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Αριθμός 194
Ο ΠΔΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΔΧ ΝΟΜΟ, ΚΔΦ. 260
___________________
Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) θαη (δ)
Κεθ. 260.
32(Ι) ηνπ 2003.

Ο Τπνπξγφο Τγείαο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ην άξζξν 6(α), (β), (γ),
(δ), (ε) θαη (δ) ηνπ πεξί Λνηκνθαζάξζεσο Νφκνπ, Κεθ. 260 θαη νη νπνίεο ηνπ εθρσξήζεθαλ κε ηελ
Απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ κε εκεξνκελία 10 Μαξηίνπ 2020, εθδίδεη ην αθφινπζν
Γηάηαγκα:

πλνπηηθφο
ηίηινο.

1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκφο Μέηξσλ γηα
Παξεκπφδηζε ηεο Δμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνχ COVID-19) Γηάηαγκα (Αξ. 21) ηνπ 2020.

Καζνξηζκφο
κέηξσλ κε
ζθνπφ ηελ
παξεκπφδηζε
ηεο εμάπισζεο
ηεο αζζέλεηαο
ηνπ θνξσλντνχ
COVID-19.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Ι):
11.3.2020
13.3.2020
15.3.2020
17.3.2020

2. Δπεηδή, ε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ην ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο
απνηεινχλ επζχλε ηεο Γεκνθξαηίαο θαη κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμάπισζεο ηεο αζζέλεηαο
ηνπ Κνξσλντνχ COVID-19, ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, αιιά θαη ηελ απνηξνπή πηζαλήο
θαηάξξεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο απφ ηπρφλ δηαζπνξά ηνπ ηνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
απαηηήζεηο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο πνπ ζα είλαη αλαγθαίεο γηα ηπρφλ
αληηκεηψπηζε ηεο ξαγδαίαο εμάπισζεο ηνπ ηνχ θαη επεηδή θαζίζηαηαη επηβεβιεκέλε ε ιήςε
πξφζζεησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ, πέξαλ ησλ Καλνληζκψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί κε ηα πεξί
Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκφο Μέηξσλ γηα Παξεκπφδηζε ηεο Δμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνχ
COVID – 19), Γηαηάγκαηα (Αξ. 1) έσο (Αξ. 20) ηνπ 2020, θαη ρσξίο επεξεαζκφ φζσλ εθ ησλ
Καλνληζκψλ εθείλσλ ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ, θαη
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17.3.2020
18.3.2020
19.3.2020
20.3.2020
23.3.2020
24.3.2020
27.3.2020
30.3.2020
2.4.2020
8.4.2020
10.4.2020
15.4.2020
23.4.2020
27.4.2020
30.4.2020.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Ι):
23.3.2020.

Δπεηδή κε Γλσζηνπνίεζε πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο,
θαηφπηλ εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ν Τπνπξγφο Τγείαο θήξπμε σο κνιπζκέλεο
ηνπηθέο πεξηνρέο κε ηνλ Κνξσλντφ COVID-19 δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ πεξί Λνηκνθαζάξζεσο
Νφκνπ, Κεθ. 260, ηηο Δπαξρίεο Λεπθσζίαο, Λεκεζνχ, Λάξλαθαο, Ακκνρψζηνπ θαη Πάθνπ,
εθδίδνληαη νη αθφινπζνη Καλνληζκνί:

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Ι):
27.4.2020
30.4.2020.

2.1 Ο Καλνληζκφο 2(α) ηνπ πεξί Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκφο Μέηξσλ γηα Παξεκπφδηζε ηεο
Δμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνχ COVID-19) Γηαηάγκαηνο (Αξ. 19) ηνπ 2020, φπσο ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηνλ Καλνληζκφ 2.25 ηνπ πεξί Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκφο Μέηξσλ γηα Παξεκπφδηζε ηεο
Δμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνχ COVID-19) Γηαηάγκαηνο (Αξ. 20) ηνπ 2020, ηξνπνπνηείηαη κε ηελ
πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηε θξάζε «Οηθνλνκηθψλ Εσλψλ Κξαηψλ κε ηα νπνία ε Κππξηαθή
Γεκνθξαηία εγθαζίδξπζε δηπισκαηηθέο ζρέζεηο,» (δσδέθαηε θαη δέθαηε ηξίηε γξακκή), ηεο θξάζεο
θαη ηνπ θφκκαηνο «ή κέιε πιεξσκάησλ θξνπαδηεξνπινίσλ πνπ βξίζθνληαη ζε παξνπιηζκφ ή κέιε
πιεξσκάησλ ζθαθψλ αλαςπρήο,».

