
 

 

 

                                                        ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Προαπαιτούμενα για Ταξιδιώτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν  
στην Κυπριακή Δημοκρατία 

(Α΄ Φάση 09/06/2020 -19/06/2020) 
 

Εισαγωγή 

 
Προκειμένου να αποφασίζονται τα διάφορα στάδια άρσης των περιοριστικών μέτρων στις 

πτήσεις προς Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου μέχρι και την πλήρη  και ελεύθερη 

επαναλειτουργία των αερολιμένων της Δημοκρατίας, τα Επιδημιολογικά Κριτήρια και 

δεδομένα των Χωρών, θα λαμβάνονται υπόψη και θα επαναξιολογούνται σε τακτική βάση, τα 

οποία και θα κρίνουν τις Χώρες από τις οποίες θα επιτρέπονται οι πτήσεις προς την 

Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και την Κατηγοριοποίηση των Χωρών αυτών,  σε χώρες 

Κατηγορίας Α, Β και Γ (Στην Κατηγορία Γ περιλαμβάνονται όλες οι Χώρες που δεν 

περιλαμβάνονται στις Κατηγορίες Α και Β). ). Σημειώνεται ότι ο κατάλογος των Κρατών της 

Κατηγορίας Α και Β  θα διαφοροποιείται συνεχώς στη βάση των ανωτέρω περιγραφόμενων 

επιδημιολογικών κριτηρίων. 

 

Η Αεροπορική σύνδεση της Κύπρου θα γίνεται με Χώρες, βάσει επιδημιολογικών κριτηρίων, 

όπου θα κατηγοριοποιούν τις Χώρες αυτές, ως αναφέρθηκε πιο πάνω, σε Κατηγορία Α, 

Κατηγορία Β και Κατηγορία Γ  .  

 

Κύριοι δείκτες που εκτιμώνται κατά  τη λήψη αποφάσεων κατηγοριοποίησης των χωρών με 

βάση την εκτίμηση κινδύνου χωρίς όμως να είναι δεσμευτικοί είναι: 

 

i. Πραγματικός αριθμός αναπαραγωγής R(t), 

 

ii. Ημερήσιος αριθμός διαγνώσεων ανά 100,000 κατοίκους, 

 

iii. Αθροιστική επίπτωση 14 ημερών ανά 100,000 κατοίκους,  

 

iv. Συνολική και ειδική για COVID-19 θνησιμότητα ανά 100000 κατοίκους (εβδομαδιαία ή 
μηνιαία βάση), 

 

v. Εκτιμώμενος επιπολασμός της νόσου,  

 

vi. Εκτιμώμενη επίπτωση της νόσου,  

 

vii. Εκτιμώμενη δήλωση ή τον αριθμό των διαγνωστικών ελέγχων που γίνονται ανά 100000 

κατοίκους σε εβδομαδιαία βάση, 

 

viii. Εκτίμηση κινδύνου της κάθε χώρας βάσει των εκθέσεων του ΠΟΥ και του ECDC. 



 

 

Σημειώνεται ότι το R(t) δύναται να μην είναι αξιόπιστος δείκτης σε Χώρες, όπου δεν γίνεται 

ιχνηλάτηση ή/και δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε ασυμπτωματικό / με ήπια συμπτώματα 

πληθυσμό. Εάν το R(t) δεν είναι διαθέσιμο ή αξιόπιστο, θα πρέπει να υπάρχει σταθερά 

πτωτική τάση των νέων κρουσμάτων και ενδεχομένως άλλων πιο αξιόπιστων παραμέτρων 

όπως ο εκτιμώμενος επιπολασμός και επίπτωση της νόσου, εισαγωγές, θάνατοι κλπ.  

 

Επίσης, ως ενδεικτικό κριτήριο, η αξιολόγηση κινδύνου ενδεχομένως να βασίζεται στις 

εκθέσεις του ΠΟΥ και του ECDC με επιφύλαξη σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται και 

ο αριθμός των τεστ ή το είδος της επιτήρησης που γίνεται σε κάθε Χώρα. Για παράδειγμα, μία 

χώρα με σποραδικά περιστατικά/συστάδες (clusters) κατά ΠΟΥ χωρίς να δίνει R(t) και με 

υψηλό αριθμό διαγνωστικών ελέγχων του πληθυσμού θα μπορεί να θεωρείται Κατηγορίας Α.  

 

Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει διαστρωμάτωση χωρών με βάση την εκτίμηση του κινδύνου 

μετάδοσης. Σημειώνεται ότι η διαστρωμάτωση θα είναι δυναμική και όπως στην αρχή της 

επιδημίας θα αλλάζει ανάλογα με τα δεδομένα των χωρών. 

 

Η 1η Φάση σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων θα ξεκινήσεις στις 09/06/2020 μέχρι 

19/06/2020 και η 2η Φάση θα ξεκινήσει στις 20/06/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Πρώτη Φάση  

(09/06/20- 19/06/2020) 

 

Χώρες Κατηγορίας Α και Β  

Για Χώρες Κατηγορίας Α και Β, κατά την πρώτη φάση σταδιακής άρσης των απαγορευτικών 

μέτρων, η οποία θα είναι από τις 09/06/2020  μέχρι 19/06/2020, τα προαπαιτούμενα θα είναι 

τα ίδια, και τα ακόλουθα έγγραφα που θα απαιτούνται για να ταξιδέψει κάποιος στην 

Κυπριακή Δημοκρατία είναι τα ακόλουθα: 

α. Ο επιβάτης  να έχει προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο από αναγνωρισμένο εργαστήριο κατά 

τις τελευταίες τουλάχιστον 72 ώρες προ της αναχώρησης και να έχει Πιστοποιητικό, που 

να αποδεικνύει αρνητικό PCR για COVID-19. 

