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Αριθμός 34
Ο ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 260
____________________
Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ)

Κεφ. 260.
ANAK. 307
32(Ι) του 2003
31(I) του 2020
72(Ι) του 2020.

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ),
(ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου 2021, εκδίδει το ακόλουθο
Διάταγμα:

Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν
ευθύνη της Δημοκρατίας και λόγω αδήριτης ανάγκης που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα
με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία
της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τη
διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές
υποδομές που θα είναι αναγκαίες για αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή
καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη αναγκαίων μέτρων, και
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
23.3.2020.

Επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν
εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες τοπικές
περιοχές με τον Κορωνοϊό COVID-19 δυνάμει του άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260,
τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, και
Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι την 18η Ιανουαρίου 2022, ποσοστό 87,5% του ενήλικου
πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου και ποσοστό 83,8% ολοκλήρωσε το
εμβολιαστικό σχήμα, αλλά ταυτόχρονα, από τις 11 Ιανουαρίου μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2022
καταγράφηκαν 16,670 θετικά περιστατικά COVID-19 ενώ ο μέσος όρος των νοσηλευόμενων
καθημερινά κυμαίνεται στους 263 ασθενείς την ημέρα και από τις 12 Ιανουαρίου έως τις 18 Ιανουαρίου
2022 καταγράφηκαν 22 θάνατοι ασθενών με τελική αιτία θανάτου την ασθένεια COVID-19, και επειδή
έχει διαπιστωθεί αυξημένη μεταδοτικότητα της παραλλαγής «Όμικρον» και μέχρι την πλήρη
αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων της παραλλαγής σε διεθνές επίπεδο, εκδίδονται οι
ακόλουθοι Κανονισμοί για τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου:

Συνοπτικός
τίτλος.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
5.1.2022
13.1.2022

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για
Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 4) του 2022 και θα
διαβάζεται μαζί με το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης
του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 2) του 2022 και το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός
Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 3) του 2022,
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «το βασικό διάταγμα») και το βασικό διάταγμα και το παρόν
Διάταγμα θα αναφέρονται μαζί τα περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της
Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματα (Αρ. 2) έως (Αρ. 4) του 2022.
2. Η παράγραφος (β) του Κανονισμού 16 του βασικού διατάγματος, διαγράφεται και αντικαθίσταται
με την ακόλουθη νέα παράγραφο (β):
«(β) από την 24η Ιανουαρίου 2022, οι μαθητές και μαθήτριες ιδιωτικών και δημόσιων δημοτικών
σχολείων και των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης που αποτελούν στενές
επαφές επιβεβαιωμένων θετικών περιστατικών COVID-19 εντός της σχολικής μονάδας, οι οποίοι:
(i) Σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας οφείλουν να παραμείνουν
σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού, δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στη
σχολική μονάδα με φυσική παρουσία, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται καθημερινώς,
στις εργάσιμες για τα σχολεία μέρες και για περίοδο 6 ημερών από την ημερομηνία της
στενής επαφής, σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 στη
σχολική μονάδα και την έβδομη μέρα υποβάλλονται σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) και
παραμένουν σε αυτοπεριορισμό μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος,
(ii) κατέχουν πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού ή εν ισχύ πιστοποιητικό ανάρρωσης
υποβάλλονται καθημερινώς για περίοδο 6 ημερών σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
στη σχολική μονάδα:
Νοείται ότι, σε περίπτωση εντοπισμού θετικού περιστατικού COVID-19 ακολουθούνται τα
υγειονομικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας,».
3. Ο Κανονισμός 46 του βασικού διατάγματος, τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την
φράση «(39) η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,» της φράσης «(40) το Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου.».
4. Οι Κανονισμοί 50 έως 58 του βασικού διατάγματος, διαγράφονται και αντικαθίστανται με τους
ακόλουθους νέους Κανονισμούς 50 έως 58, με ισχύ από την 24η Ιανουαρίου 2022:
«50. Επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία προσώπων, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που
αφικνούνται μέσω των αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου από χώρες της κατηγορίας Πράσινη,
σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει εκτίμησης κινδύνου όπως αυτές ανακοινώνονται
από το Υπουργείο Υγείας και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών όπως ανακοινώνονται στην
πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/ και τα πρόσωπα ηλικίας 12 ετών και άνω:
(α) οφείλουν να κατέχουν πιστοποιητικό από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη, είτε
εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει
πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του
COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, πριν την αναχώρησή τους
προς τη Δημοκρατία,
(β) υποβάλλονται κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία σε εργαστηριακή εξέταση (PCR), το κόστος της
οποίας καλύπτουν οι ίδιοι και παραμένουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού μέχρι την έκδοση του
αποτελέσματος της εξέτασης,
(γ) με εξαίρεση όσων αποδεδειγμένα έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, δηλαδή δεύτερη
δόση εμβολίου μίας δόσης ή τρίτη δόση εμβολίου δύο δόσεων, υποβάλλονται σε εξέταση ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη συμπλήρωση 72 ωρών από την άφιξή
τους, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, και
(δ) που αρνούνται να υποβληθούν κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία σε εργαστηριακή εξέταση
(PCR) για την ασθένεια του COVID-19, πέραν της ποινικής ευθύνης τους που απορρέει από την
άρνησή τους αυτή, μεταφέρονται και υποχρεούνται να παραμείνουν σε χώρους υποχρεωτικού
περιορισμού τους οποίους καθορίζει η Δημοκρατία για περίοδο δέκα (10) ημερών, εκτός και εάν
προβούν σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) πριν τη λήξη της εν λόγω περιόδου:
Νοείται ότι, το κόστος διαμονής στους χώρους υποχρεωτικού περιορισμού καθώς και της
εργαστηριακής εξέτασης (PCR) καλύπτουν τα ίδια τα πρόσωπα,
(ε) που μετά την άφιξή τους στη Δημοκρατία διαγιγνώσκονται θετικά στην ασθένεια του COVID-19,
ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, τηρουμένων των προνοιών του
Κανονισμού 79,
(στ) που είναι διαγνωσμένα θετικά περιστατικά COVID-19 θα πρέπει να έχουν παρέλθει τουλάχιστον
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δειγματοληψίας του θετικού αποτελέσματος, η οποία ορίζεται
ως ημέρα «0», προτού αναχωρήσουν προς τη Δημοκρατία.

51. Επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία προσώπων, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που
αφικνούνται μέσω των αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου από χώρες της κατηγορίας Πορτοκαλί,
σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει εκτίμησης κινδύνου όπως αυτές ανακοινώνονται
από το Υπουργείο Υγείας, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών, όπως ανακοινώνονται στην
πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/ και τα πρόσωπα ηλικίας 12 ετών και άνω:
(α) οφείλουν να κατέχουν πιστοποιητικό από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη, είτε
εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει
πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του
COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, πριν την αναχώρησή τους
προς τη Δημοκρατία,
(β) υποβάλλονται κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία σε εργαστηριακή εξέταση (PCR), το κόστος της
οποίας καλύπτουν οι ίδιοι και παραμένουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού μέχρι την έκδοση του
αποτελέσματος της εξέτασης,
(γ) με εξαίρεση όσων αποδεδειγμένα έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, δηλαδή δεύτερη
δόση εμβολίου μίας δόσης ή τρίτη δόση εμβολίου δύο δόσεων, υποβάλλονται σε εξέταση ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη συμπλήρωση 72 ωρών από την άφιξή
τους, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, και
(δ) που αρνούνται να υποβληθούν κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία σε εργαστηριακή εξέταση
(PCR) για την ασθένεια του COVID-19, πέραν της ποινικής ευθύνης τους που απορρέει από την
άρνησή τους αυτή, μεταφέρονται και υποχρεούνται να παραμείνουν σε χώρους υποχρεωτικού
περιορισμού τους οποίους καθορίζει η Δημοκρατία για περίοδο δέκα (10) ημερών, εκτός και εάν
προβούν σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) πριν τη λήξη της εν λόγω περιόδου:
Νοείται ότι, το κόστος διαμονής στους χώρους υποχρεωτικού περιορισμού καθώς και της
εργαστηριακής εξέτασης (PCR) καλύπτουν τα ίδια τα πρόσωπα,
(ε) που μετά την άφιξή τους στη Δημοκρατία διαγιγνώσκονται θετικά στην ασθένεια του COVID-19,
ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, τηρουμένων των προνοιών του
Κανονισμού 79,
(στ) που είναι διαγνωσμένα θετικά περιστατικά COVID-19 θα πρέπει να έχουν παρέλθει τουλάχιστον
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δειγματοληψίας του θετικού αποτελέσματος, η οποία ορίζεται
ως ημέρα «0», προτού αναχωρήσουν προς τη Δημοκρατία.
52. Επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία προσώπων, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που
αφικνούνται μέσω των αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου από χώρες της κατηγορίας Κόκκινη,
σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει της εκτίμησης κινδύνου όπως αυτές
ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών, όπως
ανακοινώνονται στην πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/ και τα πρόσωπα ηλικίας 12 ετών και
άνω:
(α) οφείλουν να κατέχουν πιστοποιητικό από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη, είτε
εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει
πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του
COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, πριν την αναχώρησή τους
προς τη Δημοκρατία,
(β) υποβάλλονται κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία σε εργαστηριακή εξέταση (PCR), το κόστος της
οποίας καλύπτουν οι ίδιοι και παραμένουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού μέχρι την έκδοση του
αποτελέσματος της εξέτασης,
(γ) με εξαίρεση όσων αποδεδειγμένα έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, δηλαδή δεύτερη
δόση εμβολίου μίας δόσης ή τρίτη δόση εμβολίου δύο δόσεων, υποβάλλονται σε εξέταση ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη συμπλήρωση 72 ωρών από την άφιξή
τους, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, και
(δ) που αρνούνται να υποβληθούν κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία σε εργαστηριακή εξέταση
(PCR) για την ασθένεια του COVID-19, πέραν της ποινικής ευθύνης τους που απορρέει από την
άρνησή τους αυτή, μεταφέρονται και υποχρεούνται να παραμείνουν σε χώρους υποχρεωτικού
περιορισμού τους οποίους καθορίζει η Δημοκρατία για περίοδο δέκα (10) ημερών, εκτός και εάν
προβούν σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) πριν τη λήξη της εν λόγω περιόδου:
Νοείται ότι, το κόστος διαμονής στους χώρους υποχρεωτικού περιορισμού καθώς και της
εργαστηριακής εξέτασης (PCR) καλύπτουν τα ίδια τα πρόσωπα,
(ε) που μετά την άφιξή τους στη Δημοκρατία διαγιγνώσκονται θετικά στην ασθένεια του COVID-19,
ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, τηρουμένων των προνοιών του
Κανονισμού 79,
(στ) είναι διαγνωσμένα θετικά περιστατικά COVID-19 θα πρέπει να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δέκα
(10) ημέρες από την ημερομηνία δειγματοληψίας του θετικού αποτελέσματος, η οποία ορίζεται ως
ημέρα «0», προτού αναχωρήσουν προς τη Δημοκρατία.

53. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία προσώπων που αφικνούνται μέσω των
αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου από χώρες της κατηγορίας «Γκρίζα», σύμφωνα με την
κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει της εκτίμησης κινδύνου, όπως αυτές ανακοινώνονται από το
Υπουργείο Υγείας, εξαιρουμένων:
(α) των ακόλουθων κατηγοριών προσώπων και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών, όπως
ανακοινώνονται στην πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/:
(i)

Κύπριοι πολίτες και μέλη της οικογένειας τους (οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα ανήλικα τέκνα
αυτών),

(ii)

ευρωπαίοι πολίτες, πολίτες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν,
Νορβηγία) και της Ελβετίας,

(iii)

νόμιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία,

(iv)

πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Σύμβαση της
Βιέννης, και

(v)

πρόσωπα υπηκοότητας τρίτων χωρών, που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία,
νοουμένου ότι κατέχουν έγκριση για ειδική άδεια εισόδου στη Δημοκρατία, η οποία
παραχωρείται κατόπιν αίτησης στην Επιτροπή, η οποία διορίστηκε με την Απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2020,

(β) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και εφόσον κατέχουν:
(i)

πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιαστικού σχήματος από τις αρμόδιες αρχές των Κρατών
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας και
των χωρών που καθορίζονται με Δελτία Τύπου του Υπουργείου Υγείας ή/και αναρτώνται στην
πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/, με εμβόλιο εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Φαρμάκων ή με τα εμβόλια Sputnik V, Sinopharm, Sinovak, AstraZeneca –
Covishield, AstraZeneca – SKBio, Covaxin, Sputnik light (μόνο ως ενισχυτική δόση σε βασικό
σχήμα εμβολισμού) και Novavax Nuvaxovid COVID-19 Vaccine, ή

(ii)

πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19 στη μορφή του Ευρωπαϊκού
Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID από τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας και
των χωρών που καθορίζονται με Δελτία Τύπου του Υπουργείου Υγείας ή/και αναρτώνται στην
πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/, με διάρκεια ισχύος 180 ημερών από την
ημερομηνία δειγματοληψίας της θετικής διάγνωσης,
προσκομίζουν πιστοποιητικό από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη, είτε
εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει
πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την
ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, πριν
την αναχώρησή τους προς τη Δημοκρατία, εξαιρουμένων των προσώπων ηλικίας 11 ετών και
κάτω και υποβάλλονται κατά την άφιξή τους σε εργαστηριακή εξέταση (PCR), εξαιρουμένων
των προσώπων ηλικίας 11 ετών και κάτω, το κόστος της οποίας καλύπτουν οι ίδιοι και
παραμένουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της
εξέτασης, και επιπρόσθετα, με εξαίρεση όσων αποδεδειγμένα έχουν λάβει ενισχυτική δόση
του εμβολίου, δηλαδή δεύτερη δόση εμβολίου μίας δόσης ή τρίτη δόση εμβολίου δύο δόσεων,
υποβάλλονται σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη
συμπλήρωση 72 ωρών από την άφιξή τους, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του
Υπουργείου Υγείας:
Νοείται ότι, τα πιστοποιητικά ολοκληρωμένου εμβολιαστικού σχήματος από τις αρμόδιες
αρχές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
και της Ελβετίας και των χωρών που καθορίζονται με Δελτία Τύπου του Υπουργείου Υγείας
ή/και αναρτώνται στην πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/, γίνονται αποδεκτά μόνο σε
ψηφιακή μορφή (Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID),

(γ) τα πρόσωπα ηλικίας 12 ετών και άνω που αναφέρονται στην παράγραφο (α) που δεν πληρούν
τους όρους της παραγράφου (β):
(i) προσκομίζουν πιστοποιητικό από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη, είτε
εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει
πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του
COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, πριν την αναχώρησή τους
προς τη Δημοκρατία,
(ii) υποβάλλονται κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την
ασθένεια του COVID-19, το κόστος της οποίας καλύπτουν οι ίδιοι, και

