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ΥΦΥΝ 16.17.13 
ΥΦΥΝ 16.17.12 
 
Προς: Ιδιοκτήτες σκαφών εμπορικής ή ιδιωτικής χρήσης χωρητικότητας μέχρι 500GT 
 
Θέμα: Οδηγός Πρόληψης και διαχείρισης Covid-19 στην Ακτοπλοΐα  
 
Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και, σε συνέχεια του σχετικού Διατάγματος του Υπουργού Υγείας 
της 8ης Ιανουαρίου 2021, επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, ασκώντας 
τις αρμοδιότητες που απορρέουν από την παράγραφο 2.4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Διατάγματος 
της 8ης Ιανουαρίου 2021, αποφασίζει: 
 

1. Για την περίοδο από 08/01/2021 μέχρι και 31/01/2021: 
.1 Την αναστολή λειτουργίας, των ακτοπλοϊκών επιβατηγών σκαφών, 

συμπεριλαμβανομένων των μικρών επιβατηγών σκαφών. 
.2 Την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των σκαφών αναψυχής περιλαμβανομένων των 

ταχυπλόων σκαφών κατηγορίας Α και κατηγορίας Β. 
.3 Νοείται ότι τα πιο κάτω σκάφη επιτρέπεται να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους: 

1. Σκάφη που απασχολούνται στην ακτοπλοΐα σε σχέση με τη λειτουργία των 
λιμανιών καθώς και παρεμφερών και υποστηρικτικών υπηρεσιών αυτών καθώς 
και σκάφη που απασχολούνται σε λιμενικά έργα. 

2. Τα αλιευτικά σκάφη που έχουν εν ισχύ άδεια αλιείας. 
.4 Επιτρέπεται η διακίνηση σκαφών, με το ελάχιστο προσωπικό 2 ατόμων, για ανέλκυση 

και παραμονή τους για συντήρηση σε δεξαμενή, καρνάγιο ή μαρίνα και η μεταφορά τους 
από τους πιο πάνω χώρους στο χώρο που ελλιμενίζονται συνήθως. 

 
2. Σε όλα τα σκάφη που θα συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους και στα οποία εργάζεται 

πλήρωμα ή και επιβαίνουν άτομα που δεν διαμένουν μόνιμα στο σκάφος, θα είναι 
υποχρεωτική η χρήση προστατευτικών μασκών από όλους τους επιβαίνοντες. 

 
3. Οι επιθεωρήσεις ακτοπλοϊκών επιβατηγών σκαφών και ταχύπλοων σκαφών αναστέλλονται 

μέχρι τις 31/01/2021. 
 

4. Η διενέργεια εξετάσεων για απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους αναστέλλεται 
μέχρι 31/01/2021. 

 

 
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 
- Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία 
- Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Επιβατικών Τουριστικών Σκαφών 
- Παγκύπριο Σύνδεσμο Ναυτικού Τουρισμού 
- Σωματείο Ιδιοκτητών Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Σκαφών Αγίας Νάπας 
- Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Μέσων Θαλασσίων Αθλημάτων – Ψυχαγωγίας 