β. Ο επιβάτης  να έχει συμπληρώσει το έντυπο εντοπισμού επιβατών και τις Δηλώσεις της 

Κατηγορίας Α ή Β αντίστοιχα, του Παραρτήματος Ι. 

Σημείωση 1: Δίνεται η επιλογή στις ακόλουθες κατηγορίες επιβατών, είτε να πραγματοποιούν 
οι ίδιοι τον εργαστηριακό έλεγχο τις τελευταίες 72 ώρες προ της αναχώρησης, είτε να 
διεξάγεται ο έλεγχος αυτός κατά την είσοδο τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, με την 
καταβολή από τους ίδιους του κόστους του εργαστηριακού ελέγχου. Στην περίπτωση που θα 
επιλέγουν να πραγματοποιούν τον εργαστηριακό έλεγχο κατά την είσοδό τους στην 
Κυπριακή Δημοκρατία, θα παραμένουν σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό, μέχρι να βγουν τα 
αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου και ακολούθως αυτού, εάν το αποτέλεσμα είναι 
θετικό θα ακολουθούν τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. 
 
(α) Οι  Κύπριοι πολίτες, οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα ανήλικα τέκνα αυτών, 
(β) Τα νόμιμα διαμένοντα στη Δημοκρατία πρόσωπα, 
(γ) Τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Σύμβαση της 

Βιέννης, 
(δ) Τα πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που δικαιούνται να εισέλθουν στην Κυπριακή 

Δημοκρατία, μετά από ειδική άδεια από την Κυπριακή Δημοκρατία, 
(ε) Τα πρόσωπα  ανεξαρτήτως υπηκοότητας, όπου τεκμηριωμένα και κατόπιν ανακοίνωσης 

από το Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι αρχές της χώρας (Κατηγορία Α ή 
Β) που διαμένουν, δεν παρέχουν υπηρεσία εργαστηριακών αναλύσεων. 

 

Σημείωση 2: Οι επιβάτες που θα ταξιδεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από Χώρες 
Κατηγορίας  Α και/ή Β  αλλά  που έχουν διαμείνει/ζήσει ή ταξιδέψει στο εξωτερικό εντός των 
τελευταίων 14 ημερών ή είναι επιβάτες σε μια διεθνή πτήση που έχουν ταξιδέψει προς / από 
χώρα (ες) κατηγορίας Γ, εντός των τελευταίων 14 ημερών, θα αντιμετωπίζονται ωσάν να ήταν 
ταξιδιώτες από χώρα κατηγορίας Γ και επομένως θα πρέπει να ανήκουν σε μια τουλάχιστον 
από τις κατηγορίες επιβατών της Κατηγορίας Γ που επιτρέπεται να ταξιδέψουν και επίσης τα 
αντίστοιχα έγγραφα και Δηλώσεις που ισχύουν για τις χώρες  Κατηγορίας Γ θα εφαρμόζονται. 
 
Σημείωση 3: Οι επιβάτες πρέπει να συμπληρώνουν τις πιο πάνω απαιτήσεις εκ των προτέρων, 
μέσω της ειδικής διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(https://www.cyprusflightpass.gov.cy), εκτός από τους επιβάτες ηλικίας 65 ετών και άνω, 

https://www.cyprusflightpass.gov.cy/


ειδικότερα για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τα  ηλεκτρονικά μέσα ή για επιβάτες που, για 
οποιονδήποτε δικαιολογημένο λόγο, δεν συμπλήρωσαν τα απαιτούμενα έγγραφα στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα ή σε περιπτώσεις όπου η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη λόγω τεχνικών προβλημάτων ή 
προγραμματισμένης συντήρησης. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα 
απαιτούμενα έγγραφα. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις, είτε 
ηλεκτρονικά είτε με το χέρι (για τις επιτρεπόμενες περιπτώσεις), οι αεροπορικές εταιρείες 
δεν θα επιτρέπουν στους επιβάτες να επιβιβάζονται στο αεροσκάφος και να ταξιδεύουν προς 
την Κυπριακή Δημοκρατία.  
 
Συνιστάται στους επιβάτες να ολοκληρώνουν τη διαδικασία ηλεκτρονικά για να αποφύγουν 
τυχόν ταλαιπωρία ή καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Σε περίπτωση που 
δεν πληρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις, είτε ηλεκτρονικά είτε με το χέρι (για τις 
επιτρεπόμενες περιπτώσεις), οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα επιτρέπουν στους επιβάτες να 
επιβιβάζονται το αεροσκάφος και να ταξιδέψουν προς την Κυπριακή Δημοκρατία. 
 
