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Λευκωσία, 8 Μαΐου 2021 
 
 
 
ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
  
ΑΠΟ:  Νιόβη Παρισινού, PR and Communications Executive  
  
ΘΕΜΑ:  Προϋποθέσεις για εμβολιασμένους επιβάτες 
 
 
Αγαπητά Μέλη, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει τα πιο κάτω που ισχύουν από τις 10 
Μαΐου για τους εμβολιασμένους επιβάτες που αφικνούνται στην Κυπριακή Δημοκρατίας 
από τις πύλες εισόδου: 
 
Πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό 
εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 και αφικνούνται στην Κύπρο από το εξωτερικό, 
ανεξαρτήτως της χώρας αναχώρησης, θα εξαιρούνται, για σκοπούς εισόδου, της 
υποχρέωσης διενέργειας εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς και της υποχρέωσης για 
αυτοπεριορισμό/καραντίνα, εφόσον τηρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 
 
1) Κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού από τα ακόλουθα κράτη: 

 
(i) τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου), 
(ii) τα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), 
(iii) την Ελβετία, 
(iv) το Ισραήλ, 
(v) το Ηνωμένο Βασίλειο, 
(vi) τη Ρωσία, 
(vii) τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
(viii) τη Σαουδική Αραβία, 
(ix) την Ουκρανία, 
(x) την Ιορδανία, 
(xi) τον Λίβανο, 
(xii) την Αίγυπτο, 
(xiii) την Λευκορωσία, 
(xiv) την Σερβία, 
(xv) το Κατάρ, 
(xvi) το Μπαχρέιν, 
(xvii) τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 
(xviii) την Αρμενία, 
(xix) την Γεωργία, 
(xx) τον Καναδά, και 
(xxi) το Κουβέιτ. 

 
2) Έχουν εμβολιαστεί είτε με ένα από τα εγκεκριμένα εμβόλια του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Φαρμάκων (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), 
είτε με το εμβόλιο Sputnik V και έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό σχήμα.  
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Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις εμβολίων δύο δόσεων το άτομο θα πρέπει να έχει 
εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις, ενώ στην περίπτωση του εμβολίου Janssen (εμβόλιο 
μίας δόσης) θα πρέπει να έχουν παρέλθει 14 ημέρες μεταξύ της χορήγησης της δόσης 
εμβολίου και της ημερομηνίας ταξιδιού. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες 
στον σύνδεσμο https://cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers. 
 

Τονίζεται δε πως  όλοι οι επιβάτες, ανεξαρτήτως κατηγορίας 
χωρών, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων που κατέχουν έγκυρο 
πιστοποιητικό εμβολιασμού οφείλουν υποχρεωτικά να υποβάλουν αίτηση 
στο CyprusFlightPass εντός 24 ωρών πριν την αναχώρηση της πτήσης τους. Επιπλέον, 
για σκοπούς διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας και εποπτείας της επιδημιολογικής εικόνας, το 
Υπουργείο Υγείας δύναται να διενεργεί δειγματοληπτικά εργαστηριακό μοριακό έλεγχο COVID-
19 σε επιβάτες (συμπεριλαμβανομένων και ατόμων που κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού) 
επιλεγμένων πτήσεων. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Νιόβη Παρισινού, 
PR and Communications Executive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΕΞ 
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