
Διευκρινίσεις ως προς τη διαδικασία επαναπατρισμού στην Ελλάδα από την Πρεσβεία 
της Ελλάδας στην Κύπρο 

Από τις 21 Μαρτίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία το κυπριακό Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων έθεσε σε εφαρμογή την απαγόρευση πτήσεων προς τα 
αεροδρόμια της Κυπριακής Δημοκρατίας εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, ο 
συνολικός αριθμός των Ελλήνων πολιτών και πολιτών της ΕΕ που έχουν επιστρέψει στην 
Ελλάδα από την Κύπρο με τη συνδρομή της Πρεσβείας ανέρχεται στους 446. Ειδικότερα, 
έχουν πραγματοποιηθεί τρεις ειδικές πτήσεις: στις 25 Μαρτίου, στις 6 Απριλίου και στις 25 
Απριλίου 2020. Με αφορμή τα συνεχή ερωτήματα που τίθενται στην Πρεσβεία από τους 
συμπολίτες μας σχετικά με τη διαδικασία επαναπατρισμού, ακολουθούν ορισμένες 
διευκρινίσεις υπό τη μορφή ερωταπαντήσεων: 

Ε: Ποιοι μπορούν να επαναπατριστούν στην Ελλάδα; 

Α: Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκου Χαρδαλιά 
από 28 Μαρτίου, προτεραιότητα δίνεται σε τρεις κατηγορίες Ελλήνων πολιτών και πολιτών 
χωρών ΕΕ νόμιμα διαμενόντων στην Ελλάδα: 

1. Όσοι χρήζουν άμεσης υγειονομικής φροντίδας που δεν μπορεί να τους παρασχεθεί στον 
τόπο όπου βρίσκονται, π.χ. έγκυες, άτομα με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Όσοι εμπίπτουν σε 
αυτήν την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν υγειονομικό έγγραφο ή έστω μια 
απόδειξη συνταγογράφησης. 

2. Όσοι δεν έχουν πού να μένουν λόγω απώλειας εργασίας ή λήξης της μίσθωσης κατοικίας 
τους. Και αυτοί θα πρέπει να προσκομίσουν σχετικά δικαιολογητικά. 

3. Όσοι είναι εγκλωβισμένοι από πτήσεις transit. Σε αυτήν την περίπτωση το μόνο που 
απαιτείται είναι το εισιτήριο της πρώτης πτήσης. 

Ε: Δεν ανήκω σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες, πχ. είμαι φοιτητής και θέλω να 
επιστρέψω στην Ελλάδα. Μπορώ να επαναπατριστώ; 

Α: Δίνεται προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες και σε όσους δεν έχουν εργασία ή στέγη. 
Ωστόσο, στο μέτρο του δυνατού, εξετάζονται και τα άλλα αιτήματα Ελλήνων πολιτών και 
πολιτών τρίτων χωρών νόμιμα διαμενόντων στην Ελλάδα. 

Ε: Είμαι Κύπριος πολίτης και πρέπει να επιστρέψω στην Ελλάδα όπου διαμένω μόνιμα 
και έχω επαγγελματικά συμφέροντα. Μπορώ να κάνω αίτηση στο Προξενικό Γραφείο; 

Α: Ως μόνιμα διαμένων στην Ελλάδα, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα. 

Ε: Ποία διαδικασία οφείλω να ακολουθήσω για να επαναπατριστώ; 

Α: Όσοι πολίτες επιθυμούν να επαναπατριστούν, οφείλουν να καταθέσουν αίτημα στο 
Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο αποκλειστικά μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση grcon.nic@mfa.gr . Στο μήνυμα 
αυτό, θα εξηγείτε τους λόγους που επιθυμείτε να επαναπατριστείτε, επισυνάπτοντας τα 
σχετικά υποστηρικτικά δικαιολογητικά (είτε σε pdf, είτε σε jpg / φωτογραφία). 

Ε: Έχω απορίες. Πώς μπορώ να μιλήσω με στέλεχος του Προξενικού Γραφείου; 

Α: Για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα του Προξενικού 
Γραφείου (22 445050, 22 680648). Για έκτακτα περιστατικά, μπορείτε να καλέσετε το 
τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης (97700529), το οποίο λειτουργεί και εκτός ωραρίου. 
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Ε: Έχω στείλει email στο Προξενικό Γραφείο και ακόμη να μου απαντήσουν. Καλώ επίσης 
στα τηλέφωνα του Προξενικού Γραφείου, αλλά είναι μονίμως απασχολημένα ή δεν 
απαντούν. 