Οι αεροπορικές εταιρείες θα επιτρέπουν στις παρακάτω κατηγορίες επιβατών να 
επιβιβαστούν σε αεροσκάφη και να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς να έχουν 
προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο που να αποδεικνύει αρνητικό PCR για το Covid-19 τις 
τελευταίες 72 ώρες πριν από την αναχώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την 
«Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (CyprusFlightPass)»  με την ένδειξη ότι ο εργαστηριακός έλεγχος 
για το Covid-19 θα πραγματοποιηθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επιβάτες των πιο κάτω 
κατηγοριών επιβατών, ηλικίας 65 ετών και άνω και ειδικά εκείνοι που δεν είναι εξοικειωμένοι 
με τα ηλεκτρονικά μέσα ή επιβάτες οι οποίοι, για οποιονδήποτε δικαιολογημένο λόγο, δεν 
συμπλήρωσαν τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή σε περιπτώσεις 
όπου η διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι 
προσωρινά διαθέσιμη λόγω τεχνικών προβλημάτων ή προγραμματισμένης συντήρησης, έχουν 
την δυνατότητα να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα έγγραφα με το χέρι. Η  αεροπορική 
εταιρεία και/ή η εταιρεία εξυπηρέτησης εδάφους της,  θα είναι υπεύθυνοι να ελέγξουν εάν οι 
πιο κάτω κατηγορίες επιβατών συμπλήρωσαν με το χέρι και μεταφέρουν μαζί τους τα 
απαιτούμενα έγγραφα που περιγράφονται πιο πάνω. 
  
1) Οι  Κύπριοι πολίτες, οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα ανήλικα τέκνα αυτών, 
2) Τα νόμιμα διαμένοντα στη Δημοκρατία πρόσωπα, 
3) Τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Σύμβαση της 

Βιέννης, 
4) Τα πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που δικαιούνται να εισέλθουν στην Κυπριακή 

Δημοκρατία, μετά από ειδική άδεια από την Κυπριακή Δημοκρατία, 
5) Τα πρόσωπα  ανεξαρτήτως υπηκοότητας, όπου τεκμηριωμένα και κατόπιν ανακοίνωσης 

από το Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι αρχές της χώρας (Κατηγορία Α ή 
Β) που διαμένουν, δεν παρέχουν υπηρεσία εργαστηριακών αναλύσεων. 

 

Χώρες Κατηγορίας Γ 

Για Χώρες Κατηγορίας Γ, κατά την πρώτη φάση σταδιακής άρσης των απαγορευτικών μέτρων, 

η οποία θα είναι από τις 09/06/2020  μέχρι 19/06/2020, ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

Η διενέργεια πτήσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία, μεταξύ των αερολιμένων της 

Δημοκρατίας και των αερολιμένων των κρατών που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 

Κρατών Κατηγορίας Α και Β της επίσημης ανακοίνωσης του Υπουργού Υγείας, εξ ολοκλήρου 

απαγορεύεται. Σημειώνεται ότι ο κατάλογος των Κρατών της Κατηγορίας Α και Β  θα 

διαφοροποιείται συνεχώς στη βάση των ανωτέρω περιγραφόμενων επιδημιολογικών 

κριτηρίων 

 

Εξαιρούνται της απαγόρευσης και επιτρέπονται οι πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων 

(cargo) και οι πτήσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία άνευ επιβατών, προκειμένου να 

μεταφέρουν πρόσωπα που επιθυμούν να αναχωρήσουν από την Κυπριακή Δημοκρατία. 



Εξαιρούνται περαιτέρω της απαγόρευσης, πτήσεις προς και από την Κυπριακή Δημοκρατία 

για ανθρωπιστικούς λόγους (humanitarian/ambulance/repatriation flights) ή άλλες 

μεμονωμένες πτήσεις (Individual flights) για εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, οι 

οποίες πτήσεις θα επιτρέπονται μόνον κατόπιν ειδικής άδειας από τον Υπουργό Μεταφορών, 

Επικοινωνιών  και Έργων. 

Τα πρόσωπα που θα επιτρέπεται να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, κατόπιν ειδικής 

άδειας για την διενέργεια πτήσης από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών  και Έργων 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες επιβατών 

1.  Οι Κύπριοι πολίτες, μόνιμα διαμένοντες στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι αλλοδαποί σύζυγοί 

τους και τα ανήλικα τέκνα αυτών, 

2. Τα νόμιμα διαμένοντα στη Δημοκρατία πρόσωπα, 

3. Τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Σύμβαση της 

Βιέννης, 

4.  Τα πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που δικαιούνται να εισέλθουν στην Κυπριακή 

Δημοκρατία, μετά από ειδική άδεια από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

Οι πιο πάνω κατηγορίες προσώπων θα πρέπει επιπρόσθετα να ικανοποιούν τις πιο κάτω 

προϋποθέσεις:  

 

α.  Ο επιβάτης  να προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο για COVID-19. 

 

β.  Ο επιβάτης να έχει συμπληρώσει το έντυπο εντοπισμού επιβατών και τις Δηλώσεις της 

Κατηγορίας Γ του Παραρτήματος Ι 

Σημείωση 1: Οι ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες επιβατών (αριθμοί 1-2 ) θα 
πραγματοποιούν εργαστηριακό έλεγχο για COVID-19 κατά την είσοδο τους στην Κυπριακή 
Δημοκρατία, με την καταβολή από την Κυπριακή Δημοκρατία του κόστους του 
εργαστηριακού ελέγχου και θα παραμένουν σε χώρο που θα τους υποδειχθεί από την 
Κυπριακή Δημοκρατία, με το κόστος, περιλαμβανομένων των μεταφορικών, να καταβάλλεται 
από την Κυπριακή Δημοκρατία,  για μία ημέρα ή για όσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί, ώστε 
να βγουν τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου και ακολούθως αυτού, είτε το 
αποτέλεσμα είναι θετικό ή αρνητικό, θα αυτοπεριορίζονται για 14 ημέρες στην οικία τους 
σύμφωνα με τις οδηγίες και τα μέτρα προφύλαξης και αυτοπροστασίας του Υπουργείου 
Υγείας. 
 
