
COVID 19 – Πρωτόκολλο Προορισμού – Κύπρος 

Είσοδος στη χώρα 

ΕΡ.1: Πώς θα μπορούν οι ταξιδιώτες να εισέρχονται στη χώρα; 

α. Οι χώρες προέλευσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες (Α και Β) με βάση 

διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα (δείτε την κατηγοριοποίηση στο 

www.cyprusflightpass.gov.cy). Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επισκέπτονται 

συνεχώς την πλατφόρμα αυτή για να παραμένουν ενήμεροι για τυχόν 

αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν το ταξίδι τους. 

β. Πρόσωπα, τα οποία πετούν από χώρες της Κατηγορίας Α, δεν θα χρειάζεται 

να παρουσιάσουν αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης PCR για τον COVID-19 

όταν ταξιδεύουν στην Κύπρο. Πρόσωπα, τα οποία ταξιδεύουν από χώρες 

της Κατηγορίας Β , απαιτείται να υποβληθούν σε μοριακή εξέταση σε 

εγκεκριμένο μικροβιολογικό εργαστήριο εντός 72 ωρών πριν από την 

πτήση αναχώρησής τους και να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα Cyprus Flight 

Pass πιστοποιητικό που να δείχνει αρνητικό PCR για τον COVID-19. 

Εξαιρούνται τα παιδιά κάτω της ηλικίας των 11.99 ετών. 

γ. Τα ταξίδια από χώρες που δεν περιλαμβάνονται στις δύο πιο πάνω 

κατηγορίες, επιτρέπονται μόνο για: 

 Κύπριους πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία, 

καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους (συζύγους, παιδιά και 

γονείς) 

 Πρόσωπα που διαμένουν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία 

 Πρόσωπα στα οποία επιτρέπεται η είσοδος στην Κύπρο σύμφωνα με 

τη Σύμβαση της Χάγης.  

 Πρόσωπα τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε όλα τα πιο πάνω, 

νοουμένου ότι θα έχουν προηγουμένως εξασφαλίσει γραπτή άδεια 

από την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως ορίζεται στο Περί Λοιμωδών 

Νόσων Διάταγμα (Ν.30), ως έχει τροποποιηθεί. Η αίτηση για ειδική 

άδεια πρέπει να υποβληθεί στην Ιστοσελίδα Cyprus Flight Pass 

(www.cyprusflightpass.gov.cy/en/special .permission)  

ΕΡ. 2: Τί άλλα έγγραφα είναι απαραίτητα;  

α. Μια ‘Κυπριακή Κάρτα Πτήσης’ (Cyprus Flight Pass) είναι διαθέσιμη στον 

ιστότοπο www.cyprusflightpass.gov.cy , η οποία είναι προσβάσιμη και 

μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά.  Όλοι οι επιβάτες που ταξιδεύουν 

στην Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να συμπληρώνουν και υποβάλλουν εκ 

των προτέρων όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και τα έγγραφα. ΜΟΝΟ 

http://www.cyprusflightpass.gov.cy/en/special%20.permission
http://www.cyprusflightpass.gov.cy/


σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή προγραμματισμένης συντήρησης 

(γνωστοποιημένη με επίσημη ανακοίνωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα) 

θα επιτρέπεται στους επιβάτες να συμπληρώνουν τα έντυπα στο χέρι. Αυτά 

μπορούν να κατεβαστούν από 

https://cyprusflightpass.gov.cy/en/download-forms. Σε αυτή την 

περίπτωση, οι ταξιδιώτες πρέπει να μεταφέρουν μαζί τους σε έντυπη 

μορφή τα απαραίτητα έγγραφα.  

β.  Η κάρτα πτήσης θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία: α) τα προσωπικά 

στοιχεία του ταξιδιώτη β)υπεύθυνη δήλωση κατά πόσο το συγκεκριμένο 

πρόσωπο έχει ταξιδέψει από/προς ή έχει ζήσει σε χώρα άλλη από εκείνες, 

οι οποίες περιλαμβάνονται στις Κατηγορίες Α ή Β, κατά τη διάρκεια 14 

ημερών πριν από το ταξίδι. γ) βεβαίωση ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν 

