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Όλα τα Μέλη
Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Κοινωνικής
Πολιτικής & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου χωρών σχετικά με τη νόσο COVID19, ημερομηνίας 11/04/2022

Αγαπητά Μέλη,
Σας ενημερώνουμε ότι μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου από τις 21
Φεβρουαρίου 2022 έχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο Σχέδιο Δράσης για την ομαλή διεξαγωγή
πτήσεων και τη λειτουργία των Αερολιμένων. Η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του
Υπουργείου Υγείας προέβη σε επαναξιολόγηση της επιδημιολογικής εικόνας των διαφόρων
χωρών ως προς τη νόσο COVID-19.
Οι κατηγοριοποιήσεις των κρατών εφαρμόζεται για σκοπούς ταξιδιού των μη εμβολιασμένων
επιβατών ή των επιβατών που δεν κατέχουν εν ισχύ πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης
και περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες περιοχών κινδύνου με τον ακόλουθο χρωματικό κώδικα:
πράσινο, κόκκινο και γκρίζο. Χώρες που δεν αναφέρονται πιο κάτω, θεωρείται ότι
περιλαμβάνονται στην Γκρίζα Κατηγορία (Ειδικής Άδειας).
Για τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και την
Ελβετία η κατηγοριοποίησή τους βασίζεται στην κατηγοριοποίησή από το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Σημειώνεται ότι, η Πράσινη και Πορτοκαλί κατηγορία
αυτού, αντιστοιχεί στην πιο κάτω Πράσινη Κατηγορία και η Κόκκινη και η Βαθύ Κόκκινη αυτού,
αντιστοιχεί στην πιο κάτω Κόκκινη Κατηγορία.
Όσον αφορά τις τρίτες χώρες (Αίγυπτος, Αρμενία, Γεωργία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιορδανία, Ισραήλ, Καναδάς, Κατάρ, Κουβέιτ
Λευκορωσία, Λίβανος, Μπαχρέιν, Ομάν, Ουκρανία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σερβία) και επίσης
όσες επιπρόσθετες χώρες συμπεριλαμβάνονται στον επικαιροποιημένο κατάλογο της Σύστασης
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (EU) 2021/89, για τη σταδιακή κατάργηση των προσωρινών
περιορισμών για τα μη απαραίτητα ταξίδια στην ΕΕ, αυτές αξιολογούνται επιδημιολογικά από
το Υπουργείο Υγείας και ταξινομούνται σε Πράσινη και Κόκκινη κατηγορία.
Η πιο κάτω κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει της επιδημιολογικής εκτίμησης κινδύνου, είναι
εξαιρετικά δυναμική και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανά πάσα στιγμή, καθώς η πανδημία
εξελίσσεται και τα επιδημιολογικά δεδομένα μεταβάλλονται. Για τον σκοπό αυτό, θα
ανακοινώνονται νέα στοιχεία και θα επικαιροποιείται συχνά ο κατάλογος των χωρών.
Επιβάτες που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν κατέχουν εν ισχύ πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
ανάρρωσης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, θα μπορούν να ταξιδέψουν και να εισέλθουν στην
Κυπριακή Δημοκρατία, από οποιοδήποτε κράτος αναχώρησης, εφόσον ικανοποιούν τις
προϋποθέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας, στην οποία έχει κατηγοριοποιηθεί το κράτος από το
οποίο ταξιδεύουν, όπως για παράδειγμα εργαστηριακή εξέταση ή υποχρέωση για
αυτοπεριορισμό/καραντίνα ή έκδοσης ειδικής άδειας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τις προϋποθέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας αναφέρονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://cyprusflightpass.gov.cy/el/passengers-without-certificate
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Εμβολιασμένοι ή Αναρρώσαντες επιβάτες, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, θα μπορούν να
ταξιδέψουν και να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, από οποιοδήποτε κράτος
αναχώρησης, χωρίς να υποχρεούνται να ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις της
αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία έχει κατηγοριοποιηθεί το κράτος από το οποίο ταξιδεύουν,
όπως για παράδειγμα εργαστηριακή εξέταση ή υποχρέωση για αυτοπεριορισμό/καραντίνα ή
έκδοσης ειδικής άδειας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον ακόλουθο
σύνδεσμο: https://cyprusflightpass.gov.cy/el/vaccinated-passengers
Χώρες Πράσινης Κατηγορίας (Green) – Χώρες χαμηλού κινδύνου στην παρούσα
φάση


Τρίτες Χώρες: Αρμενία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Κατάρ, Κολομβία,
Ρουάντα, Σαουδική Αραβία

Χώρες Κόκκινης Κατηγορίας (Red) – Χώρες αυξημένου κινδύνου συγκριτικά με τις
χώρες της Πράσινης Κατηγορίας






Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία,
Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία,
Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία,
Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία
Μικρά κράτη: Ανδόρρα, Μονακό, Πόλη του Βατικανού, Σαν Μαρίνο
Μέλη της Ζώνης Σένγκεν: Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία
Τρίτες Χώρες: Αίγυπτος, Αργεντινή, Αυστραλία, Γεωργία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,
Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ινδονησία, Ισραήλ, Καναδάς, Κίνα (περιλαμβανομένου του
Χονγκ Κονγκ και του Μακάου), Κουβέιτ, Λευκορωσία, Λίβανος, Μπαχρέιν, Νέα Ζηλανδία,
Νότιος Κορέα, Ομάν, Ουκρανία, Ουρουγουάη, Περού, Ρωσία, Σερβία, Χιλή

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω κατηγοριοποίηση χωρών θα έχει ισχύ από τις 14
Απριλίου 2022 μέχρι και τις 17/04/2022 23:59:59.
Σημειώνεται ότι το νέο Σχέδιο Δράσης για την ομαλή διεξαγωγή πτήσεων και τη λειτουργία
των αερολιμένων τίθεται σε ισχύ από τις 18/04/2022.
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
48 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,
Αιμίλιος Μιχαήλ,
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων,
Κοινωνικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
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