Οι  ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες επιβατών (αριθμοί 3-4) έχουν τη δυνατότητα: 

i. εφόσον θα παραμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι 4 ημέρες, είτε να 
πραγματοποιούν οι ίδιοι τον εργαστηριακό έλεγχο τις τελευταίες 72 ώρες προ της 
αναχώρησης, είτε να διεξάγεται ο έλεγχος αυτός κατά την είσοδό τους στην Κυπριακή 
Δημοκρατία, με την καταβολή από τους ίδιους του κόστους του εργαστηριακού ελέγχου. 
Στην περίπτωση που θα επιλέγουν να πραγματοποιούν τον εργαστηριακό  έλεγχο κατά 
την είσοδό τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα παραμένουν σε χώρο που θα τους 
υποδειχθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, με δικό τους κόστος περιλαμβανομένων των 
μεταφορικών, για μία ημέρα ή για όσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί, ώστε να βγουν τα 
αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου και ακολούθως εάν το αποτέλεσμα είναι 
αρνητικό θα λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης και αυτοπροστασίας τα οποία  θα δοθούν από 
το Υπουργείο Υγείας , εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, τα πρόσωπα αυτά θα παραμένουν 
σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνας), θα ακολουθείται το Ιατρικό 
Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας και θα λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης και 
αυτοπροστασίας τα οποία  θα δοθούν από το Υπουργείο Υγείας 



 

ii. εφόσον θα παραμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία περισσότερο από 4 ημέρες, έχουν τη 
δυνατότητα, είτε να πραγματοποιούν οι ίδιοι τον εργαστηριακό έλεγχο τις τελευταίες 72 
ώρες προ της αναχώρησης, και με την άφιξη τους  θα μεταφέρονται για 14 ημέρες σε 
αυτοπεριορισμό είτε να διεξάγεται ο έλεγχος αυτός κατά την είσοδο τους στην Κυπριακή 
Δημοκρατία, με την καταβολή από τους ίδιους του κόστους του εργαστηριακού ελέγχου. 
Στην περίπτωση που θα επιλέγουν να πραγματοποιούν τον εργαστηριακό  έλεγχο κατά 
την είσοδό τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα παραμένουν σε χώρο που θα τους 
υποδειχθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, με δικό τους κόστος περιλαμβανομένων των 
μεταφορικών,  για μία ημέρα ή για όσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί, ώστε να βγουν τα 
αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου και ακολούθως αυτού,, είτε το αποτέλεσμα 
είναι θετικό ή αρνητικό, θα μεταφέρονται για υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό 14 ημερών σε 
χώρο που θα τους υποδειχθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τις οδηγίες και 
τα μέτρα προφύλαξης και αυτοπροστασίας του Υπουργείου Υγείας. 

 
Σημείωση 2: Οι επιβάτες πρέπει να συμπληρώνουν τις πιο πάνω απαιτήσεις εκ των προτέρων, 
μέσω της ειδικής διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(https://www.cyprusflightpass.gov.cy), εκτός από τους επιβάτες ηλικίας 65 ετών και άνω, 
ειδικότερα για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τα  ηλεκτρονικά μέσα ή για επιβάτες που, για 
οποιονδήποτε δικαιολογημένο λόγο, δεν συμπλήρωσαν τα απαιτούμενα έγγραφα στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα ή σε περιπτώσεις όπου η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη λόγω τεχνικών προβλημάτων ή 
προγραμματισμένης συντήρησης. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα 
απαιτούμενα έγγραφα. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις, είτε 
ηλεκτρονικά είτε με το χέρι (για τις επιτρεπόμενες περιπτώσεις), οι αεροπορικές εταιρείες 
δεν θα επιτρέπουν στους επιβάτες να επιβιβάζονται στο αεροσκάφος και να ταξιδεύουν προς 
την Κυπριακή Δημοκρατία. 
 
Συνιστάται στους επιβάτες να ολοκληρώνουν τη διαδικασία ηλεκτρονικά για να αποφύγουν 
τυχόν ταλαιπωρία ή καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Σε περίπτωση που 
δεν πληρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις, είτε ηλεκτρονικά είτε με το χέρι (για τις 
επιτρεπόμενες περιπτώσεις), οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα επιτρέπουν στους επιβάτες να 
επιβιβάζονται το αεροσκάφος και να ταξιδέψουν προς την Κυπριακή Δημοκρατία 
 
