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Εγκύκλιος Αρ.19/2021       26 Απριλίου 2021 
 
ΥΦΥΝ 5.13.09 
ΥΦΥΝ 16.17.13 
ΥΦΥΝ 16.17.12 
 
Ιδιοκτήτες σκαφών εμπορικής ή ιδιωτικής χρήσης χωρητικότητας μέχρι 500GT 
 

Θέμα: Πρόληψη και διαχείριση Covid-19 στην Ακτοπλοΐα 
 
Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και, σε συνέχεια του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων 
για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 14) της 23ης 
Απριλίου 2021, και της Εγκυκλίου  αρ. 11/2021 ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2021, επιθυμώ να 
σας πληροφορήσω ότι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας (ΥΦΥΝ), ασκώντας τις αρμοδιότητες που 
απορρέουν από την παράγραφο 2.4 του πιο πάνω Διατάγματος αποφασίζει: 
 

 
1. Την εφαρμογή των πιο κάτω ειδικών ρυθμίσεων σε σχέση με τα μέτρα κοινωνικής 

αποστασιοποίησης από 26/4/2021 μέχρι 9/5/2021: 
 
.1 Απαγορεύεται η δραστηριοποίηση των ακτοπλοϊκών επιβατηγών σκαφών 

περιλαμβανομένων των μικρών επιβατηγών, σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας και 
μεταφοράς δυτών.  

 
.2 Απαγορεύεται η δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων θαλασσίων αθλημάτων και η 

κυκλοφορία των ταχυπλόων σκαφών κατηγορίας Β 
 

.3 Γυμνή ναύλωση σκαφών αναψυχής ή και χρήση ιδιόκτητου σκάφους αναψυχής από 
προσωρινούς επισκέπτες. 
 
i. Το σκάφος που θα ναυλωθεί πρέπει να είναι γραμμένο στο κυπριακό νηολόγιο. 
ii. Το ιδιόκτητο σκάφος μπορεί να είναι γραμμένο και σε νηολόγιο άλλου κράτους. 
iii. Το σκάφος πρέπει να έχει καμπίνες στις οποίες θα μπορούν να φιλοξενηθούν όλοι 

οι επιβαίνοντες. 
iv. Οι επιβαίνοντες θα πρέπει να είναι προσωρινοί επισκέπτες, που να έχουν αφιχθεί 

στην Κύπρο ειδικά για αυτό το σκοπό και επιβιβάζονται απευθείας από το 
αεροδρόμιο στο σκάφος ή να έχουν αφιχθεί με το σκάφος τους. 

v. Επιτρέπεται η χρήση και διανυκτέρευση στο σκάφος και η πλεύση κατά μήκος των 
ακτών από μία επαρχία σε άλλη. 

vi. Οι πιο πάνω προϋποθέσεις είναι επιπρόσθετες με οποιεσδήποτε άλλες 
υποχρεώσεις του ναυλωτή και του ιδιοκτήτη που αφορούν σε συμμόρφωση με 
θέματα ασφαλούς ναυσιπλοΐας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος από 
κάθε μορφή ρύπανσης. 

vii. Ισχύουν οι περιορισμοί για μετακινήσεις των επιβατών στη ξηρά όπως εάν διέμεναν 
σε ξενοδοχείο αντί στο σκάφος και καθορίζεται από το διάταγμα αρ. 14. 

 
 
 

 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/5510%2023%204%202021%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf
https://www.dms.gov.cy/dms/shipping.nsf/E149CC6650902DB9C225867D0033409E/$file/Circular%202021-11%20(2021-02-15).pdf


.4 Σκάφη αναψυχής που ανήκουν σε μόνιμους κάτοικους Κύπρου. 
 
i. Εάν ο ιδιοκτήτης είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου, θα επιτρέπεται η μεταφορά μόνο 

μελών της οικογένειας του ιδιοκτήτη που διαμένουν μαζί του, για σκοπούς άθλησης 
όπως κολύμπι, κατάδυση και σκι. Δεν επιτρέπεται η διανυκτέρευση στο σκάφος. 

ii. Ισχύουν οι περιορισμοί στις μετακινήσεις όπως καθορίζεται από το Διάταγμα αρ. 14 
 

2. Οι επιθεωρήσεις ακτοπλοϊκών και άλλων επιβατηγών σκαφών καθώς και ταχυπλόων σκαφών 
συνεχίζονται κανονικά. 
 

3. Η παρούσα καταργεί και αντικαθιστά την εγκύκλιο αρ. 11/2021. 
 
 

 
Νεόφυτος Παπαδόπουλος 
Γενικός Διευθυντής 
 
Κοιν. :   - Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας 

- 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 Επιβατηγών Τουριστικών Σκαφών 
- Παγκύπριο Σύνδεσμο Ναυτικού Τουρισμού 
- Σωματείο Ιδιοκτητών Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Σκαφών Αγίας Νάπας 
-Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Μέσων Θαλασσίων Αθλημάτων – Ψυχαγωγίας 
- Σύνδεσμο Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου 
 

 


