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Θέμα  Αλλαγές πληρωμάτων υπό το φως του περιεχόμενου του Διατάγματος του 

Υπουργού Υγείας της 28ης Μαΐου 2021 
 
Η έκδοση του Διατάγματος του Υπουργού Υγείας με τίτλο «Το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός 
Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19» (Αρ. 20), της 28ης Μαΐου 2021 
(στο εξής ‘το Διάταγμα’), επιφέρει αλλαγές στις μέχρι πρόσφατα ακολουθούμενες διαδικασίες σε ό,τι 
αφορά στις αλλαγές πληρωμάτων πλοίων ή σκαφών που ελλιμενίζονται στα λιμάνια ή μαρίνες της 
Δημοκρατίας. Στο εξής οι διαδικασίες αλλαγής πληρωμάτων στα Κυπριακά λιμάνια διαμορφώνονται 
όπως πιο κάτω: 

 

1. Βάσει της παραγράφου 2.9 του Διατάγματος, η οποία εφαρμόζεται κατά αναλογία και στους 

λιμένες της Δημοκρατίας, για μέλη πληρώματος πλοίου που για περίοδο14 ημερών πριν την άφιξη 

τους στην Κύπρο βρίσκονταν   

 σε χώρες που κατηγοριοποιούνται στις κατηγορίες «Πράσινη», «Πορτοκαλί» ή «Κόκκινη», 

σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών βάσει της εκτίμησης κινδύνου ή  

 βρίσκονταν σε πλοίο που δεν ελλιμενίστηκε πουθενά ή  

 σε πλοίο που ελλιμενίστηκε μόνο σε χώρους ελλιμενισμού των προαναφερθέντων 

κατηγοριών,  

δεν απαιτείται ειδική έγκριση από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Ως αποδεικτικό στοιχείο για τις 

προηγούμενες χώρες ελλιμενισμού του πλοίου θα παρουσιάζεται στις Αρχές η Ειδοποίηση 

Προάφιξης (Pre Arrival Security Notification) που καταχωρείται στη Βάση Δεδομένων της ΑΛΚ 

(PCS).   

Για τα μέλη πληρωμάτων που αφικνούνται στην Κύπρο μέσω των αερολιμένων της Δημοκρατίας 

θα ακολουθούνται οι  διαδικασίες που εφαρμόζονται για αφικνούμενους στη Δημοκρατία 

αναλόγως της κατηγορίας που ανήκει η αρχική χώρα αναχώρησης (περιγράφονται στην 



Παράγραφο 2.9 του Διατάγματος).   

2. Αιτήματα για αλλαγή μελών πληρώματος που θα αποδεσμευτούν από εμπορικά πλοία ή 

άλλα σκάφη που κατά τις τελευταίες 14 ημέρες ελλιμενίστηκαν σε λιμάνι χώρας της κατηγορίας 

«Γκρίζα», πρέπει να υποβάλλονται από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση crewchanges@dms.goν.cy και να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

• Όνομα  Πλοίου και αριθμός Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ Number) -όπου 
εφαρμόζεται 

• Χώρος Ελλιμενισμού στην Κύπρο 

• Όνομα επηρεαζόμενου μέλους/μελών του πληρώματος 

• Λεπτομέρειες πτήσης αναχώρησης 

• Χώρος διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία (όπου εφαρμόζεται) 
 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να εφαρμόζονται οι πρόνοιες της παραγράφου 2.11(γ) του Διατάγματος. 
 
Δεν απαιτείται έγκριση όταν η περίπτωση αφορά αλλαγές πληρωμάτων μεταξύ πλοίων ή σκαφών 
χωρίς να υπάρχει αποβίβαση μελών του πληρώματος στο έδαφος της Δημοκρατίας. 