 
Οι αεροπορικές εταιρείες θα επιτρέπουν στις παρακάτω κατηγορίες επιβατών να 
επιβιβαστούν σε αεροσκάφη και να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς να έχουν 
προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο που να αποδεικνύει αρνητικό PCR για το Covid-19 τις 
τελευταίες 72 ώρες πριν από την αναχώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την 
«Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (CyprusFlightPass)»  με την ένδειξη ότι ο εργαστηριακός έλεγχος 
για το covid-19 θα πραγματοποιηθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επιβάτες των πιο κάτω 
κατηγοριών επιβατών, ηλικίας 65 ετών και άνω και ειδικά εκείνοι που δεν είναι εξοικειωμένοι 
με τα ηλεκτρονικά μέσα ή επιβάτες οι οποίοι, για οποιονδήποτε δικαιολογημένο λόγο, δεν 
συμπλήρωσαν τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή σε περιπτώσεις 
όπου η διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι 
προσωρινά διαθέσιμη λόγω τεχνικών προβλημάτων ή προγραμματισμένης συντήρησης, έχουν 
την δυνατότητα να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα έγγραφα με το χέρι. Η  αεροπορική 
εταιρεία ή η εταιρεία εξυπηρέτησης εδάφους της,  θα είναι υπεύθυνοι να ελέγξουν εάν οι πιο 
κάτω κατηγορίες επιβατών συμπλήρωσαν με το χέρι και μεταφέρουν μαζί τους το Έντυπο 
Εντοπισμού Επιβατών και τις Δηλώσεις τα Κατηγορίας Γ που περιγράφονται πιο πάνω. 
  
1) Οι  Κύπριοι πολίτες, μόνιμα διαμένοντες στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι αλλοδαποί σύζυγοί 

τους και τα ανήλικα τέκνα αυτών, 
2) Τα νόμιμα διαμένοντα στη Δημοκρατία πρόσωπα, 
3) Τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Σύμβαση της 

Βιέννης, 
4) Τα πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που δικαιούνται να εισέλθουν στην Κυπριακή 

Δημοκρατία, μετά από ειδική άδεια από την Κυπριακή Δημοκρατία. 
 
 
 
 
 
 

https://www.cyprusflightpass.gov.cy/


 

Παράρτημα Ι 

 

 

Έντυπο Εντοπισμού Επιβατών 

Για την προστασία της υγείας σας από τον COVID -19, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το παρόν έντυπο.  Είναι σημαντικό να 

συμπληρώσετε όλα τα πεδία της φόρμας με ακρίβεια.  Οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία σας θα τύχουν 

εμπιστευτικότητας, ενώ η επεξεργασία τους θα γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και για την προστασία της δημόσιας 

υγείας από τον COVID-19. Σας ευχαριστούμε για την βοήθεια σας στο να προστατεύσουμε την υγεία σας. 

Κάθε ενήλικο μέλος μιας οικογένειας θα συμπληρώσει ξεχωριστή φόρμα.  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΤΗΣΗΣ: 

1. Όνομα Αεροπορικής εταιρείας                      2. Αριθμός Πτήσης            3. Αριθμός Θέσης (εάν είναι διαθέσιμη)     

 

4. Χώρα αναχώρησης     5. Ημερομηνία Αναχώρησης         6. Ώρα Αναχώρησης             7. Ημερομηνία Αναχώρησης   

               από Χώρα προέλευσης                   από Χώρα προέλευσης       από Κύπρο (εάν είναι διαθέσιμη)

                

         

8. Εάν η ημερομηνία αναχώρησης από Κύπρο δεν είναι διαθέσιμη, παρακαλώ δηλώστε την προτιθέμενη διάρκεια 

παραμονής σας στην Κύπρο: 

 

 Λιγότερο από 12 μήνες            12 μήνες ή περισσότερο         Μόνιμος κάτοικος Κύπρου που επιστρέφει από ταξίδι      

                                                                                                        στο εξωτερικό 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  

9. Επίθετο      10. Όνομα   11. Αρχικά Μεσαίου Ονόματος 

                         (εάν υπάρχει)       

 

12.Έτος γέννησης                        13. Αρ. Ταυτότητας /Διαβατηρίου           14. Χώρα γέννησης         

 

15. Υπηκοότητα                                                                                                 16. Φύλο         

                                               Άνδρας           Γυναίκα          Άλλο 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

Όπου μπορούμε να σας βρούμε αν χρειαστεί (Συμπεριλάβετε τον κωδικό χώρας και πόλης): 

17. Κινητό                 18. Άλλο (εάν υπάρχει)       

 

19. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email)  

 

 

ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

20. Αριθμός και Οδός (Αφήστε κενό ανάμεσα στον αριθμό και την Οδό)                         21. Αριθμός Διαμερίσματος 

           (εάν υπάρχει )       

 

22. Πόλη               23. Περιφέρεια 

 

24. Χώρα                25. Ταχυδρομικός Κώδικας 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 



ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ  

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Αν είστε επισκέπτης συμπληρώστε το πρώτο μέρος στο οποίο θα μείνετε 

26. Όνομα ξενοδοχείου (εάν υπάρχει)     27. Αριθμός και Οδός (Αφήστε κενό ανάμεσα στον αριθμό και την Οδό)   

                  

28. Αριθμός Διαμερίσματος                   29. Πόλη       

      (εάν υπάρχει) 

 

30. Περιφέρεια                     31. Ταχυδρομικός Κώδικας  

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
(κάποιου ο οποίος θα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας τις επόμενες 30 ημέρες) 

32. Επίθετο                           33. Όνομα        34. Πόλη  

 

35. Χώρα              36. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email) 

 

37. Κινητό τηλέφωνο             38. Άλλα τηλέφωνα (εάν υπάρχουν) 
 

 

 

39. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Συμπληρώστε  μόνο εάν ο συνταξιδιώτης/μέλος της οικογένειας  είναι κάτω των 18 ετών 

    Επίθετο            Όνομα              Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου 

1) 

    Αριθμός Θέσης  (εάν είναι διαθέσιμη)       Ηλικία<18   Φύλο  

         Αρσενικό        Θηλυκό 

    Επίθετο             Όνομα             Αρ. Ταυτότητας /Διαβατηρίου 

2)  

