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Λευκωσία, 12 Ιανουαρίου 2022 
 
 
ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
  
ΑΠΟ:  Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Κοινωνικής 

Πολιτικής & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  
  
ΘΕΜΑ:  Επιλογή για διενέργεια rapid test 24 ωρών για τους επιβάτες που 

ταξιδεύουν προς την Κυπριακή Δημοκρατία 
 

 
Αγαπητά Μέλη, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενέκρινε στη 
σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με τροποποίηση του μέτρου που 
εφαρμόζεται στις πύλες εισόδου της Δημοκρατίας για προσκόμιση αρνητικού αποτελέσματος 
από μοριακή εξέταση από τα άτομα που ταξιδεύουν προς την Κύπρο. 
 
Συγκεκριμένα, με ισχύ από την Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022, στις 5 το πρωί, οι 
επιβάτες, ηλικίας 12 ετών και άνω, και ανεξαρτήτως ιστορικού εμβολιασμού, που 
επιθυμούν να ταξιδέψουν προς την Κυπριακή Δημοκρατία, έχουν τη δυνατότητα επιλογής 
διενέργειας ενός εκ των ακόλουθων διαγνωστικών ελέγχων: 
 
1. εργαστηριακή εξέταση RT-PCR με ισχύ μέχρι και 72 ώρες πριν την αναχώρηση, είτε 
2. τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) με ισχύ 24 ώρες πριν την 

αναχώρηση. 
 

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση για διενέργεια εξέτασης PCR κατά την άφιξη στους 
αερολιμένες της Δημοκρατίας εξακολουθεί να ισχύει για όλους τους επιβάτες, ηλικίας 
12 ετών και άνω, ανεξαρτήτως ιστορικού εμβολιασμού. Σημειώνεται ότι το κόστος της 
εξέτασης (€15 στον Αερολιμένα Λάρνακας και €19 στον Αερολιμένα Πάφου) επιβαρύνει τον 
επιβάτη. 
 
Επιπρόσθετα, όλοι οι επιβάτες, ηλικίας 12 ετών και άνω, οφείλουν να υποβάλλονται 
σε rapid test αντιγόνου, μετά την πάροδο 72 ωρών από την άφιξή τους, με εξαίρεση 
τους επιβάτες που έλαβαν την ενισχυτική/3η δόση αποδεκτού εμβολίου κατά της 
COVID-19. 
 
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η συμπλήρωση του Cyprus Flight Pass πριν την 
αναχώρηση είναι υποχρεωτική για όλα τα άτομα που ταξιδεύουν προς την Κυπριακή 
Δημοκρατία. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ, 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων,  
Κοινωνικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
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