(iii) παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού και είτε υποβάλλονται σε εργαστηριακή
εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 την έβδομη ημέρα του αυτοπεριορισμού με ίδια έξοδα
και ο αυτοπεριορισμός τερματίζεται νοουμένου ότι το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι αρνητικό, είτε
αποδεσμεύονται τη δέκατη (10η) ημέρα του αυτοπεριορισμού, νοουμένου ότι δεν είναι θετικοί στην
ασθένεια του COVID-19, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας,
(δ) πρόσωπα τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες που ανήκουν στην κατηγορία
«Γκρίζα», για σκοπούς υλοποίησης έργων του δημοσίου ή για άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις,
κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής, η οποία διορίστηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου,
ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2020, εξαιρουμένων των προσώπων που εμπίπτουν στις πρόνοιες του
Κανονισμού 53(α)(i) έως (iv), και των οποίων η περίοδος διαμονής στη Δημοκρατία δεν υπερβαίνει τις
4 ημέρες:
(i) προσκομίζουν πιστοποιητικό από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη, είτε
εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει
πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια
του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, πριν την
αναχώρηση, εκτός σε κατεπείγουσες και εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες δίδεται έγκριση από
τον Υπουργό Υγείας, και πραγματοποιούν την εργαστηριακή εξέταση (PCR) αμέσως μετά την
άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας καλύπτουν τα εν λόγω πρόσωπα και
παραμένουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης,
και
(ii) οφείλουν να υποβάλλονται ημερησίως σε τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του
COVID-19 μέχρι και την ημέρα αναχώρησής τους, να κατέχουν το αποδεικτικό της εξέτασης για
σκοπούς ελέγχου καθώς και να λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης και αυτοπροστασίας στον χώρο
στον οποίο διαμένουν,
(ε) πρόσωπα που αρνούνται να υποβληθούν κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία σε εργαστηριακή
εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, πέραν της ποινικής ευθύνης τους που απορρέει από
την άρνησή τους αυτή, μεταφέρονται και υποχρεούνται να παραμείνουν σε χώρους υποχρεωτικού
περιορισμού τους οποίους καθορίζει η Δημοκρατία για περίοδο δέκα (10) ημερών, εκτός και εάν
προβούν σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) πριν τη λήξη της εν λόγω περιόδου:
Νοείται ότι, το κόστος διαμονής στους χώρους υποχρεωτικού περιορισμού καθώς και της
εργαστηριακής εξέτασης (PCR) καλύπτουν τα ίδια τα πρόσωπα,
(στ) τα πρόσωπα που εμπίπτουν στον παρόντα Κανονισμό, τα οποία μετά την άφιξή τους στη
Δημοκρατία διαγιγνώσκονται θετικά στην ασθένεια του COVID-19, ακολουθείται το ιατρικό
πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 79,
(ζ) πρόσωπα που είναι διαγνωσμένα θετικά περιστατικά COVID-19 θα πρέπει να έχουν παρέλθει
τουλάχιστον 10 ημέρες από την ημερομηνία δειγματοληψίας του θετικού αποτελέσματος, η οποία
ορίζεται ως ημέρα «0», προτού αναχωρήσουν προς τη Δημοκρατία.
54. Επιτρέπεται η είσοδος και/ή αναχώρηση από τη Δημοκρατία προσώπων, τα οποία είναι μέλη
πληρωμάτων εμπορικών σκαφών ή μέλη πληρωμάτων σε πλατφόρμες που διενεργούν διερευνητικές
γεωτρήσεις εντός Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών Κρατών με τα οποία η Δημοκρατία
εγκαθίδρυσε διπλωματικές σχέσεις, ή μέλη πληρωμάτων κρουαζιερόπλοιων ή μέλη πληρωμάτων
σκαφών αναψυχής, που είτε ελλιμενίζονται στους λιμένες της Δημοκρατίας, είτε αφικνούνται με
εμπορικές ή άλλες πτήσεις, από χώρες:
(α) των κατηγοριών «Πράσινη», «Πορτοκαλί» και «Κόκκινη», σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των
χωρών βάση της εκτίμησης κινδύνου όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας,
τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και
του Υφυπουργείου Ναυτιλίας,
(β) της κατηγορίας «Γκρίζα», σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, βάση της εκτίμησης
κινδύνου, όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας, υπό τους ακόλουθους όρους:
(i)

Τα εν λόγω πρόσωπα τίθενται σε καθεστώς αυτοπεριορισμού δέκα (10) ημέρες πριν την
άφιξή τους,

(ii)

οφείλουν να κατέχουν πιστοποιητικό από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη,
είτε εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να
έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την
ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, πριν
την αναχώρησή τους προς τη Δημοκρατία,

(iii) η εταιρεία στην οποία εργάζονται ή/και ο πράκτορας, o οποίος έχει αναλάβει την αλλαγή του
πληρώματος, αναλαμβάνει τη μεταφορά του πληρώματος απευθείας από το πλοίο στο
αεροδρόμιο και τη μεταφορά των πληρωμάτων που αφικνούνται αεροπορικώς από το
αεροδρόμιο στο λιμάνι αναχώρησης, κάτω από αυστηρά μέτρα προστασίας. Εάν δεν
υπάρχει συγχρονισμός μεταξύ της άφιξης του πλοίου και της άφιξης της πτήσης, ή εάν
εκκρεμούν τα αποτελέσματα εργαστηριακής εξέτασης (PCR) η εταιρεία ή/και ο πράκτορας

προβαίνουν σε ρυθμίσεις για τη διαμονή του πληρώματος σε καθορισμένα καταλύματα, υπό
καθεστώς απομόνωσης, μέχρι την άφιξη της πτήσης ή του πλοίου. Όπου είναι δυνατόν, το
πλήρωμα αποβίβασης παραμένει στο πλοίο μέχρι την ημερομηνία της πτήσης:
Νοείται ότι, για τα πρόσωπα τα οποία ήδη εργάζονται ως μέλη πληρωμάτων σε σκάφη
τα οποία ελλιμενίζονται σε κυπριακά λιμάνια και τα οποία θα αναχωρήσουν από τη
Δημοκρατία, εφαρμόζεται στην περίπτωσή τους η παρούσα παράγραφος καθώς επίσης και
οι κατευθυντήριες οδηγίες του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, και
(iv)

εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτοπεριορισμού όπως προβλέπεται στην παράγραφο
(β)(i), εάν κατέχουν πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιαστικού σχήματος από τις
αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας και των χωρών που καθορίζονται με Δελτία Τύπου του
Υπουργείου Υγείας ή/και αναρτώνται στην πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/, με
εμβόλιο εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ή με τα εμβόλια Sputnik V,
Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca – Covishield, AstraZeneca – SKBio, Covaxin, Sputnik
light (μόνο ως ενισχυτική δόση σε βασικό σχήμα εμβολισμού) και Novavax Nuvaxovid
COVID-19 Vaccine, νοουμένου ότι έχει παρέλθει κατόπιν της ολοκλήρωσης των
απαιτούμενων δόσεων, ο καθορισμένος από το Υπουργείο Υγείας αριθμός ημερών μεταξύ
της χορήγησης της τελευταίας δόσης και της ημερομηνίας ταξιδιού, ή πιστοποιητικό
ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19 στη μορφή του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού
Πιστοποιητικού COVID από τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, των Κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας και των
χωρών που καθορίζονται με Δελτία Τύπου του Υπουργείου Υγείας ή/και αναρτώνται στην
πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/, με διάρκεια ισχύος 180 ημερών από την
ημερομηνία δειγματοληψίας της θετικής διάγνωσης.

55. Επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή στη Δημοκρατία ναυτικών και μελών πληρωμάτων
σκαφών, οι οποίοι αφικνούνται με σκάφη που ελλιμενίζονται στους λιμένες της Δημοκρατίας, υπό τους
ακόλουθους όρους και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υφυπουργείου Ναυτιλίας:
(α)

για σκάφη, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες των κατηγοριών «Πράσινη»,
«Πορτοκαλί» και «Κόκκινη», και νοουμένου ότι δεν έχουν προσεγγίσει κατά τις
προηγούμενες δέκα (10) ημέρες, λιμάνι από χώρα που ανήκει στην κατηγορία «Γκρίζα»,
σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση, οι ναυτικοί και τα μέλη πληρωμάτων οφείλουν να
προσκομίσουν πιστοποιητικό από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη, είτε
εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει
πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την
ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, πριν
την αναχώρηση του σκάφους και στα εν λόγω πρόσωπα διενεργείται εργαστηριακή εξέταση
(PCR) στον χώρο ελλιμενισμού και παραμένουν στο σκάφος μέχρι την έκδοση του
αποτελέσματος και επιπρόσθετα, με εξαίρεση όσων αποδεδειγμένα έχουν λάβει ενισχυτική
δόση του εμβολίου, δηλαδή δεύτερη δόση εμβολίου μίας δόσης ή τρίτη δόση εμβολίου δύο
δόσεων, υποβάλλονται σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του
COVID-19 με τη συμπλήρωση 72 ωρών από την άφιξή τους, τηρουμένων των
κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας,

(β)

για σκάφη, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες της κατηγορίας «Γκρίζα», οι
ναυτικοί και τα μέλη πληρωμάτων:
(i)

οφείλουν να έχουν συμπληρώσει δέκα (10) ημέρες σε καθεστώς αυτοπεριορισμού
πριν την άφιξή τους και έχουν συμπληρώσει συγκεκριμένο έντυπο που έχει εκδοθεί
από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ως μέρος του
πρωτοκόλλου για την αλλαγή πληρωμάτων,

(ii)

οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό από πιστοποιημένο εργαστήριο με
αρνητική ένδειξη, είτε εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε εξέτασης
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία
να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, πριν την αναχώρηση του σκάφους προς τη
Δημοκρατία,

(iii)

οφείλουν να υποβληθούν σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την ασθένεια του
COVID-19, κατά την αποβίβασή τους από το σκάφος, και μέχρι την έκδοση του
αποτελέσματος της εξέτασης, τα πρόσωπα αυτά παραμένουν στο πλοίο ή σε
καθεστώς αυτοπεριορισμού μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης, και

(iv)

υποβάλλονται σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του
COVID-19 με τη συμπλήρωση 72 ωρών από την άφιξή τους, τηρουμένων των
κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας,
εξαιρουμένων όσων
αποδεδειγμένα έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, δηλαδή δεύτερη δόση
εμβολίου μίας δόσης ή τρίτη δόση εμβολίου δύο δόσεων,

(γ)

για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών εξετάσεων (PCR), τη διαδικασία μεταφοράς και τον
περιορισμό, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξέτασης, των εν λόγω προσώπων,
ακολουθούνται, κατ’ αναλογία, οι διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό 54,

(δ)

εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτοπεριορισμού, όπως προβλέπεται στην παράγραφο
(β)(i), εάν κατέχουν:
(i)

πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιαστικού σχήματος από τις αρμόδιες αρχές
των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου και της Ελβετίας και των χωρών που καθορίζονται με Δελτία Τύπου του
Υπουργείου
Υγείας
ή/και
αναρτώνται
στην
πλατφόρμα
https://cyprusflightpass.gov.cy/, με εμβόλιο εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Φαρμάκων ή με τα εμβόλια Sputnik V, Sinopharm, Sinovac,
AstraZeneca – Covishield, AstraZeneca – SKBio, Covaxin, Sputnik light (μόνο ως
ενισχυτική δόση σε βασικό σχήμα εμβολισμού) και Novavax Nuvaxovid COVID-19
Vaccine, νοουμένου ότι έχει παρέλθει κατόπιν της ολοκλήρωσης των
απαιτούμενων δόσεων, ο καθορισμένος από το Υπουργείο Υγείας αριθμός ημερών
μεταξύ της χορήγησης της τελευταίας δόσης και της ημερομηνίας ταξιδιού, ή

(ii)

πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19 στη μορφή του
Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID από τις αρμόδιες αρχές των
Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Κρατών του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας και των χωρών που καθορίζονται με Δελτία
Τύπου του Υπουργείου Υγείας ή/και αναρτώνται στην πλατφόρμα
https://cyprusflightpass.gov.cy/, με διάρκεια ισχύος 180 ημερών από την
ημερομηνία δειγματοληψίας της θετικής διάγνωσης,