    Αριθμός Θέσης  (εάν είναι διαθέσιμη)       Ηλικία<18   Φύλο 

        Αρσενικό        Θηλυκό  

    Επίθετο             Όνομα             Αρ. Ταυτότητας /Διαβατηρίου 

3)  

    Αριθμός Θέσης  (εάν είναι διαθέσιμη)       Ηλικία<18   Φύλο 

         Αρσενικό        Θηλυκό 

   Επίθετο             Όνομα             Αρ. Ταυτότητας /Διαβατηρίου 

4)  

    Αριθμός Θέσης  (εάν είναι διαθέσιμη)       Ηλικία<18    Φύλο 

         Αρσενικό        Θηλυκό 



                                                           
1
 Σύμβαση της Βιέννης για Διπλωματικές Σχέσεις του 1961 και Σύμβαση της Βιέννης για Προξενικές Σχέσεις του 1963 

40. ΣΚΟΠΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ  

Για μη μόνιμα διαμένοντες στην Κύπρο:  

Παρακαλώ δηλώστε τον σκοπό της επίσκεψης σας στην Κύπρο: 

 

Διακοπές         Επαγγελματικοί             Επίσκεψη σε                    Εγκατάσταση στην Κύπρο                   Άλλο    

                          λόγοι                               φίλους & συγγενείς         για ένα έτος ή περισσότερο 

 

 

Για τους μόνιμα διαμένοντες στην Κύπρο που επιστρέφουν ή για φοιτητές εξωτερικού: 

Παρακαλώ δηλώστε τον σκοπό του ταξιδιού σας στο εξωτερικό: 

 

 

Διακοπές          Επαγγελματικοί             Επίσκεψη σε                                 Σπουδές                                    Άλλο    

                           λόγοι                              φίλους & συγγενείς     

 

 

Παρακαλώ δηλώστε τη χώρα επίσκεψης σας/σπουδών:    

          

 

 

 

Πόση ήταν η διάρκεια παραμονής σας στο εξωτερικό;                      μέρες 

 

41. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

Εάν ανήκετε σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες Κατηγορίες Επιβατών, στους οποίους έχει δοθεί η δυνατότητα 
από την Κυπριακή Δημοκρατία να υποβληθούν σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 κατά την 
είσοδό τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, παρακαλούμε επιλέξτε το σχετικό κουτί: 
 
1. Κύπριοι πολίτες, οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα ανήλικα τέκνα αυτών. 
 
2. Νόμιμα διαμένοντα στη Δημοκρατία πρόσωπα.  
 
3. Πρόσωπα  που  δικαιούνται  να  εισέλθουν  στη Δημοκρατία σύμφωνα με 

τη Σύμβαση της Βιέννης1. 
 
4. Τα πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που δικαιούνται να εισέλθουν  
στην Κυπριακή Δημοκρατία, μετά από ειδική άδεια από την Κυπριακή  
Δημοκρατία. 
 
5. Πρόσωπα,  ανεξαρτήτως  υπηκοότητας,  όπου τεκμηριωμένα και κατόπιν  
ανακοίνωσης από το Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι αρχές  
της χώρας (Κατηγορία Α ή Β), που διαμένουν, δεν παρέχουν υπηρεσίες  
εργαστηριακών αναλύσεων. 
 

Αν έχετε επιλέξει ένα από τα παραπάνω κουτιά, έχετε επιλέξει όπως  υποβληθείτε σε μοριακή εξέταση κατά την 
είσοδό σας στην Κυπριακή Δημοκρατία, καταβάλλοντας οι ίδιοι, όπου απαιτείται,  το κόστος του εργαστηριακού 
ελέγχου για την ασθένεια του COVID-19, καθώς και των εξόδων και των μεταφορικών που τυχόν προκύψουν, στην 
περίπτωση που απαιτείται να παραμείνετε σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία; 
ΝΑΙ    ΟΧΙ   
 
 
Υποβάλλω αυτή την υπεύθυνη δήλωση ευσυνείδητα και δηλώνω,  υπό ποινή ψευδορκίας σύμφωνα με τους νόμους 
της Κυπριακής Δημοκρατίας,  ότι όλες οι πληροφορίες που έχω δώσει, συμπεριλαμβανομένων και των 
συνταξιδιωτών/μελών της οικογένειας μου κάτω των 18 είναι αληθείς.  
 

 



 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Πρώτη φάση σταδιακής άρσης των απαγορευτικών μέτρων  

(09/06/2020 - 19/06/2020) 

 

Παρακαλώ επιλέξτε το σχετικό κουτί:                                                            ΝΑΙ                    ΟΧΙ  
 

Ταξιδεύετε από χώρα που ανήκει στην κατηγορία Α;  

Ταξιδεύετε από χώρα που ανήκει στην κατηγορία Β;  

Ταξιδεύετε από χώρα που ανήκει στην κατηγορία Γ;  

 

1.  Εάν ταξιδεύετε στην Κυπριακή Δημοκρατία από Χώρα που ανήκει στην κατηγορία Α ή την 

κατηγορία Β, παρακαλούμε καταγράψετε τη Χώρα …………………………….. και συμπληρώστε την 

ακόλουθη Υπεύθυνη Δήλωση: 

 

ΕΓΩ                                              ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΟΤΙ: 