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Ι):
30.4.2020.

2.2 Ο Καλνληζκφο 2.27 ηνπ πεξί Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκφο Μέηξσλ γηα Παξεκπφδηζε ηεο
Δμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνχ COVID-19) Γηαηάγκαηνο (Αξ. 20) ηνπ 2020, ηξνπνπνηείηαη, κε ηελ
αληηθαηάζηαζε απηνχ, απφ ηνλ αθφινπζν λέν Καλνληζκφ 2.27:
«2.27 Δπηηξέπεηαη ν ειιηκεληζκφο θξνπαδηεξνπινίσλ ζηνπο ιηκέλεο ηεο Γεκνθξαηίαο γηα
αλεθνδηαζκφ θαη ε καθξνρξφληα παξακνλή πινίσλ ζε αγθπξνβφιηα ηεο Γεκνθξαηίαο, γηα
ζθνπνχο παξνπιηζκνχ, ζε ζπλζήθεο εηνηκφηεηαο (warm lay up):
Ννείηαη φηη, δελ επηηξέπεηαη ε απνβίβαζε επηβαηψλ ή ε απνβίβαζε πιεξσκάησλ γηα άιιν ιφγν,
εθηφο γηα ζθνπνχο αληηθαηάζηαζεο πιεξψκαηνο.».
2.3 Ο Καλνληζκφο 2.29 ηνπ πεξί Λνηκνθαζάξζεσο (Καζνξηζκφο Μέηξσλ γηα Παξεκπφδηζε ηεο
Δμάπισζεο ηνπ Κνξσλντνχ COVID-19) Γηαηάγκαηνο (Αξ. 20) ηνπ 2020, αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ
αθφινπζν λέν Καλνληζκφ 2.29:
«2.29 Όινη νη εξγαδφκελνη ζηνλ θξαηηθφ θαη επξχηεξν θξαηηθφ ηνκέα πξνζέξρνληαη πξνο εξγαζία
ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπο θαη ππφ ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο:
(α) Δξγαδφκελνη, νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία Β ηνπ θαηαιφγνπ ησλ εππαζψλ
νκάδσλ, φπσο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο ζε θαηάινγν πνπ έρεη δεκνζηεπζεί,
εκεξνκελίαο 29 Απξηιίνπ 2020 ή/θαη ζε νπνηαδήπνηε κειινληηθή αλαζεψξεζή ηνπ θαη δελ ζα
επηζηξέςνπλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπο, ιφγσ ηνπ φηη εκπίπηνπλ ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία Β,
έρνπλ ππνρξέσζε γηα ηελ θαη’ νίθνλ εθηέιεζε θαζεθφλησλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη, εξγαδφκελνη εμ’
απνζηάζεσο∙
(β) εξγαδφκελνη, νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία B θαη πνπ δελ δχλαηαη ιφγσ ηεο
θχζεσο ηεο εξγαζίαο ή/θαη δελ επηζπκνχλ λα εθηεινχλ θαζήθνληα εμ’ απνζηάζεσο, νθείινπλ λα
αηηεζνχλ ηε ιήςε εηδηθήο άδεηαο αζζελείαο, ε νπνία ινγίδεηαη σο άδεηα αζζελείαο, ζχκθσλα κε
ηελ εθαξκνζηέα ζε θάζε πεξίπησζε λνκνζεζία θαη/ή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο θαη/ή φξνπο
απαζρφιεζεο. Αίηεκα γηα ιήςε εηδηθήο άδεηαο αζζελείαο ππνβάιιεηαη ζηνλ νηθείν Πξντζηάκελν∙
(γ) εξγαδφκελνη, νη νπνίνη έρνπλ ηελ επζχλε θξνληίδαο παηδηψλ ειηθίαο κέρξη 15 εηψλ ή θαη
παηδηψλ κε αλαπεξία αλεμαξηήησο ειηθίαο, ππνβάιινπλ ζρεηηθφ αίηεκα πξνο ηνλ νηθείν
Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο ηνπο γηα ηελ θαη’ νίθνλ εθηέιεζε θαζεθφλησλ, εξγαδφκελνη εμ’
