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Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών  
Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο 
Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου  
Σύνδεσμο Μαρίνων Κύπρου 
Ιδιοκτήτες Κυπριακών πλοίων   
Ναυλωτές κ αι Διαχειριστές πλοίων  
Ιδιοκτήτες Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Σκαφών 
Ιδιοκτήτες Αλιευτικών Σκαφών 
 

 
Θέμα  Αλλαγές πληρωμάτων στα πλαίσια του Διατάγματος του Υπουργού Υγείας (Κ.Δ.Π. 

155/2022) της 8ης Απριλίου 2022  
 
 
Στα πλαίσια της συμμόρφωσης των διαδικασιών που αφορούν τις αλλαγές πληρωμάτων πλοίων ή 
σκαφών που ελλιμενίζονται στα λιμάνια ή μαρίνες της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις πρόνοιες του 
Διατάγματος του Υπουργού Υγείας με τίτλο «Το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για 
Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19» (Αρ. 17), της 8ης Απριλίου 2022 (στο εξής 
‘το Διάταγμα’), το Υφυπουργείο Ναυτιλίας εκδίδει τις ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες θα 
έχουν ισχύ από τις 18 Απριλίου 2022 : 

 
1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 56 του Διατάγματος, επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία  

προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και μελών πληρωμάτων πλοίων ή άλλων σκαφών, 
ανεξαρτήτως υπηκοότητας και χώρας αναχώρησής τους, που κατέχουν, είτε Ψηφιακό 
Πιστοποιητικό Εμβολιασμού COVID-19 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUDCC) ή ισοδύναμο από 
τρίτες χώρες πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης COVID-19, είτε έγκυρο πιστοποιητικό 
εμβολιασμού από τις αρμόδιες Αρχές οποιουδήποτε τρίτου κράτους, εφόσον έχουν 
ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες δόσεις αποδεκτού από την Κυπριακή Δημοκρατία εμβολίου και  
εφόσον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου (1) του προαναφερόμενου 
Κανονισμού. 
 

2. Σύμφωνα με την παράγραφο (2) του Κανονισμού 56 του Διατάγματος, πρόσωπα ανεξαρτήτως 
υπηκοότητας και χώρας αναχώρησης που δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 
(1), οφείλουν να προσκομίζουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, είτε αρνητική εργαστηριακή 
εξέταση (PCR) ισχύος 72 ωρών προ της αναχώρησή τους, είτε αρνητική εξέτασης ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου ισχύος 24 ωρών προ της αναχώρησή τους. Νοείται ότι δεν γίνονται 
αποδεκτές οι εξετάσεις αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test). 

 
3. Για μέλη πληρωμάτων πλοίων ή άλλων σκαφών που αποβιβάζονται από πλοία με σκοπό την 

άμεση μεταφορά τους στο αεροδρόμιο, δεν απαιτείται οποιαδήποτε εξέταση. Σε περίπτωση 
που απαιτείται διανυκτέρευση στη Δημοκρατία τα πρόσωπα αυτά θα  υποβάλλονται σε 
εργαστηριακή εξέταση (PCR) ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid Test) και θα 
παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού μέχρι την έκδοση του 
αποτελέσματος.  Για μέλη πληρωμάτων τα οποία αποδεσμεύονται από πλοία που κατά τις 



τελευταίες 10 μέρες βρίσκονταν  στην επικράτεια της Δημοκρατίας, εφόσον δεν διενεργούσαν 
διεθνής πλόες η διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου δεν είναι απαραίτητη. Διευκρινίζεται ότι 
τυχόν απαιτήσεις των αεροπορικών εταιρειών για διενέργεια εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή 
άλλης εξέτασης στους επιβάτες τους, δεν εμπίπτει στα πλαίσια αυτής της εγκυκλίου.    

 
Σημειώνεται ότι η απαίτηση για έκδοση της Κυπριακής Κάρτας Πτήσης (CyprusFlightPass) για 
άτομα που εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των αερολιμένων καθώς επίσης και η 
υποχρέωση για ενημέρωση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας για τα μέλη πληρωμάτων που θα 
αποδεσμευτούν από εμπορικά πλοία ή άλλα σκάφη καταργείται από τις 18 Απριλίου 2022.  
 
Η παρούσα εγκύκλιος αντικαθιστά την Εγκύκλιο με αρ. 11/2022 ημερομηνίας 11/03/2022. 
 
 
 
 

 
Ιωάννης Ευστρατίου  
για Αν. Γενική Διευθύντρια   
 
 
Κοιν: 
Γενικός Διευθυντής, Υπουργείο Υγείας  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 