έχει εμφανίσει συμπτώματα, που σχετίζονται μα τον COVID-19 κατά τη 

διάρκεια 72 ωρών πριν από το ταξίδι. δ) βεβαίωση ότι το συγκεκριμένο 

πρόσωπο δεν έχει εν γνώσει του έρθει σε επαφή με ασθενείς του  COVID-

19 στις 14 μέρες πριν από το ταξίδι. ε) δήλωση για ανάληψη ίδιας ευθύνης 

για την πραγματοποίηση του ταξιδιού και παραίτηση από οποιεσδήποτε 

αξιώσεις ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ή επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός 

αυτής μπορούν να θεωρηθούν ότι φέρουν ευθύνη για τη μόλυνση σε 

οποιοδήποτε στάδιο της ταξιδιωτικής διαδικασίας  στ) δήλωση  ότι κατά 

την επιστροφή στη χώρα προέλευσής του, το πρόσωπο δεν θα ειδοποιήσει 

τις Υγειονομικές Αρχές της Κύπρου για τυχόν εμφάνιση συμπτωμάτων του 

COVID-19 στη διάρκεια 14 ημερών μετά την αναχώρηση από τη νήσο. 

γ. Οι αερογραμμές δεν θα επιτρέπουν σε επιβάτες να επιβιβαστούν του 

αεροσκάφους και να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς την 

Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (η εγκυρότητα των πληροφοριών που οι 

ταξιδιώτες περιλαμβάνουν στην Κυπριακή Κάρτα Πτήσης ΔΕΝ αποτελεί 

υποχρέωση των αερογραμμών). Ταξιδιώτες που φθάνουν στην Κυπριακή 

Δημοκρατία χωρίς Κυπριακή Κάρτα Πτήσης θα υπόκεινται σε πρόστιμο 300 

Ευρώ. 

EΡ.3: Ποιά κριτήρια λαμβάνονται υπόψη για την κατηγοριοποίηση χωρών; 

α. Η Κύπρος έχει αποφασίσει να ακολουθήσει ένα σύστημα 

κατηγοριοποίησης, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση  χωρών με 

παρόμοια επιδημιολογικά αποτελέσματα. Το σύστημα είναι διαφανές, 

αποφεύγει τις διακρίσεις, είναι δυναμικό και αξιολογείται εβδομαδιαία, 

έτσι ώστε να μπορούν να προστίθενται και να αφαιρούνται χώρες με βάση 

τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα. Η ομάδα που αξιολογεί τα δεδομένα 

χωρών, αποτελείται από επιστήμονες, επιδημιολόγους, στατιστικολόγους 

και επαγγελματίες της δημόσιας υγείας. 



β. Τα κυριότερα σημεία δεδομένων, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την 

κατηγοριοποίηση κάθε χώρας (η κατηγοριοποίηση εξαρτάται από την 

συνοπτική εικόνα όλων των σημείων των δεδομένων που έχουν ληφθεί 

υπόψη) είναι:  

 ο πραγματικός αριθμός αναπαραγωγής ‘R(t)<1’ του ιού 

 ο καθημερινός αριθμός εξετάσεων που έχει πραγματοποιηθεί για κάθε 

100.000 του πληθυσμού 

 ο σωρευτικός αντίκτυπος σε 100.000 του πληθυσμού σε διάστημα 14 

ημερών 

 οι θάνατοι σχετιζόμενοι με τον COVID-19 ανά 100.000 πληθυσμού 

(εβδομαδιαίως και μηνιαίως) 

 οι καθημερινές περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους 

 η υπολογισμένη περίοδος επώασης της ασθένειας 

 ο επιπολασμός της ασθένειας στην κοινότητα 

  η εκτίμηση κινδύνου κάθε χώρας βασισμένης σε δεδομένα του ΠΟΥ 

και του ΟΑΣΕ.  

Πρωτόκολλα μεταφορέων 

ΕΡ.4: Τι πρωτόκολλα μπορούν να αναμένονται πάνω στα αεροπλάνα; 

α. Πριν από την επιβίβαση, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επιδείξουν την 

‘Κυπριακή Κάρτα Πτήσης’.  

β. Πριν από την επιβίβαση είναι πιθανό να μετρηθεί η θερμοκρασία των 

ταξιδιωτών. 

γ. Η εφαρμογή μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια της 

πτήσης. 

