 

θα θέσει ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου στην επόμενη συνεδρία του το 

πλαίσιο των εισηγήσεων για συζήτηση ή/και λήψη αποφάσεων. 

 

Πυλώνας 3: Αυστηροποίηση των μέτρων σε χώρους συγχρωτισμού και 

αυξημένου κινδύνου μετάδοσης του ιού, εκεί και όπου έχουν διαφανεί 

συρροές κρουσμάτων 

 

Από τα δεδομένα της Ομάδας Ιχνηλάτησης καταγράφονται τις τελευταίες μέρες 

μεγάλες συρροές κρουσμάτων σε χώρους συγχρωτισμού, όπως τα bars, 

τα clubs, οι χώροι διασκέδασης, κοκ, καθώς και σε κοινωνικές εκδηλώσεις, 

όπως οι γάμοι, τα πάρτι αποφοίτησης μαθητών και φοιτητών, τα πάρτι 
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γενεθλίων, κτλ. Ενδεικτικά, αλυσίδες κρουσμάτων που συνδέονται με χώρους 

διασκέδασης αριθμούν πέραν των 50 ατόμων, δυσχεραίνοντας το έργο της 

ιχνηλάτησης. Σε αρκετές δε περιπτώσεις, δεν υπάρχει η απαραίτητη 

συνεργασία από πλευράς κρουσμάτων για τη δήλωση των επαφών τους, με 

αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος και να αυξάνεται η πιθανότητα 

διασποράς του ιού στην κοινότητα. 

 

Συνεπώς, και για να ελαχιστοποιηθεί το φαινόμενο δημιουργίας μεγάλων 

αλυσίδων κρουσμάτων, αλλά και για να δοθεί το δικαίωμα σε όλους τους 

πολίτες, εμβολιασμένους και μη, να κοινωνικοποιούνται με ασφάλεια, 

αποφασίστηκαν από το Υπουργικό τα πιο κάτω: 

1. Από 9 Ιουλίου, θα απαιτείται η κατοχή SafePass σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους, όπου υπάρχει αυξημένο ρίσκο μετάδοσης και 

συγχρωτίζονται πέραν των 20 ατόμων (π.χ. χώροι εργασίας, 

μπαράκια, clubs, γάμοι, πάρτι αποφοίτησης και γενεθλίων, κτλ).  

 

Υπενθυμίζεται ότι το SafePass ισχύει για τα άτομα ηλικίας 12 ετών και 

άνω και οι προϋποθέσεις για απόκτησή του είναι η κατοχή 

πιστοποιητικού ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού σχήματος, είτε η 

κατοχή αποδεικτικού ανάρρωσης από τη νόσο COVID-19 τους 

τελευταίους 6 μήνες, είτε η κατοχή αρνητικού αποτελέσματος από 

εξέταση PCR ή από rapid test αντιγόνου. Διευκρινίζεται ότι από τις 9 

Ιουλίου, και στις περιπτώσεις κατοχής SafePass με αρνητικό 

αποτέλεσμα από εξέταση PCR ή rapid test αντιγόνου, αυτό θα 

πρέπει να έχει ισχύ 72 ωρών. 

 

2. Από 9 Ιουλίου μέχρι 20 Ιουλίου, επιτρέπεται η είσοδος σε 

ποδοσφαιρικούς αγώνες, σε ποσοστό πληρότητας 50% των 

γηπέδων μόνο για άτομα που έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό 

τους σχήμα ή έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου και 

έχουν παρέλθει 3 εβδομάδες, είτε για άτομα που κατέχουν αρνητικό 

πιστοποιητικό εξέτασης PCR με ισχύ 72 ωρών, είτε για άτομα που 
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νόσησαν με COVID-19 τους τελευταίους 6 μήνες. Το 50% 

χωρητικότητας με τα ίδια κριτήρια ισχύει σε σινεμά, θέατρα και 

συναυλίες. 

 

3. Από 21 Ιουλίου, επιτρέπεται η είσοδος σε ποδοσφαιρικούς αγώνες 

σε ποσοστό πληρότητας 75% των γηπέδων μόνον για άτομα που 

έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα και για άτομα που 

νόσησαν με COVID-19 τους τελευταίους 6 μήνες. Το 75% 

χωρητικότητας με τα ίδια κριτήρια ισχύει σε σινεμά, θέατρα και 

συναυλίες.  

 

4. Από 1η Αυγούστου 2021, οι Κύπριοι και οι νόμιμα διαμένοντες στην 

Κυπριακή Δημοκρατία επιβάτες θα πρέπει να ακολουθούν τα 

πρωτόκολλα που ισχύουν για όλους τους επιβάτες, εκτός και αν έχουν 

εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου. Συγκεκριμένα, μόνο τα άτομα 

που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου θα δικαιούνται 

να διενεργούν μοριακή εξέταση στα αεροδρόμια της Δημοκρατίας 

κατά την άφιξή τους.  