Α: Καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια να εξυπηρετηθούν αμέσως όσοι επικοινωνούν 
τηλεφωνικά με το Προξενικό Γραφείο, ενώ τα emails καταγράφονται και απαντώνται το 
συντομότερο δυνατόν. Για τυχόν καθυστερήσεις, οι οποίες οφείλονται στον μεγάλο όγκο 
αιτημάτων που δεχόμαστε καθημερινά,  παρακαλούμε για την κατανόησή σας. Για 
διευκόλυνση του έργου μας και ταχύτερη απάντηση στα αιτήματά σας, παρακαλούμε όπως 
αποφεύγετε αποστέλλετε το ίδιο email παραπάνω από μια φορά.        

Ε: Αφού καταθέσω το αίτημά μου, πότε θα επιστρέψω στην Ελλάδα;     

Α: Οι συνθήκες είναι έκτακτες και δεν υπάρχουν ακόμη κανονικές εμπορικές πτήσεις. Η 
απόφαση για πραγματοποίηση ειδικής πτήσης επαναπατρισμού λαμβάνεται κεντρικά, 
συνυπολογίζοντας και τις ανάγκες Ελλήνων από άλλες χώρες, οι οποίες έχουν πληγεί 
σοβαρότατα από τον κορωνοϊό και όπου βρίσκονται εγκλωβισμένοι συμπολίτες μας. Σε 
κάθε περίπτωση, όταν ληφθεί η απόφαση για πραγματοποίηση πτήσης επαναπατρισμού 
από την Κύπρο, συνήθως ολίγα εικοσιτετράωρα πριν την πτήση, ενημερώνονται άμεσα από 
το Προξενικό Γραφείο όσοι έχουν προτεραιότητα και με βάση τα κριτήρια της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

Ε: Από την ιστοσελίδα του διεθνούς αεροδρομίου της Λάρνακας, βλέπω ότι γίνονται 
συχνά πτήσεις για την Ελλάδα αλλά το Προξενικό Γραφείο δεν με ενημερώνει. 

Α: Πέραν των ειδικών πτήσεων επαναπατρισμού της Ελληνικής Πολιτείας (τρεις μέχρι τώρα, 
όπως προαναφέρθηκε), υπάρχουν πτήσεις που ναυλώνονται από ιδιώτες, είτε από 
εταιρείες είτε από ταξιδιωτικά γραφεία. Σε αυτές τις ιδιωτικές πτήσεις, η Πρεσβεία δεν έχει 
καμία εμπλοκή. Στις περιπτώσεις αυτές, συνιστάται η απευθείας επικοινωνία με τα 
ταξιδιωτικά γραφεία. 

Ε: Θέλω να επιστρέψω στην Ελλάδα αλλά δεν με βολεύει το αεροδρόμιο των Αθηνών. Θα 
έχετε πτήσεις για Θεσσαλονίκη, Κρήτη ή αλλού; 

Α: Προς το παρόν, οι πτήσεις επαναπατρισμού της ελληνικής πολιτείας από την Κύπρο 
έχουν ως προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η μετάβαση σε άλλες 
πόλεις της Ελλάδας πραγματοποιείται με μέριμνα των ενδιαφερομένων. 

Ε: Όταν αφιχθώ στην Αθήνα, πρέπει να κάνω την εξέταση για τον κορωνοϊό; Είμαι 
υποχρεωμένος να μείνω σε καραντίνα και πού; Μπορώ να μείνω στην οικία μου; 

Α: Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όλοι οι επιβάτες με την άφιξή τους στο διεθνές 
αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" οδηγούνται σε ξενοδοχείο, όπου 
πραγματοποιούνται  έλεγχοι για τον COVID-19. Παραμένουν στο ξενοδοχείο έως ότου 
λάβουν τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών (τα οποία γνωστοποιούνται σε χρονικό 
διάστημα που δεν υπερβαίνει τη μία ημέρα). Όσοι ελεγχθούν αρνητικοί στον κορωνοϊό, 
μπορούν να αναχωρήσουν για τις οικίες τους, όπου θα παραμείνουν σε 14ημερη 
απομόνωση. Όσοι ελεγχθούν θετικοί, θα παραμείνουν σε ειδικούς χώρους προς 
παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας τους από ιατρούς. 

 