 
3. Τα μέλη πληρωμάτων που προτίθενται να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω 
των αερολιμένων της Κυπριακής Δημοκρατίας και προορίζονται για ναυτολόγηση σε εμπορικά 
πλοία ή άλλα σκάφη που βρίσκονται ελλιμενισμένα στη Δημοκρατία, πρέπει να εξασφαλίσουν 
την Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (CyprusFlightPass) μέσω της ιστοσελίδας 
www.cyprusflightpass.gov.cy, συμπληρώνοντας, 24 ώρες πριν την έναρξη του ταξιδιού τους 
προς τη Δημοκρατία, όλες τις πληροφορίες, στοιχεία και δηλώσεις που απαιτούνται. Την 
Κυπριακή Κάρτα Πτήσης πρέπει να την έχουν στην κατοχή τους πριν την επιβίβασή τους στο 
αεροσκάφος και κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία. Για μέλη πληρωμάτων πλοίων ή σκαφών 
των οποίων η αρχική χώρα αναχώρησης εμπίπτει στην κατηγορία  «Γκρίζα», για την εξασφάλιση 
της Κυπριακής Κάρτας Πτήσης απαιτείται ειδική άδεια εισόδου, η οποία παραχωρείται μετά από  
ενέργειες του πράκτορα ή της εταιρείας η οποία αντιπροσωπεύει το πλοίο ή το σκάφος στη 
Δημοκρατία. Ο πράκτορας ή η εταιρεία εντός 14 ημερών πριν από την πτήση εξασφαλίζει ειδική 
άδεια εισόδου για τον ναυτικό, μέσω της ιστοσελίδας www.cyprusflightpass.gov.cy. Θα 
απορρίπτονται αιτήματα που δεν θα προέρχονται από τους πράκτορες ή εταιρείες που εδρεύουν 
στη Δημοκρατία. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται ειδική άδεια εισόδου για Ευρωπαίους πολίτες, 
περιλαμβανομένων των πολιτών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σημειώνεται ότι για την 
είσοδο στη Δημοκρατία και την μεταφορά των πιο πάνω ατόμων προς τα πλοία θα πρέπει να 
πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 2.11 του Διατάγματος. 
 
4. Για πρόσωπα που εισέρχονται στη Δημοκρατία και τα οποία κατέχουν έγκυρο 
πιστοποιητικό εμβολιασμού για τη νόσο COVID-19 εφαρμόζονται οι πρόνοιες της παραγράφου 
2.17 του Διατάγματος.    

 

5. Επιπρόσθετα από της απαιτήσεις της παραγράφου 3, για Ναυτικούς οι οποίοι αφικνούνται 

από την Ινδία, για σκοπούς περιορισμού της πιθανότητας μετάδοσης του Ινδικού Στελέχους της 

COVID-19, μέχρι νεότερης ανακοίνωσης εφαρμόζονται και τα ακόλουθα: 

(α) Για τη μεταφορά των ναυτικών από το αεροδρόμιο απευθείας στο λιμάνι/πλοίο δεν θα 

χρησιμοποιείται ταξί χωρητικότητας 4 επιβατών, αλλά χρήση μικρού λεωφορείου (Minibus ή 

Minivan) ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση των επιβατών από τον οδηγό. Σε 

περίπτωση μεταφοράς πέραν των 10 επιβατών με ένα όχημα θα γίνεται χρήση λεωφορείου. Η 

χωρητικότητα των οχημάτων θα περιορίζεται στο 50% της κανονικής τους χωρητικότητας. 

(β) σε περίπτωση που οι ναυτικοί δεν θα μεταφέρονται απευθείας στο πλοίο, αλλά θα απαιτείται 

διανυκτέρευση/εις μέχρι την άφιξη του πλοίου, αυτοί θα διαμένουν υπό καθεστώς υποχρεωτικού 

περιορισμού σε ξενοδοχεία ή/και τουριστικά καταλύματα με τα οποία έχει συμβληθεί το 

Υφυπουργείου Τουρισμού. Η μεταφορά των ναυτικών θα διενεργείται σύμφωνα με τα μέτρα που 

αναφέρονται στο σημείο (α). Η δαπάνη της μεταφοράς και διαμονής καλύπτεται από τον 
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πλοιοκτήτη. 

