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Εγκύκλιος 24/2020                   4 Δεκεμβρίου 2020 
 
ΥΦΥΝ 5.13.09 
ΥΦΥΝ 16.17.13 
ΥΦΥΝ 16.17.12 
 
Ιδιοκτήτες Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Σκαφών 
Ιδιοκτήτες Μικρών Επιβατηγών Σκαφών 
 
Θέμα: Οδηγός Πρόληψης και διαχείρισης Covid-19 στην Ακτοπλοΐα για την περίοδο 
που αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου 2020. 
 
Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και στην Εγκύκλιο μου με Αρ. 23 ημερομηνίας 13/11/2020 
και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ως ακολούθως: 
 

1. Η Εγκύκλιος 23/2020 ημερομηνίας 13/11/2020 καταργείται από 30/11/2020. 
2. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, ασκώντας τις αρμοδιότητες που απορρέουν από την 

παράγραφο 2.2 του περί Λοιμοκαθάρσεως διατάγματος Αρ. 26 της 28ης Μαΐου 
2020, αποφασίζει την αντικατάσταση της παραγράφου 10.1 του Οδηγού Πρόληψης 
και διαχείρισης Covid-19 στην Ακτοπλοΐα που εκδόθηκε τον Ιούνιο 2020 με την πιο 
κάτω νέα παράγραφο 10.1: 

 
10.1 Ακτοπλοϊκά επιβατηγά σκάφη περιλαμβανομένων των μικρών 
επιβατηγών, σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας και μεταφοράς δυτών. 
 
1. Μείωση επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών κατά 50% σε σχέση με το 
πιστοποιητικό ασφαλείας που βρίσκεται σε ισχύ. Οι επιβάτες θα κάθονται με 
κενό κάθισμα μεταξύ τους. Εξαιρούνται τα ζευγάρια και οι οικογένειες οι 
οποίες μπορούν να κάθονται χωρίς κενό μεταξύ τους. 
 
2. Απαγορεύεται η λειτουργία των σκαφών κατά τη διάρκεια της νύκτας 
(μεταξύ δύσης και ανατολής του ήλιου), διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται ο 
κατάπλους στο λιμάνι/αλιευτικό καταφύγιο/μαρίνα το αργότερο 30 λεπτά 
μετά την δύση του ήλιου. 
 
3. Στους κλειστούς χώρους του σκάφους, που εισέρχονται επιβάτες, θα 
τηρείται ο κανόνας 1 άτομο για κάθε 8 τετραγωνικά μέτρα, 
περιλαμβανομένου και του πληρώματος. 
 
4. Θα γίνονται καθημερινές απολυμάνσεις των τουαλετών και της κουζίνας 
του σκάφους μετά από κάθε κρουαζιέρα. 
 
5. Εάν διαμένει πλήρωμα στο σκάφος και δεν υπάρχει τουαλέτα 
αποκλειστικής χρήσης από το πλήρωμα, μία από τις τουαλέτες των 



επιβατών θα μένει κλειστή για αποκλειστική χρήση από το πλήρωμα του 
σκάφους. Πλύσιμο χεριών πριν και μετά τη χρήση τουαλέτας. 
 
6. Θα γίνεται απολύμανση του σκάφους και των ατομικών σωσιβίων (αν  
χρησιμοποιήθηκαν) μετά από κάθε πλου (μετά την αποβίβαση των 
επιβατών). 
 
7. Απαγορεύεται η χρήση κοινού εξοπλισμού για snorkelling από τους 
επιβάτες. 
 

3. Η ρύθμιση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 πιο πάνω θα ισχύει από 1η Δεκεμβρίου 
2020 μέχρι να καταργηθεί ή αντικατασταθεί. 
 
 
 

                                    
     Νεόφυτος Παπαδόπουλος 

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 
  

 
 
 

 
Κοιν. :   - Γενικό Διευθυντή Υφυπουργείου Τουρισμού 

- Γενική Διευθύντρια Αρχής Λιμένων Κύπρου 
- Διευθύντρια Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 
- Διοικητή Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας 
- Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Επιβατικών Τουριστικών Σκαφών 
- Παγκύπριο Σύνδεσμο Ναυτικού Τουρισμού 
- Σωματείο Ιδιοκτητών Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Σκαφών Αγίας Νάπας 

 