απνζηάζεσο, κέρξη ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ, ηδησηηθψλ θαη εηδηθψλ ζρνιείσλ ή κέρξη ηε
ιήμε ηνπ παξφληνο ζρνιηθνχ έηνπο∙
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(δ) εξγαδφκελνη, νη νπνίνη έρνπλ ηελ επζχλε θξνληίδαο παηδηψλ ειηθίαο κέρξη 15 εηψλ ή θαη
παηδηψλ κε αλαπεξία αλεμαξηήησο ειηθίαο, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα εθηεινχλ θαζήθνληα
εξγαζίαο εμ απνζηάζεσο ή δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ κε ηειεξγαζία ή/θαη δελ επηζπκνχλ,
νθείινπλ λα αηηεζνχλ ηε ιήςε άδεηαο αλάπαπζεο ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνζηέα ζε θάζε
πεξίπησζε λνκνζεζία θαη/ή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο θαη/ή φξνπο απαζρφιεζεο ή ηε ιήςε
Δηδηθήο Άδεηαο Απνπζίαο ζε Δξγαδνκέλνπο ζην Γεκφζην θαη Δπξχηεξν Γεκφζην Σνκέα γηα Λφγνπο
Γεκνζίνπ πκθέξνληνο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ κέρξη 15 εηψλ ή Παηδηψλ κε Αλαπεξίεο, κε ηελ
νπνία ζπλεπάγεηαη φηη ε πεξίνδνο ηεο άδεηαο απηήο ζεσξείηαη σο ζπληάμηκε ππεξεζία γηα
ζθνπνχο ζπληαμηνδνηηθψλ σθειεκάησλ/παξαρψξεζεο θηινδσξήκαηνο απνρψξεζεο/ Σακείσλ
Πξνλνίαο θαη ινγίδεηαη σο ππεξεζία γηα ζθνπνχο παξαρψξεζεο πξνζαχμεζεο, δέθαηνπ ηξίηνπ
κηζζνχ θαη πξναγσγήο, ππνβάιινληαο αίηεζε πξνο ηνλ νηθείν Πξντζηάκελν ηνπο ζε έληππν πνπ
εθδίδεη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ·
(ε) ε Δηδηθή Άδεηα Απνπζίαο ζε Δξγαδνκέλνπο ζην Γεκφζην θαη Δπξχηεξν Γεκφζην Σνκέα γηα
Λφγνπο Γεκνζίνπ πκθέξνληνο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ κέρξη 15 εηψλ ή Παηδηψλ κε Αλαπεξίεο
παξέρεηαη ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Ο δηθαηνχρνο ζα ιακβάλεη επίδνκα 60% ηνπ κηζζνχ ηνπ γηα ηα πξψηα €1.000 θαη 40% γηα
ηα ππφινηπα €1.000 θαη δελ ππάξρεη φξην κηζζνχ γηα λα αηηεζεί εξγαδφκελνο ηελ ππφ
αλαθνξά άδεηα∙
γηα ηνπο κνλνγνληνχο ηα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α), απμάλνληαη ζε
70% θαη 50%, αληίζηνηρα θαη δελ ππάξρεη φξην κηζζνχ∙
αλ ν έλαο γνλέαο ιάβεη ηελ εηδηθή άδεηα, ν άιινο δελ κπνξεί λα ηελ ιάβεη γηα ηελ ίδηα
πεξίνδν∙
παξαρσξείηαη κφλν εάλ ν γνλέαο δελ κπνξεί λα εξγαζηεί κε ηειεξγαζία ή εμ απνζηάζεσο
ή δελ επηζπκεί λα εξγαζηεί∙
γηα ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία ζα θαηαβιεζεί ην επίδνκα, ν εξγνδφηεο απαιιάζζεηαη απφ
ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζνχ ζηνπο εξγνδνηνπκέλνπο, νη νπνίνη
έιαβαλ ην ελ ιφγσ επίδνκα ηεο Δηδηθήο Άδεηαο Απνπζίαο ζε Δξγαδνκέλνπο ζην Γεκφζην
θαη Δπξχηεξν Γεκφζην Σνκέα γηα Λφγνπο Γεκνζίνπ πκθέξνληνο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ
κέρξη 15 εηψλ ή Παηδηψλ κε Αλαπεξίεο.».