(γ) Ναυτικοί που προορίζονται για ναυτολόγηση σε σκάφη ή πλοία που ελλιμενίζονται μόνιμα 

στη Δημοκρατία, θα διαμένουν υπό καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού σε ξενοδοχεία ή/και 

τουριστικά καταλύματα με τα οποία έχει συμβληθεί το Υφυπουργείο Τουρισμού. Ο 

υποχρεωτικός περιορισμός θα τερματίζεται μετά από εργαστηριακή εξέταση PCR που θα 

πραγματοποιείται την 7η ημέρα εφόσον το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Η μεταφορά των 

ναυτικών προς το ξενοδοχείο θα διενεργείται σύμφωνα με τα μέτρα που αναφέρονται στο σημείο 

(α). Η δαπάνη μεταφοράς και διαμονής καλύπτεται από τον πλοιοκτήτη.  

Ναυτικοί που προορίζεται να εργαστούν σε κρουαζιερόπλοια τα οποία έχουν δεσμεύσει χώρο 

που χρησιμοποιείται για σκοπούς καραντίνας υπό την επιτήρηση ιατρικού και παραϊατρικού 

προσωπικού εξαιρούνται από τις απαιτήσεις του σημείου (3)    

Το ξενοδοχείο που είναι συμβεβλημένο με το Υφυπουργείο Τουρισμού είναι το Palm Beach 

Hotel & Bungalows στη Λάρνακα. Οι κρατήσεις θα γίνονται από τον πράκτορα μέσω της 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης  reservations@palmbeachhotel.com και θα κοινοποιούνται επίσης 

στις διευθύνσεις crisis@visitcyprus.com και crewchanges@dms.gov.cy . 

 
Άτομα τα οποία θα ταξιδέψουν προς τη Δημοκρατία για επαγγελματικές υποχρεώσεις ή εργασία 
που σχετίζεται με τη Ναυτιλία και προέρχονται από χώρες της κατηγορίας «Γκρίζα», εξαιρουμένων  
των ευρωπαίων πολίτων και  πολίτων  του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα πρέπει να 
υποβάλλουν αίτημα για έγκριση προς την αρμόδια Επιτροπή, μέσω της ιστοσελίδας 
www.cyprusflightpass.gov.cy, μεταξύ 14 και 2 ημερών πριν την προβλεπόμενη μέρα άφιξής τους. 
Για τα άτομα αυτά ισχύουν τα ακόλουθα: 
(α) Άτομα που θα αφιχθούν για υλοποίηση επαγγελματικών υποχρεώσεων, αναλόγως της 
περιόδου διαμονής τους στη δημοκρατία υπόκεινται στους όρους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.13 του Διατάγματος. 
(β) Άτομα που θα αφιχθούν για εργασία σε Ναυτιλιακές Εταιρείες, προτού υποβάλουν το αίτημα 
προς την αρμόδια Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων άδεια για εργασία από 
τα αρμόδια Υπουργεία και Τμήματα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.15 του διατάγματος. 
 
Παράλληλα οι εταιρείες που αντιπροσωπεύουν τα άτομα αυτά στη Δημοκρατία μπορούν να 
ενημερώνουν το Υφυπουργείο Ναυτιλίας σχετικά με το αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
crewchanges@dms.goν.cy. 

 
Η παρούσα εγκύκλιος αντικαθιστά την Εγκύκλιο με αρ. ΕΕ14/2021 ημερομηνίας 19/03/2021. 

 

 
 

 

Νεόφυτος  Παπαδόπουλος   

Γενικός Διευθυντής  
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Γενικός Διευθυντής, Υπουργείο Εσωτερικών 
Γενικός Διευθυντής, Υπουργείο Εξωτερικών 
Γενικός Διευθυντής, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
Γενικός Διευθυντής, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
Γενικός Διευθυντής, Υφυπουργείο Τουρισμού 
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