(ε) πρόσωπα που αρνούνται να υποβληθούν κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία σε εργαστηριακή
εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, πέραν της ποινικής ευθύνης τους που απορρέει
από την άρνησή τους αυτή, μεταφέρονται και υποχρεούνται να παραμείνουν σε χώρους
υποχρεωτικού περιορισμού τους οποίους καθορίζει η Δημοκρατία για περίοδο δέκα (10)
ημερών, εκτός και εάν προβούν σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) πριν τη λήξη της εν λόγω
περιόδου:
Νοείται ότι, το κόστος διαμονής στους χώρους υποχρεωτικού περιορισμού καθώς και της
εργαστηριακής εξέτασης (PCR) καλύπτουν τα ίδια τα πρόσωπα,
(στ) για πρόσωπα τα οποία μετά την άφιξή τους στη Δημοκρατία διαγιγνώσκονται θετικά στην
ασθένεια του COVID-19, ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας,
τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού του 79.
56. Για πρόσωπα που εισέρχονται νόμιμα στη Δημοκρατία μέσω νόμιμων σημείων εισόδου δια
μέσου θαλάσσης, από χώρες που κατηγοριοποιούνται στις κατηγορίες «Πράσινη», «Πορτοκαλί»,
«Κόκκινη» και «Γκρίζα», σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών βάσει της εκτίμησης κινδύνου,
όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας, ισχύουν τα ακόλουθα για σκοπούς εισόδου
στη Δημοκρατία:
(α)

Επιβαίνοντες σκαφών αναψυχής:
(i)

από χώρες των Κατηγοριών «Πράσινη», «Πορτοκαλί» και «Κόκκινη», οι
επιβαίνοντες προσκομίζουν πιστοποιητικό από πιστοποιημένο εργαστήριο με
αρνητική ένδειξη, είτε
εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του
COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε
εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη
δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, πριν την αναχώρηση του
σκάφους και στα εν λόγω πρόσωπα, διενεργείται εργαστηριακή εξέταση (PCR) για
την ασθένεια του COVID-19 στον χώρο ελλιμενισμού, το κόστος της οποίας
καλύπτουν οι ίδιοι και παραμένουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού μέχρι την
έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης στο σκάφος και επιπρόσθετα, με εξαίρεση
όσων αποδεδειγμένα έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, δηλαδή δεύτερη
δόση εμβολίου μίας δόσης ή τρίτη δόση εμβολίου δύο δόσεων, υποβάλλονται σε
εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη
συμπλήρωση 72 ωρών από την άφιξή τους, τηρουμένων των κατευθυντήριων
οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.
Σε περίπτωση που οι επιβαίνοντες δεν
προσκομίσουν αρνητικό πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την
ασθένεια του COVID-19, υποβάλλονται στην εν λόγω εξέταση κατά την άφιξή τους
και όλοι οι επιβαίνοντες παραμένουν στο σκάφος σε καθεστώς αυτοπεριορισμού
και με τη συμπλήρωση 48 ωρών υποβάλλονται σε νέα εργαστηριακή εξέταση
(PCR),

(ii)

από χώρες της κατηγορίας «Γκρίζα» και που κατά τις προηγούμενες δέκα (10)
ημέρες από την άφιξή τους, δεν έχουν ελλιμενιστεί σε κανένα λιμάνι ή έχουν

ελλιμενιστεί μόνο σε λιμάνια χωρών που ανήκουν στις κατηγορίες «Πράσινη»,
«Πορτοκαλί» και «Κόκκινη», οι επιβαίνοντες οφείλουν πριν την άφιξή τους στη
Δημοκρατία να λάβουν έγκριση από την Επιτροπή η οποία διορίστηκε με την
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2020,
εξαιρουμένων των προσώπων που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Κανονισμού
53(α)(i) έως (iv) και οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό από πιστοποιημένο
εργαστήριο με αρνητική ένδειξη, είτε εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την
ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72
ωρών, είτε εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19,
με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, πριν την αναχώρηση
του σκάφους και στους επιβαίνοντες διενεργείται εργαστηριακή εξέταση (PCR) για
την ασθένεια COVID-19 κατά την άφιξή τους στον χώρο ελλιμενισμού, το κόστος
της οποίας καλύπτουν οι ίδιοι και παραμένουν στο σκάφος σε καθεστώς
αυτοπεριορισμού, μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος και επιπρόσθετα, με
εξαίρεση όσων αποδεδειγμένα έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, δηλαδή
δεύτερη δόση εμβολίου μίας δόσης ή τρίτη δόση εμβολίου δύο δόσεων,
υποβάλλονται σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του
COVID-19 με τη συμπλήρωση 72 ωρών από την άφιξή τους, τηρουμένων των
κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας. Σε περίπτωση που οι
επιβαίνοντες δεν προσκομίσουν αρνητικό πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης
(PCR) για την ασθένεια του COVID-19, υποβάλλονται στην εν λόγω εξέταση κατά
την άφιξή τους και όλοι οι επιβαίνοντες παραμένουν στο σκάφος σε καθεστώς
αυτοπεριορισμού και με τη συμπλήρωση 48 ωρών υποβάλλονται σε νέα
εργαστηριακή εξέταση (PCR):
Νοείται ότι, για σκάφη αναψυχής τα οποία αφικνούνται από χώρες της
κατηγορίας «Γκρίζα» και για τα οποία το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την
αναχώρησή τους από χώρα κατηγορίας «Γκρίζα» μέχρι την άφιξή του στη
Δημοκρατία είναι μικρότερο των δέκα (10) ημερών, οι επιβαίνοντες παραμένουν σε
υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό στο σκάφος για όσες μέρες απαιτείται, ώστε να
συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των δέκα (10) ημερών, είτε υποβάλλονται σε
εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 την έβδομη ημέρα του
αυτοπεριορισμού με ίδια έξοδα και ο αυτοπεριορισμός τερματίζεται, νοουμένου ότι το
αποτέλεσμα της εξέτασης είναι αρνητικό,
(iii) που αρνούνται να υποβληθούν κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία σε εργαστηριακή
εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, πέραν της ποινικής ευθύνης τους
που απορρέει από την άρνησή τους αυτή, μεταφέρονται και υποχρεούνται να
παραμείνουν σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού τους οποίους καθορίζει η
Δημοκρατία για περίοδο δέκα (10) ημερών, εκτός και εάν προβούν σε εργαστηριακή
εξέταση (PCR) πριν τη λήξη της εν λόγω περιόδου:
Νοείται ότι, το κόστος διαμονής στους χώρους υποχρεωτικού περιορισμού
καθώς και της εργαστηριακής εξέτασης (PCR) καλύπτουν τα ίδια τα πρόσωπα,
(iv)
(β)