 Συγκατατίθεμαι να υποβληθώ σε πιθανό δειγματοληπτικό (sample test)  εργαστηριακό έλεγχο COVID-19, 
εάν ζητηθεί, κατά την άφιξη μου στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

 
 Αντιλαμβάνομαι πλήρως τους κινδύνους, λόγω της νόσου Covid-19, που συνδέονται με την πτήση μου και 

την παραμονή μου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αναλαμβάνω και αποδέχομαι την πλήρη ευθύνη για τυχόν 
κινδύνους, απώλεια, βλάβη, ζημία περιουσίας ή προσωπικής βλάβης ή θανάτου, περιλαμβανομένων των 
ανήλικων τέκνων της οικογένειας μου κάτω των 18 (εάν υπάρχουν) και συμφωνώ να μην εγείρω αξίωση και 
να μη κινήσω διαδικασίες εναντίον οποιουδήποτε προσώπου και/ή της κάθε είδους επιχείρησης  και/ή 

εξουσιοδοτημένων  λειτουργών  και/ή αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας από οποιαδήποτε απώλεια, 
ευθύνη, κόστος ή ζημιές  που ενδέχεται να υποστώ ή να  προκύψουν λόγω του ταξιδιού μου και της 
διαμονής μου στην Κυπριακή Δημοκρατία, ως αποτέλεσμα του COVID-19 και/ή για οποιαδήποτε 
ταλαιπωρία θα υποστώ εγώ, περιλαμβανομένων των ανήλικων τέκνων της οικογένειας μου κάτω  των 18  
(εάν υπάρχουν) λόγω τυχόν προληπτικών μέτρων που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου 
και της παραμονής μου στην Κυπριακή Δημοκρατία, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας κατά του 
COVID -19. Η παρούσα αποποίηση ευθύνης θα είναι δεσμευτική  στους συνταξιδιώτες μου/ μέλη της 
οικογένειας μου  (εάν υπάρχουν)  κάτω των 18, τα μέλη της οικογένειάς μου και του/της συζύγου μου και 
τους κληρονόμους μου, εκπροσώπους και προσωπικούς αντιπροσώπους μου, εκτελεστές και διαδόχους. 

 



 Με την επιστροφή μου στη Χώρα μόνιμης διαμονής του ή στην Χώρα στην οποία θα επιστρέψω μετα την 
ολοκλήρωση του  ταξιδιού μου στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα ενημερώσω τις Ιατρικές Υπηρεσίες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας,  στην περίπτωση που έχω εκδηλώσει συμπτώματα COVID-19, εντός 14 ημερών 
μετά την αναχώρηση μου από την Κυπριακή Δημοκρατία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση επικοινωνίας 
monada@mphs.moh.gov.cy) 

 
 Δεν έχω  εκδηλώσει τα ακόλουθα συμπτώματα - όπως πυρετός, βήχας, πονόλαιμο, καταρροή, νέα 

δύσπνοια ή διάρροια, ναυτία, εμετούς, μυαλγίες,  εντός των τελευταίων 14 ημερών ή δεν είχα άμεση επαφή 
με έναν επιβεβαιωμένο ή ύποπτο κρούσμα με COVID-19 ή δεν έχω επισκεφτεί και ή έχω χρειαστεί 
περίθαλψη σε  εγκατάσταση υγειονομικής περίθαλψης ή εγκατάσταση περιορισμού για τη θεραπεία ή την 
καραντίνα του COVID-19 επιβεβαιωμένων ή ύποπτων ατόμων εντός των τελευταίων 14 ημερών. 

 
 Δεν έχω διαμείνει/ζήσει ή ταξιδέψει στο εξωτερικό εντός των τελευταίων 14 ημερών και ή δεν είμαι 

επιβάτης σε διεθνή πτήση που έχω ταξιδέψει προς / από χώρα (ες) Κατηγορίας Γ εντός των τελευταίων 14 
ημερών2,σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών που ανακοινώνει η Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

Υποβάλλω αυτή την υπεύθυνη δήλωση ευσυνείδητα και δηλώνω,  υπό ποινή ψευδορκίας σύμφωνα με τους 
νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας,  ότι όλα τα γεγονότα και όλες οι πληροφορίες που έχω δώσει, 
συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιδιωτών/μελών της οικογένειας μου κάτω των 18 είναι αληθείς.  
 

Ημερομηνία Δήλωσης:  …………………………………………………….………….… 

Όνομα (Κεφαλαία Γράμματα):  ……………………………………………………………..…… 

Αριθμός Ταυτότητας: ………………………………………………………….….…… 

Αριθμός Διαβατηρίου:  ……………………………………………………….…….…… 

Αριθμός Τηλεφώνου:  …………………………………………………….……….…… 

Μόνιμη Διεύθυνση:  …………………………………………………….……….…… 

Υπογραφή:  …………………………………………………………….  

                                                           
2 Οι επιβάτες που θα ταξιδεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από Χώρες Κατηγορίας  Α και/ή Β  αλλά  που έχουν 

διαμείνει/ζήσει ή ταξιδέψει στο εξωτερικό εντός των τελευταίων 14 ημερών ή είναι επιβάτες σε μια διεθνή πτήση που έχουν 
ταξιδέψει προς / από χώρα (ες) κατηγορίας Γ, εντός των τελευταίων 14 ημερών, θα αντιμετωπίζονται ωσάν να ήταν 
ταξιδιώτες από χώρα κατηγορίας Γ και οι αντίστοιχες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις χώρες  Κατηγορίας Γ θα 
εφαρμόζονται. Συνεπώς οι Δηλώσεις που ισχύουν για τις χώρες  Κατηγορίας Γ θα συμπληρώνονται . 