2.4 Δπηπξφζζεηα ησλ Οπζησδψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο, φπσο έρνπλ θαζνξηζηεί κε
βάζε ηε πκθσλία γηα ηε Γηαδηθαζία Δπίιπζεο Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ ηεο 16εο Μαξηίνπ 2004 θαη ηε
πκθσλία γηα ηε Γηαδηθαζία Δπίιπζεο Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία ηεο 12εο
Γεθεκβξίνπ 2005, θαζνξίδνληαη σο Οπζηψδεηο Τπεξεζίεο, νη αθφινπζεο:
(α) To Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
φισλ ησλ Σκεκάησλ/Τπεξεζηψλ ηνπ,
(β)

ην Τπνπξγείν Τγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ Γηεπζχλζεσλ/ Σκεκάησλ θαη
Τπεξεζηψλ ηνπ, θαζψο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ηνπ
Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Τγείαο θαη ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη/ή Τπεξεζηψλ ηνπο,

(γ)

νη Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο ησλ Αξρψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ Γεκφζηνπ θαη
Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα,

(δ) ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ φισλ ησλ Σκεκάησλ/ Τπεξεζηψλ θαη
Γηεπζχλζεψλ ηνπ,
(ε)

ην Σκήκα Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τθππνπξγείνπ Έξεπλαο, Καηλνηνκίαο θαη
Φεθηαθήο Πνιηηηθήο,

(ζη) ε Τπεξεζία Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή, θαζψο θαη ν Έθνξνο Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκνπ
Παξαιήπηε ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο,
(δ)

ε Κεληξηθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ,

(ε)

νη αθφινπζεο Γηεπζχλζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Κχπξνπ:
(i)

πζηήκαηα πιεξσκψλ – Σκήκα Τπνδνκψλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Αγνξψλ θαη
Πιεξσκψλ,

(ii)

Δθαξκνγή λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο – Σκήκα Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ,

(iii)

Γηαρείξηζε Γηαζεζίκσλ - Σκήκα Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ,

(iv)

Γηαρείξηζε Ννκίζκαηνο – Σκήκα Γηαρείξηζεο Ννκίζκαηνο,

(v)

Γηεχζπλζε Δπνπηείαο – Οκάδα Κξίζεο,

(vi)

Σκήκα Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηαζεξφηεηαο,
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(vii)

Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο& Δξεπλψλ,

(viii) Ννκηθή Τπεξεζία θαη Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηεο Σξάπεδαο,
(ζ) ε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Γεκνθξαηίαο,
(η)

ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο,

(θ) ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, θαη
(ι) νη Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Πεξηβάιινληνο:
Ννείηαη φηη, ζε ζρέζε κε ηελ Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία, εμνπζηνδνηείηαη ν Τπνπξγφο
Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Νενιαίαο λα ζπλερίζεη ηελ εθπφλεζε πξνγξάκκαηνο γηα ηηο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γηα φζν δηαξθεί ε αλαζηνιή θνίηεζεο ζηα δεκφζηα ζρνιεία κε ζηφρν, κέζα
απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, λα αληηκεησπηζηεί κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
3. Σν παξφλ Γηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρχ, άκεζα, κε ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο.
ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΙΧΑΝΝΟΤ,
Τπνπξγφο Τγείαο.
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