(γ)

που μετά την άφιξή τους στη Δημοκρατία διαγιγνώσκονται θετικοί στην ασθένεια του
COVID-19, ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας,

τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων, επιβάτες κρουαζιερόπλοιων που εισέρχονται στη Δημοκρατία για ολιγόωρη
επίσκεψη που δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες:
(i)

προσκομίζουν πιστοποιητικό από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη,
είτε εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, με τη
δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε εξέτασης ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει
πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, πριν την αποβίβασή τους από το πλοίο, το
κόστος της οποίας δεν επωμίζεται η Δημοκρατία,

(ii)

υποβάλλονται σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του
COVID-19 κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας καλύπτει το
Κράτος και για τα πρόσωπα τα οποία διαγιγνώσκονται θετικά στην ασθένεια του
COVID-19, ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, και

(iii)

των οποίων η κρουαζιέρα ολοκληρώνεται στη Δημοκρατία και αναχωρούν άμεσα
από τη Δημοκρατία, δεν υποχρεούνται κατά την αποβίβασή τους από το πλοίο να
προσκομίσουν αρνητική εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου,

τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων, επιβάτες κρουαζιερόπλοιων για κρουαζιέρες που ξεκινούν από ή καταλήγουν στους
λιμένες της Δημοκρατίας και οι οποίοι παραμένουν στη Δημοκρατία πέραν των 24 ωρών
κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, όπου οι προορισμοί της κρουαζιέρας είναι μόνο χώρες
που ανήκουν στις κατηγορίες «Πράσινη», «Πορτοκαλί» και «Κόκκινη», οφείλουν:

(i)

να προσκομίσουν πιστοποιητικό από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη,
είτε εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 με τη
δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε εξέταση ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει
πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, πριν την αποβίβασή τους από πλοίο, το κόστος της
οποίας δεν επωμίζεται η Δημοκρατία,

(ii)

να υποβληθούν κατά την αποβίβαση από το πλοίο σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) για
την ασθένεια του COVID-19 εντός του χώρου του λιμένα, το κόστος της οποίας δεν
επωμίζεται η Δημοκρατία, και

(iii)

να υποβληθούν σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID19 με τη συμπλήρωση 72 ωρών από την άφιξή τους, τηρουμένων των κατευθυντήριων
οδηγιών του Υπουργείου Υγείας. Από την υποχρέωση υποβολής σε εξέταση ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου εξαιρούνται όσοι αποδεδειγμένα έχουν λάβει ενισχυτική δόση
του εμβολίου, δηλαδή δεύτερη δόση εμβολίου μίας δόσης ή τρίτη δόση εμβολίου δύο
δόσεων,

(δ) οι φορείς και τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στα λιμάνια της Δημοκρατίας,
συμπεριλαμβανομένων μεταφορέων, επιβατών και προσωπικού, οι οποίοι εισέρχονται και
διακινούνται εντός των λιμανιών της Δημοκρατίας, τηρούν το Υγειονομικό Πρωτόκολλο των
λιμανιών της Δημοκρατίας, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Υπουργείου Υγείας και του Κανονισμού 82,
(ε) οι ναυτιλιακές εταιρείες, ναυτιλιακοί πράκτορες και πληρώματα πλοίων τηρούν το Υγειονομικό
Πρωτόκολλο των λιμανιών της Δημοκρατίας καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες που
εκδίδονται από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και το Υπουργείο Υγείας,
όπως εκάστοτε αυτοί τροποποιούνται, αναφορικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στα
λιμάνια της Δημοκρατίας, για σκοπούς περιορισμού της εξάπλωσης της ασθένειας του
COVID-19 και του Κανονισμού 82,
(στ) οι διαχειριστές των νόμιμων σημείων εισόδου δια μέσου θαλάσσης, μεριμνούν για την
τήρηση των προνοιών του παρόντος Κανονισμού και του Κανονισμού 82.
57. Επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία προσώπων, από χώρες που εμπίπτουν στην
κατηγορία «Γκρίζα», όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας, τα οποία εξασφαλίζουν
εκ των προτέρων άδεια για εργασία στη Δημοκρατία ή/και εκ των προτέρων άδεια για οποιοδήποτε
άλλο σκοπό εισόδου στη Δημοκρατία από τα αρμόδια Υπουργεία και Τμήματα και κατόπιν έγκρισης
από την Επιτροπή, η οποία διορίστηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 17
Ιουνίου 2020, όπου η εν λόγω έγκριση απαιτείται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 53(α)(i) έως
(iv), υπό τους ακόλουθους όρους:
(α)

Η παραχώρηση της ειδικής άδειας εισόδου, γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της σχετικής
αίτησης, η οποία καταχωρείται σε ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο τηρείται από το Υπουργείο
Εσωτερικών,

(β)

