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        Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2021 
 
 

ΠΡΟΣ:  Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
ΘΕΜΑ:  Χρήση Safepass από τους τουρίστες στους χώρους εστίασης και στα 

καταστήματα 
 
Κυρίες/οι, 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε όλους τους 
ιδιοκτήτες/διευθυντές/διαχειριστές χώρων εστίασης και καταστημάτων, για το δικαίωμα των 
τουριστών να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται στην Κυπριακή Δημοκρατία, σε 
συνδυασμό με την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων , εάν και εφόσον ισχύουν τα 
ακόλουθα: 
 
Για τους χώρους εστίασης και τα καταστήματα, η πρόσβαση σε αυτά προϋποθέτει την κατοχή 
είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, είτε 
πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε αποδεικτικό στοιχείου αποδέσμευσης για την ασθένεια του COVID-
19, από πρόσωπα τα οποία δεν είναι μόνιμα διαμένοντες στην Δημοκρατία και εισέρχονται νόμιμα 
στη Δημοκρατία: 
 
α) είτε μέσω των αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου όπου θα πρέπει να κατέχουν ως αποδεικτικό 
    την Κυπριακή Κάρτα Πτήσης που εξασφαλίζουν μέσω της πλατφόρμας 
    www.cyprusflightpass.gov.cy  

 
β) είτε μέσω των νόμιμων σημείων εισόδου στην Δημοκρατία δια μέσου θαλάσσης, όπου θα πρέπει, 

εάν πρόκειται για επιβάτες κρουαζιερόπλοιων, να κατέχουν το αποδεικτικό που εξασφαλίζουν από 
το κρουαζιερόπλοιο ως κάρτα αποβίβασης και εάν πρόκειται για επιβάτες σκαφών αναψυχής να 
κατέχουν το αποδεικτικό που εξασφαλίζουν από τον Διαχειριστή της Μαρίνας στην οποία 
ελλιμενίζονται, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων και Υφυπουργείου Ναυτιλίας. 

 
Επιπλέον και ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, για σκοπούς Safepass, είναι αποδεκτά και όλα τα 
Πιστοποιητικά που γίνονται επίσης αποδεκτά για την έκδοση του Cyprus Flight Pass.  
Από αυτό προκύπτει πως μπορούν να είναι αποδεκτά: 
 
i) τα εμβολιαστικά πιστοποιητικά που αναφέρουν εμβολιασμό με τουλάχιστον μια δόση και 

νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά τη ημερομηνία εμβολιασμού, 
τα οποία έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, των Κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας, του Ισραήλ, 
του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ρωσίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής 
Αραβίας, της Ουκρανίας, της Ιορδανίας, του Λιβάνου, της Αιγύπτου, της Λευκορωσίας, της 
Σερβίας, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Αρμενίας, της 
Γεωργίας, του Καναδά, της Κίνας (συμπεριλαμβανομένου Χονγκ Κονγκ και Μακάο) και του 
Κουβέιτ, είτε με εμβόλια Sputnik V, Sinopharm και Sinovac, 

 
 
 
 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/
http://www.cyprusflightpass.gov.cy/


 
 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος 
T: +357 22889800 F: +357 22669048 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy 

-2- 
 

ii) αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από την 
ασθένεια COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την 
ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης, το οποίο έχει εκδοθεί από 
τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Κρατών του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας, με διάρκεια ισχύος έξι μηνών από την 
ημερομηνία δειγματοληψίας της θετικής διάγνωσης. 

 
Με εκτίμηση,  
 
 
 
Κύπρος Αντωνίου, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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