 

Για παράδειγμα, εάν ένας Κύπριος ή μόνιμα διαμένοντας στη 

Δημοκρατία θα ταξιδέψει προς την Κύπρο από χώρα της Πορτοκαλί 

Κατηγορίας (ένα αρνητικό PCR test), θα μπορεί να διενεργήσει PCR 

τεστ στα αεροδρόμια κατά την άφιξή του, μόνο εάν έχει εμβολιαστεί 

τουλάχιστον με την 1η δόση του εμβολίου ή αν διαθέτει 

πιστοποιητικό ανάρρωσης από την COVID-19 τους τελευταίους 6 

μήνες. Εάν δεν ισχύει μια εκ των δύο πιο πάνω προϋποθέσεων, ο 

επιβάτης οφείλει να προσκομίζει αρνητικό αποτέλεσμα από εξέταση 

PCR από τη χώρα προέλευσής του με ισχύ 72 ωρών.  

 

Αντίστοιχα, οι Κύπριοι και οι μόνιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία 

επιβάτες που ταξιδεύουν προς την Κύπρο από χώρα της Κόκκινης 

Κατηγορίας (δύο αρνητικά PCR test), οφείλουν να προσκομίζουν 
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αρνητικό αποτέλεσμα από εξέταση PCR από τη χώρα προέλευσής 

τους με ισχύ 72 ωρών και να πραγματοποιούν το 2ο κατά την άφιξή 

τους στα αεροδρόμια της Δημοκρατίας με ιδία έξοδα. Νοείται ότι οι 

επιβάτες που έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με την 1η δόση του 

εμβολίου ή διαθέτουν πιστοποιητικό ανάρρωσης από την COVID-19 

τους τελευταίους 6 μήνες, μπορούν να διενεργήσουν μία εργαστηριακή 

εξέταση κατά την άφιξή τους στην Κύπρο και τη 2η μετά το πέρας των 72 

ωρών από την άφιξη, με ιδία έξοδα. 

 

Από την απόφαση εξαιρούνται τα ανήλικα άτομα ηλικίας 12-15 ετών και 

τα άτομα 16 ετών και άνω με σοβαρά προβλήματα υγείας που δεν 

δικαιούνται να εμβολιαστούν. 

 

Πυλώνας 4: Εντατικοποίηση της ενημερωτικής εκστρατείας για διαφώτιση 

του κοινού για τους εμβολιασμούς, με εστίαση στις νεαρές ηλικίες. Σκοπός της 

απόφασης είναι να δοθεί έγκυρη ενημέρωση προς τους πολίτες σχετικά με τα 

οφέλη του εμβολιασμού, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, έτσι ώστε να 

καθησυχαστούν οι ανησυχίες που υπάρχουν για την ασφάλεια και την 

αποτελεσματικότητα των εμβολίων. 

 

Πυλώνας 5: Αυστηροποίηση των ελέγχων και της εποπτείας της 

εφαρμογής των πρωτοκόλλων και των υγειονομικών κατευθυντήριων οδηγιών. 

Οι έλεγχοι από την Αστυνομία και τα αρμόδια Υπουργεία θα εντατικοποιηθούν 

το επόμενο διάστημα, για να διαπιστωθεί ο βαθμός τήρησης των αποφάσεων 

και των υγειονομικών πρωτοκόλλων, ιδιαίτερα σε χώρους μεγάλου 

συγχρωτισμού, όπου το ρίσκο μετάδοσης του ιού είναι αυξημένο. 

 

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την 

κατάργηση της παροχής του δωρεάν προγράμματος διενέργειας rapid 

test αντιγόνου από 1η Αυγούστου. Από την απόφαση εξαιρούνται τα ανήλικα 

άτομα ηλικίας 12-15 ετών και τα άτομα 16 ετών και άνω με σοβαρά προβλήματα 

υγείας που δεν δικαιούνται να εμβολιαστούν. Διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα 
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του Υπουργείου Υγείας θα συνεχιστεί και μετά την 1η Αυγούστου, ωστόσο, 

πέραν των δύο ομάδων του πληθυσμού που εξαιρούνται, το κόστος για τη 

διενέργεια των τεστ θα επωμίζεται ο πολίτης. Σημειώνεται ότι παράλληλα 

με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας, οι πολίτες που επιθυμούν να 

υποβληθούν σε rapid test αντιγόνου, εξακολουθούν να έχουν την επιλογή για 

διενέργεια του τεστ ιδιωτικά στα κλινικά εργαστήρια και τα φαρμακεία που 

πληρούν τα κριτήρια του Υπουργείου Υγείας (σχετικές ανακοινώσεις με τον 

κατάλογο εκδίδονται τακτικά). Περισσότερες λεπτομέρειες για το κόστος και τη 

διαδικασία που θα ακολουθείται θα εκδοθούν τις προσεχείς μέρες. 

 

Τέλος, σημειώνεται ότι τα πιο πάνω θα ρυθμιστούν με Διάταγμα που θα εκδοθεί 

την ερχόμενη εβδομάδα.  

 

_________________ 

Υπουργείο Υγείας 

3 Ιουλίου 2021 