τα εν λόγω πρόσωπα προσκομίζουν πιστοποιητικό από πιστοποιημένο εργαστήριο με
αρνητική ένδειξη, είτε εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 με
τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε εξέτασης ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί
εντός 24 ωρών, πριν την αναχώρηση προς τη Δημοκρατία και υποβάλλονται σε
εργαστηριακή εξέταση (PCR) κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία,

(γ)

οι εργοδότες προκαταβάλλουν το κόστος διαμονής των πιο πάνω προσώπων για τον
υποχρεωτικό περιορισμό τους σε ξενοδοχεία ή/και τουριστικά καταλύματα με τα οποία έχει
συμβληθεί το Υφυπουργείου Τουρισμού και το κόστος πραγματοποίησης δύο
εργαστηριακών εξετάσεων (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 (ένα τεστ με την άφιξή
τους και επαναληπτικό τεστ την έβδομη ημέρα του υποχρεωτικού περιορισμού) και ο
υποχρεωτικός περιορισμός τερματίζεται νοουμένου ότι το αποτέλεσμα της εργαστηριακής
εξέτασης (PCR) είναι αρνητικό:
Νοείται ότι, το συνολικό συνεπαγόμενο κόστος το οποίο προκαταβάλλουν οι εργοδότες
καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο,

(δ)

οι εργοδοτούμενοι οι οποίοι εμπίπτουν στις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού καλύπτουν
προσωπικά το κόστος μεταφοράς τους στα εν λόγω τουριστικά καταλύματα,

(ε)

τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού, εξαιρούνται από την
υποχρέωση υποχρεωτικού περιορισμού και υποβάλλονται επιπρόσθετα σε εξέταση ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη συμπλήρωση 72 ωρών από την
άφιξή τους, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, εάν κατέχουν:
(i)

πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιαστικού σχήματος από τις αρμόδιες αρχές των
Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και

της Ελβετίας και των χωρών που καθορίζονται με Δελτία Τύπου του Υπουργείου
Υγείας ή/και αναρτώνται στην πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/ με εμβόλιο
εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ή με τα εμβόλια Sputnik V,
Sinopharm, και Sinovac, AstraZeneca – Covishield, AstraZeneca – SKBio, Covaxin,
Sputnik light (μόνο ως ενισχυτική δόση σε βασικό σχήμα εμβολισμού) και Novavax
Nuvaxovid COVID-19 Vaccine,
νοουμένου ότι έχει παρέλθει κατόπιν της
ολοκλήρωσης των απαιτούμενων δόσεων, ο καθορισμένος από το Υπουργείο Υγείας
αριθμός ημερών μεταξύ της χορήγησης της τελευταίας δόσης και της ημερομηνίας
ταξιδιού:
Νοείται ότι, τα πιστοποιητικά ολοκληρωμένου εμβολιαστικού σχήματος από τις
αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας και των χωρών που καθορίζονται με Δελτία
Τύπου
του
Υπουργείου
Υγείας
ή/και
αναρτώνται
στην
πλατφόρμα
https://cyprusflightpass.gov.cy/, γίνονται αποδεκτά μόνο σε ψηφιακή μορφή
(Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID), ή
(ii)

πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19 στη μορφή του
Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID από τις αρμόδιες αρχές των Κρατών
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
και της Ελβετίας και των χωρών που καθορίζονται με Δελτία Τύπου του Υπουργείου
Υγείας ή/και αναρτώνται στην πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/, με διάρκεια
ισχύος 180 ημερών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της θετικής διάγνωσης,

(στ) για πρόσωπα τα οποία μετά την άφιξή τους στη Δημοκρατία διαγιγνώσκονται θετικά στην
ασθένεια του COVID-19, ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας,
(ζ)

τα πρόσωπα που είναι διαγνωσμένα θετικά περιστατικά COVID-19 θα πρέπει να έχουν
παρέλθει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δειγματοληψίας του θετικού
αποτελέσματος, η οποία ορίζεται ως ημέρα «0», προτού αναχωρήσουν προς τη Δημοκρατία.

58. Για σκοπούς εισόδου στη Δημοκρατία πρόσωπα, τα οποία δικαιούνται να εισέλθουν στη
Δημοκρατία, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης:
(α) προσκομίζουν πιστοποιητικό από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη είτε
εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει
πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του
COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, πριν την αναχώρησή τους,
(β) υποβάλλονται σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, το κόστος της
οποίας καλύπτουν οι ίδιοι, κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, εκτός σε κατεπείγουσες και
εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες δίδεται έγκριση από τον Υπουργό Υγείας και παραμένουν σε
καθεστώς αυτοπεριορισμού μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης, και
(γ) υποβάλλονται σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη
συμπλήρωση 72 ωρών από την άφιξή τους, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του
Υπουργείου Υγείας. Από την υποχρέωση υποβολής σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
εξαιρούνται όσοι αποδεδειγμένα έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, δηλαδή δεύτερη δόση
εμβολίου μίας δόσης ή τρίτη δόση εμβολίου δύο δόσεων,
(δ) που μετά την άφιξή τους στη Δημοκρατία διαγιγνώσκονται θετικά στην ασθένεια του COVID-19,
ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, τηρουμένων των προνοιών του
Κανονισμού 79,
(ε) που είναι διαγνωσμένα θετικά περιστατικά COVID-19 θα πρέπει να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 10
ημέρες από την ημερομηνία δειγματοληψίας του θετικού αποτελέσματος, η οποία ορίζεται ως ημέρα
«0», προτού αναχωρήσουν προς τη Δημοκρατία.».
5. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΑ,
Υπουργός Υγείας.

____________________________________________________________________________________________
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα.