ΕΡ.5: Ποιά άλλα πρωτόκολλα μπορούν να αναμένονται στους χώρους άφιξης 

αεροδρομίων/λιμένων της Κύπρου;  

α. Η είσοδος ή διέλευση θα επιτρέπεται μόνο σε ταξιδιώτες και προσωπικό 

β. Θα ελέγχεται η θερμοκρασία των ταξιδιωτών στον χώρο άφιξης 

Πρωτόκολλά Προορισμού 

ΕΡ6: Υπάρχουν οποιαδήποτε γενικά πρωτόκολλα τα οποία θα ισχύουν στον 

προορισμό ως σύνολο; 

α. Ενισχυμένα πρωτόκολλα υγείας, ασφάλειας και υγιεινής έχουν σχεδιαστεί 

για όλες τις εγκαταστάσεις φιλοξενίας, η δε εκτεταμένη εκπαίδευση του 



προσωπικού έχει πραγματοποιηθεί πριν ανοίξουν οι προορισμοί για τους 

επισκέπτες. 

β. Μέτρα σωματικής κοινωνικής απόστασης τηρούνται σε όλα τα μέρη του 

προορισμού, έτσι ώστε πρόσωπα που δεν ανήκουν στην ίδια ταξιδιωτική 

ομάδα να τηρούν λογική απόσταση το ένα από το άλλο (2 τ.μ. σε ανοικτό 

και 3 τ.μ. σε κλειστό χώρο). 

γ. Η χρήση μάσκας προσώπου  είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς 

χώρους (αεροπλάνα, αεροδρόμια, λιμάνια, ταξί, λεωφορεία, τζιπ 

καταδύσεων/σαφάρι, ανελκυστήρες, θέατρα, εμπορικά κέντρα, κλπ) και 

δημόσιους εξωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται μόνο χώροι, όπου 

καταναλώνονται τροφές και ποτά (εστιατόρια, καφενεία, σνακ-μπαρ, μπαρ 

χώρων υποδοχής, κλπ).  

δ. Συχνός αερισμός θα γίνεται σε όλους τους κλειστούς χώρους, ώστε ο 

κλιματισμός να ενισχύεται με την τακτική εισαγωγή καθαρού αέρα. 

ε. Αντιβακτηριακό διάλυμα χεριών διατίθεται σε όλα τα καταστήματα, στις 

εισόδους, την υποδοχή, τα σαλόνια, δημόσια αποχωρητήρια, 

ανελκυστήρες κλπ. 

ΕΡ7: Λεωφορεία/οχήματα ενοικίασης/ταξί/ τζιπ για καταδύσεις και σαφάρι 

α. Τακτικός αερισμός και απολύμανση λεωφορείων 

β. Απολύμανση των οχημάτων ενοικίασης μετά την επιστροφή τους 

(συμπεριλαμβανομένων των κλειδιών) 

γ. Απολύμανση όλων των σημείων επαφής μετά από κάθε διαδρομή, για ταξί 

και τζιπ για καταδύσεις/σαφάρι (πόμολα θυρών, καθίσματα κλπ.). 

ΕΡ8: Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, θεματικά πάρκα, σύντομες κρουαζιέρες, 

υδατικά αθλήματα  

α. Απολύμανση όλων των σημείων επαφής μετά από κάθε χρήση (εκθέματα, 

οθόνες αφής, κούρσες, πόμολα θυρών, καθίσματα, καταδυτικός 

εξοπλισμός, εξοπλισμός υδατικών αθλημάτων κλπ.) 

ΕΡ9: Πισίνες, παραλίες και υδατικά πάρκα 

α. Απολύμανση για κρεβατάκια, ομπρέλλες και προσωπικά χρηματοκιβώτια 

μετά από κάθε χρήση 

β. Απόσταση 4μ μεταξύ ομπρέλων και 2μ μεταξύ κρεβατιών για πρόσωπα που 

δεν ανήκουν στην ίδια ομάδα 



γ. Η τήρηση κοινωνικής απόστασης δεν ισχύει για ναυαγοσώστες, οι οποίοι 

καλούνται σε άμεση δράση για να σώσουν ζωή. 

δ. Η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική κατά πάντα χρόνο εκτός 

κατά την κολύμβηση.  

ΕΡ10: Χώροι διαμονής 

α. Χρήση μασκών προσώπου και τήρηση κατάλληλης υγιεινής χεριών για όλο 

το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με κόσμο. Για το προσωπικό 

δωματίων είναι επίσης υποχρεωτικά τα γάντια.  

β. Διασπορά των ενοίκων όταν γίνεται «τακτοποίηση ομάδων»(‘Group check-

in’) 

γ. Δεν θα δίνονται δωμάτια σε νέες αφίξεις, εκτός αν έχει παρέλθει αρκετός 

χρόνος για τον κατάλληλο καθαρισμό, απολύμανση, και αερισμό. 

