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Προαπαιτούμενα για είσοδο προσώπων στην Κυπριακή Δημοκρατία  
από χώρες Κατηγορίας Α και Β και άλλες διαφοροποιήσεις των μέχρι σήμερα 

ισχυόντων περιορισμών 
 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει ότι το Υπουργείο Υγείας, με διάταγμα 
που έχει εκδοθεί στις 19 Ιουνίου 2020, διευκρινίζονται μεταξύ άλλων και προαπαιτούμενα για είσοδο 
στην Κυπριακή Δημοκρατία προσώπων από χώρες Κατηγορίας Α και Β. 

Συγκεκριμένα: 

 Από 24 Ιουνίου 2020, ο κανονισμός 2.23 (περιορισμός 10 ατόμων) του Περί 
Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για παρεμπόδιση της Εξάπλωσης COVID-19) 
Διατάγματος (Αρ.28) του 2020, διαγράφεται. 
 

 Για επιβάτες από χώρες της Κατηγορίας Α, δεν απαιτείται η διενέργεια μοριακής εξέτασης 
για την ασθένεια COVID-19. 
 

 Για επιβάτες της Κατηγορίας Β, απαιτείται η μοριακή εξέταση για COVID-19 και η 
παρουσίαση αποδεικτικού στοιχείου από πιστοποιημένο εργαστήριο, με ισχύ 72 ώρες πριν 
την αναχώρηση τους. 
 

 Για επιβάτες από χώρες Κατηγορίας Β, όπου τεκμηριωμένα δεν παρέχεται στις χώρες τους 
μοριακή εξέταση, είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί εξέταση στην Κύπρο με δικά τους έξοδα 
και να παραμένουν σε υποχρεωτικό περιορισμό μέχρι την έκδοση αποτελέσματος. 
 

 Πρόσωπα που εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία και είναι θετικοί στο COVID-19 
παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής καραντίνας. 
 

 Από 20 Ιουνίου 2020, επιτρέπεται η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία εκτός από χώρες 
Κατηγορίας Α και Β, Κυπρίων πολιτών, ασθενών ανεξαρτήτως υπηκοότητας, νόμιμα 
διαμενόντων στην Κυπριακή Δημοκρατία και πρώτου βαθμού συγγενών προσώπων που 
διαμένουν μόνιμα στην Δημοκρατία. 
 

 Επιτρέπεται από 20 Ιουνίου 2020, η είσοδος προσώπων στην Κυπριακή Δημοκρατία από 
χώρες που δεν εμπίπτουν στην Κατηγορία Α και Β, για σκοπούς υλοποίησης έργων του 
δημοσίου ή άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις, κατόπιν αίτησης και σχετικής έγκρισης 
άδειας εισόδου από Επιτροπή που διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 17 Ιουνίου 
2020. 
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Επίσης: 

 Η υποπαράγραφος (iii) του Κανονισμού 2.6 του Περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων 
για Παρεμπόδιση Εξάπλωσης COVID19) διάταγμα αρ. 28 που αφορά απαγόρευση 
λειτουργίας παιδότοπων σε εσωτερικούς χώρους, διαγράφεται και επιτρέπεται η 
επαναλειτουργία τους. 
 

 Επιτρέπεται η παρουσία και οι συναθροίσεις προσώπων σε οικίες και δημόσιους χώρους 
νοουμένου ότι τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες ασφαλείας και υγείας του  Υπουργείο 
Υγείας.  
 

 Συνεχίζουν να απαγορεύονται οι μαζικές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, 
παρελάσεις, συναυλίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, καθώς και τα υπαίθρια 
φεστιβάλ. 
 

 Για επιβάτες κρουαζερορόπλοιων οι οποίοι εισέρχονται στη Δημοκρατία από νόμιμα σημεία 
εισόδου, ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες που ισχύουν για άτομα που εισέρχονται στη 
Δημοκρατία από αεροδρόμια. 

 Επιτρέπεται υπό όρους από 20 Ιουνίου 2020, είσοδος και παραμονή στην Δημοκρατία 
ναυτικών και μελών πληρωμάτων σκαφών, ως ακολούθως: 

 Επιτρέπεται η είσοδος ή/και αναχώρηση από τη Δημοκρατία, προσώπων τα οποία είναι 
μέλη πληρωμάτων εμπορικών σκαφών ή  μέλη πληρωμάτων σε πλατφόρμες που 
διενεργούν διερευνητικές γεωτρήσεις εντός των ΑΟΖ κρατών, από χώρες που δεν 
ανήκουν στις Κατηγορίες Α και Β με τις προϋποθέσεις ότι: 

 
o Θα τεθούν υπό καθεστώς αυτοπεριορισμού 14 ημέρες πριν από την άφιξη τους 
o Υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 πριν την άφιξη 

τους η οποία να είναι αρνητική. 
o Η εταιρεία στην οποία εργάζονται αναλαμβάνει την μεταφορά απ’ ευθείας από το 

πλοίο στο αεροδρόμιο κάτω από αυστηρά μέτρα προστασίας. 
o Ναυτικοί που θα αναχωρήσουν άμεσα και που εργάζονται σε πλοία που 

ελλιμενίζονται σε κυπριακά λιμάνια δεν απαιτείται αυτοπεριορισμός 14 ημέρες και 
μοριακή εξέταση πριν την αναχώρηση. Ισχύει μόνο η 3η  (πιο πάνω) προϋπόθεση. 
 

 Επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή στη Δημοκρατίας ναυτικών και μελών πληρωμάτων 
σκαφών που φθάνουν από σκάφη που ελλιμενίζονται στα λιμάνια της Δημοκρατίας, ως 
ακολούθως: 

 
o Για σκάφη που προέρχονται από χώρες που εμπίπτουν στην Κατηγορία Α, και 

νοουμένου ότι δεν έχουν ελλιμενιστεί κατά τις προηγούμενες 14 μέρες σε χώρα 
που δεν ανήκει στην Κατηγορία Α, δεν χρειάζεται η διενέργεια μοριακή εξέταση για 
την ασθένεια του COVID-19 για τα μέλη του πληρώματος. 
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o Για σκάφη που προέρχονται από χώρες που εμπίπτουν στην Κατηγορία Β, και 
νοουμένου ότι δεν έχουν ελλιμενιστεί κατά τις προηγούμενες 14 μέρες σε χώρα 
που δεν ανήκει στις Κατηγορίες Α και Β, θα πρέπει τα μέλη του πληρώματος να 
προσκομίσουν αρνητικό πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του 
COVID-19, με ισχύ 72 ώρες πριν από την αναχώρηση του σκάφους ή στα εν λόγω 
πρόσωπα θα διενεργηθεί μοριακή εξέταση στο χώρο του ελλιμενισμού. 

o Για σκάφη που προέρχονται από χώρες που δεν εμπίπτουν στις χώρες που ανήκουν 
στις Κατηγορίες Α και Β, τα μέλη του πληρώματος οφείλουν να έχουν συμπληρώσει 
14 μέρες σε αυτοαπομόνωση, να υποβληθούν σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια 
του COVID-19 κατά την αποβίβαση τους από το σκάφος και να παραμείνουν σε 
καραντίνα στο σκάφος μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξέτασης. 
 

 Για τα σκάφη αναψυχής που εισέρχονται νόμιμα στη Δημοκρατία από τη θάλασσα και 
δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω αναφερόμενες κατηγορίες, ισχύουν ακριβώς ότι προνοείται 
πιο πάνω. 

 

    --- Επισυνάπτεται αυτούσιο το Διάταγμα. 

 

------------------------------ 