 

 

mailto:monada@mphs.moh.gov.cy


2.  Εάν ταξιδεύετε στην Κυπριακή Δημοκρατία από χώρα που ανήκει στην κατηγορία Γ ή έχετε 
διαμείνει / ζήσει ή ταξιδέψει στο εξωτερικό εντός των τελευταίων 14 ημερών ή είστε 
επιβάτης σε διεθνή πτήση και έχετε ταξιδέψει προς/από χώρα(-ες) που ανήκουν στην 
κατηγορία Γ εντός των τελευταίων 14 ημερών, παρακαλούμε καταγράψετε τη Χώρα 
……………………………….και  συμπληρώστε την ακόλουθη Υπεύθυνη Δήλωση: 
 

ΕΓΩ……………………………………………….ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΟΤΙ: 
 
 Συγκατατίθεμαι να υποβληθώ σε πιθανό δειγματοληπτικό (sample test)  εργαστηριακό έλεγχο COVID-19, 

εάν ζητηθεί, κατά την άφιξη μου στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
 

 Αντιλαμβάνομαι πλήρως τους κινδύνους, λόγω της νόσου Covid-19, που συνδέονται με την πτήση μου και 
την παραμονή μου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αναλαμβάνω και αποδέχομαι την πλήρη ευθύνη για τυχόν 
κινδύνους, απώλεια, βλάβη, ζημία περιουσίας ή προσωπικής βλάβης ή θανάτου, περιλαμβανομένων των 
ανήλικων τέκνων της οικογένειας μου κάτω των 18 (εάν υπάρχουν) και συμφωνώ να μην εγείρω αξίωση και 
να μη κινήσω διαδικασίες εναντίον οποιουδήποτε προσώπου και/ή της κάθε είδους επιχείρησης  και/ή 

εξουσιοδοτημένων  λειτουργών  και/ή αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας από οποιαδήποτε απώλεια, 
ευθύνη, κόστος ή ζημιές  που ενδέχεται να υποστώ ή να  προκύψουν λόγω του ταξιδιού μου και της 
διαμονής μου στην Κυπριακή Δημοκρατία, ως αποτέλεσμα του COVID-19 και/ή για οποιαδήποτε 
ταλαιπωρία θα υποστώ εγώ, περιλαμβανομένων των ανήλικων τέκνων της οικογένειας μου κάτω  των 18  
(εάν υπάρχουν) λόγω τυχόν προληπτικών μέτρων που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου 
και της παραμονής μου στην Κυπριακή Δημοκρατία, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας κατά του 
COVID -19. Η παρούσα αποποίηση ευθύνης θα είναι δεσμευτική  στους συνταξιδιώτες μου/ μέλη της 
οικογένειας μου  (εάν υπάρχουν)  κάτω των 18, τα μέλη της οικογένειάς μου και του/της συζύγου μου και 
τους κληρονόμους μου, εκπροσώπους και προσωπικούς αντιπροσώπους μου, εκτελεστές και διαδόχους. 

 

 Με την επιστροφή μου στη Χώρα μόνιμης διαμονής του ή στην Χώρα στην οποία θα επιστρέψω μετα την 
ολοκλήρωση του  ταξιδιού μου στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα ενημερώσω τις Ιατρικές Υπηρεσίες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας,  στην περίπτωση που έχω εκδηλώσει συμπτώματα COVID-19, εντός 14 ημερών 
μετά την αναχώρηση μου από την Κυπριακή Δημοκρατία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση επικοινωνίας 
monada@mphs.moh.gov.cy) 

 
 Δεν έχω  εκδηλώσει τα ακόλουθα συμπτώματα - όπως πυρετός, βήχας, πονόλαιμο, καταρροή, νέα 

δύσπνοια ή διάρροια, ναυτία, εμετούς, μυαλγίες,  εντός των τελευταίων 14 ημερών ή δεν είχα άμεση επαφή 
με έναν επιβεβαιωμένο ή ύποπτο κρούσμα με COVID-19 ή δεν έχω επισκεφτεί και ή έχω χρειαστεί 
περίθαλψη σε  εγκατάσταση υγειονομικής περίθαλψης ή εγκατάσταση περιορισμού για τη θεραπεία ή την 
καραντίνα του COVID-19 επιβεβαιωμένων ή ύποπτων ατόμων εντός των τελευταίων 14 ημερών. 

 
Υποβάλλω αυτή την υπεύθυνη δήλωση ευσυνείδητα και δηλώνω, υπό ποινή ψευδορκίας σύμφωνα με τους 
νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας,  ότι όλα τα γεγονότα και όλες οι πληροφορίες που έχω δώσει, 
συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιδιωτών/μελών της οικογένειας μου κάτω των 18 είναι αληθείς.  
 

Ημερομηνία Δήλωσης:  …………………………………………………….………….… 

Όνομα (Κεφαλαία Γράμματα):  ……………………………………………………………..…… 

Αριθμός Ταυτότητας: ………………………………………………………….….…… 

Αριθμός Διαβατηρίου:  ……………………………………………………….…….…… 

Αριθμός Τηλεφώνου:  …………………………………………………….……….…… 

Μόνιμη Διεύθυνση:  …………………………………………………….……….…… 

Υπογραφή:  …………………………………………………………….…… 
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