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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 περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός 
Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 8) 
της 12ης Φεβρουαρίου 2021, και της Εγκυκλίου  αρ. 10/2021 ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 
2021, επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, ασκώντας τις 
αρμοδιότητες που απορρέουν από την παράγραφο 2.4 του πιο πάνω Διατάγματος 
αποφασίζει: 
 

1. Την αναστολή μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2021 της λειτουργίας, των ακτοπλοϊκών 
επιβατηγών σκαφών, συμπεριλαμβανομένων των μικρών επιβατηγών σκαφών. 
Νοείται ότι: 
.1 Επιτρέπεται η διακίνηση σκαφών μεταφοράς δυτών υπό τις πιο κάτω 

προϋποθέσεις: 
i. Το πιστοποιητικό ασφαλείας ακτοπλοϊκού επιβατηγού σκάφους θα είναι σε 

ισχύ. 
ii. Εκτός από τον κυβερνήτη και ένα βοηθό, επιτρέπεται η μεταφορά αριθμού 

δυτών που δεν θα ξεπερνά το 75% του επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών ή 
τους 10. 

iii. Θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα πρόληψης όπως περιγράφονται στον Οδηγό 
πρόληψης και διαχείρισης Covid-19 στην Ακτοπλοΐα,  που είναι 
δημοσιευμένος στον ιστοχώρο του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, πλην της 
παραγράφου 10 και επιπρόσθετα θα είναι υποχρεωτική η χρήση 
προστατευτικών μασκών από όλους τους επιβαίνοντες. 

iv. Οι επιβάτες (δύτες) του σκάφους θα μεταβαίνουν στο σημείο απόπλου 
εφόσον εξασφαλίσουν άδεια για κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση για φυσική άσκηση 
ή ατομική άθληση. 
 

.2 Νοείται ότι επιτρέπεται η διακίνηση των ακτοπλοϊκών επιβατηγών και μικρών 
επιβατηγών  σκαφών, με το ελάχιστο προσωπικό που προβλέπεται από το 
πιστοποιητικό ασφαλούς στελέχωσης, 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. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 της Εγκυκλίου αρ. 10/2021 ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 
2021 παραμένουν σε ισχύ. Επιπρόσθετα διευκρινίζεται ότι η πλεύση των σκαφών 
αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, επιτρέπεται μόνο για μετάβαση σε θαλάσσια περιοχή 
για σκοπούς κολύμβησης, κατάδυσης ή ψαρέματος. Οι επιβαίνοντες θα 
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μεταβαίνουν  στο σημείο απόπλου του σκάφους εφόσον εξασφαλίσουν άδεια για 
κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση για φυσική άσκηση ή ατομική άθληση. 

 
 

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

 