δ. Απολύμανση κλειδιών/καρτών εισόδου μετά από κάθε αναχώρηση 

ε. Όπου τροφές ή ποτά εκτίθενται σε πάγκους αυτοεξυπηρέτησης, υπάρχουν 

διαθέσιμα  τα κατάλληλα προστατευτικά κατά του φταρνίσματος ή μάσκες 

προσώπου, ενώ τοποθετούνται σημεία απολύμανσης χεριών. Διαζευτικά, 

τα είδη θα μπορούν να σερβίρονται άμεσα από το προσωπικό. 

ΕΡ11: Εστιατόρια, μπαρ, καφέ, μπυραρίες, νυχτερινά κέντρα 

α. Χρήση μασκών και διενέργεια κατάλληλης υγιεινής χεριών, για όλο το 

προσωπικό, είτε αυτό έρχεται σε επαφή με τους πελάτες είτε όχι.  

β. Ο χρόνος εξυπηρέτησης θα παρατείνεται και θα γίνονται εκ των προτέρων 

κρατήσεις, για να διευκολύνεται η κοινωνική αποστασιοποίηση. 

γ. Ο μέγιστος αριθμός για πάρτι καθορίζεται στα 6 άτομα ανά τραπέζι. 

δ. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ προσώπων που δεν ανήκουν στην ίδια ομάδα 

είναι 2 τετραγωνικά μέτρα σε εξωτερικό χώρο και 3 τετραγωνικά μέτρα σε 

εσωτερικό χώρο. 

ε. Τα μενού θα απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση, εκτός αν είναι μιας 

χρήσης. Διαζευκτικά, θα επιδεικνύονται σε διάφορα κοινά σημεία της 

επιχείρησης ή θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά. 

στ. Οι πελάτες θα ενθαρρύνονται να πληρώνουν με πιστωτική κάρτα και όχι  

σε μετρητά.  



ζ. Όλα τα σημεία επαφής θα απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση, π.χ. 

καρέκλες, τραπέζια, μύλοι αλατοπίπερου, μπουκάλες σάλτσας, συσκευές 

ηλεκτρικών πληρωμών, κλπ. 

η. Στην είσοδο θα διατίθεται πληροφόρηση που να δηλώνει τον μέγιστο 

αριθμό πελατών, ο οποίος επιτρέπεται  εντός του χώρου σε κάθε δεδομένο 

χρόνο. 

Διαδικασίες εξέτασης και καραντίνας στον προορισμό 

ΕΡ12: Θα διεξάγεται τυχαίος εργαστηριακός έλεγχος στο επίπεδο του προορισμού; 

α. Θα ζητείται από ολόκληρες πτήσεις να υποβληθούν σε εξέταση για τον 

COVID-19 πάνω σε τυχαία βάση,  κατά την άφιξή τους, ανεξάρτητα από πού 

προέρχονται. Το κόστος θα αναλαμβάνει η Κυπριακή κυβέρνηση.  

ΕΡ13: Πώς θα χειριζόμαστε τους ταξιδιώτες, ο οποίοι αποδεικνύονται θετικοί στην 

εξέταση κατά την παραμονή τους στην Κύπρο, και ποιά είναι  η δυνατότητά μας να 

το κάνουμε αυτό; Τι γίνεται με τις στενές επαφές τους; Ποιός θα καλύψει το κόστος 

της νοσηλείας και θεραπείας τους; 

α. Η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι δεσμευμένη να φροντίσει για όλους τους 

ταξιδιώτες που αποδεικνύονται θετικοί στην εξέταση κατά την παραμονή 

τους, όπως και για τις στενές επαφές τους. Η κυβέρνηση θα μεταφέρει τα 

πρόσωπα αυτά σε χωριστό χώρο διευκόλυνσης,  καλύπτοντας το κόστος 

διαμονής, φαγητού, ποτού και φαρμακευτικής αγωγής. Οι ταξιδιώτες θα 

χρειαστεί να επωμιστούν μόνο τα έξοδα της αεροπορικής μεταφοράς και  

της πτήσης επαναπατρισμού τους, σε συνεργασία με τον πράκτορά τους 

και/ή την αεροπορική εταιρεία. Η χρήση χωριστού χώρου διευκόλυνσης 

δεν θα διασφαλίζει  μόνο την κατάλληλη φροντίδα των ασθενών, αλλά θα 

καθησυχάζει τους άλλους ταξιδιώτες ότι ο χώρος διαμονής τους δεν 

κινδυνεύει από τον COVID-19. Αν διαπιστωθεί ότι  ένας χώρος διαμονής 

φιλοξενεί πρόσωπο που είναι θετικός σε εξέταση του κορωνοϊού, δεν θα 

διαταχθεί να μπεί  σε καραντίνα 14 ημερών.  

β. Πιο συγκεκριμένα, ένα νοσοκομείο για τον COVID-19 με 100 κρεβάτια έχει 

καταστεί διαθέσιμο αποκλειστικά για ταξιδιώτες που αποδεικνύονται 

θετικοί στην εξέταση, και αυτά θα δύνανται να αυξηθούν με πολύ σύντομη 

ειδοποίηση, αν χρειαστεί. Αν οι ταξιδιώτες παρουσιάσουν κρίσιμα 

συμπτώματα, είναι διαθέσιμες επιπρόσθετα  112 μονάδες εντατικής 

θεραπείας για τη νοσηλεία τους, με 200 αναπνευστήρες άμεσα 

διαθέσιμους για χρήση.  



γ. Επιπρόσθετα, 200 δωμάτια σε ειδικά ξενοδοχεία καραντίνας είναι 

διαθέσιμα για τις στενές επαφές προσώπων που έχουν αποδειχθεί θετικοί 

κι αυτά πάλι μπορούν να αυξηθούν με πολύ σύντομη προειδοποίηση, αν 

χρειαστεί.  

ΕΡ.14: Ποιός είναι ο ορισμός μιας στενής επαφής; 
 
α. Μια στενή επαφή ορίζεται  ως ‘κάποιος, ο οποίος έχει έρθει σε πολύ 

στενή φυσική επαφή με ένα πρόσωπο, που έχει αποδειχθεί θετικός σε 
εξέταση για τον κορωνοϊό’. Αυτό μπορεί να συπεριλαμβάνει, για 
παράδειγμα, πρόσωπα από την ίδια οικογένεια,, συνταξιδιώτες που 
μοιράζονται το ίδιο δωμάτιο ή ακόμα και πρόσωπα που ανταλλάσσουν 
χαιρετισμό χρησιμοποιώντας σωματική επαφή. 

β. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για Πρόληψη και Έλεγχο Ασθενειών 
(ECDC), για επιβεβαιωμένες περιπτώσεις του COVID-19 συστήνεται 
όπως η ιχνηλάτιση επαφών από ένα αεροπλάνο, περιλαμβάνει επιβάτες 
που κάθονται δύο καθίσματα προς όλες τις κατευθύνσεις από το σημείο 
του κρούσματος. 

 
ΕΡ 15: Ποιά είναι η διάρκεια της καραντίνας; 
α. Η κανονική διάρκεια μιας καραντίνας είναι 14 ημέρες, αλλά αυτή μπορεί 

να ελαττωθεί αν η πτήση επιστροφής του ταξιδιώτη είναι ενωρίτερα. Σε 
τέτοια περίπτωση, ο ασθενής πρέπει να επιδείξει  αρνητικό  αποτέλεσμα 
εξέτασης για τον κορωνοϊό την ημέρα πριν από την αναχώρησή του. 
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου της καραντίνας, είναι 
υποχρεωτικό για τον ασθενή να παραμείνει σε αυτοαπομόνωση στο 
δωμάτιό  του καθ’ όλον τον χρόνο. 

 

Περαιτέρω πληροφορίες 

ΕΡ14 Πώς μπορούν οι ταξιδιώτες να κρατούνται ενήμεροι των τελευταίων εξελίξεων 

και να πληροφορούνται για τα πρωτόκκολλα που εφαρμόζονται στον προορισμό; 

α. Μια ειδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει δημιουργηθεί από το 

Υφυπουργείο Τουρισμού γι αυτό τον σκοπό στο travel2020@visitcyprus.com 

b. Όλες οι σχετικές πληροφορίες θα είναι επίσης διαθέσιμες στις ιστοσελίδες 

www.visitcyprus.com   και www.cyprusflightspass.gov.cy  

γ. Επιπρόσθετα, μια αφοσιωμένη ομάδα ειδικών για θέματα προορισμού θα 

απαντά σε απορίες ταξιδιωτών στο Facebook Messenger (κύρια σελίδα 

www.facebook.com/VisitCyprus.cy) . Επιπρόσθετες σελίδες είναι διαθέσιμες στις 

ακόλουθες χώρες: UK, DE, RU, SWE, FR, AT, GR, IT, UKR, NED, POL, BEL, ES, CH, 

ISR. 
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