
 

 
 
      
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ταξιδιωτικό πρωτόκολλο για εμβολιασμένους 
 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, 25 Μαΐου, 2021 – Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, η 
Κύπρος έχει ανοίξει τα σύνορα της για τα άτομα που ταξιδεύουν από κράτη μέλη της 
ΕΕ και του ΕΟΧ (συμπεριλαμβανομένων της Νορβηγίας και της Ισλανδίας), καθώς 
επίσης και από τις χώρες: Αίγυπτο, Αρμενία, Γεωργία, Ελβετία, Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιορδανία, Ισραήλ, 
Καναδά, Κατάρ, Κουβέιτ, Λευκορωσία, Λίβανο, Μπαχρέιν, Ουκρανία, Ρωσία, 
Σαουδική Αραβία και Σερβία.  
 
Το πρωτόκολλο είναι βασισμένο σε ένα σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης των 
χωρών, όπου οι προϋποθέσεις εισόδου εξαρτώνται από την κατηγοριοποίηση της 
κάθε χώρας. Πιο κάτω σημειώνονται οι προϋποθέσεις εισόδου, όταν κάποιος 
ταξιδεύει για Κύπρο.  
 

Entry Requirement Green Orange Red 

Cyprus Flight Pass – συμπλήρωση εντός 24ωρών πριν 
την αναχώρηση 

Ναι Ναι Ναι 

Μοριακό τεστ εντός 72 ωρών πριν την αναχώρηση 
(επιβαρύνει τον ταξιδιώτη) 

Όχι Ναι Ναι 

Μοριακό τεστ εντός 72 ωρών πριν την αναχώρηση 
(επιβαρύνει τον ταξιδιώτη) 

Όχι Όχι Ναι 

Υποχρεωτικός αυτοπεριορισμός κατά την άφιξη Όχι Όχι Όχι 

 
Ο εμβολιασμός δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για διενέργεια οποιουδήποτε 
ταξιδίου, ωστόσο, τα άτομα που ταξιδεύουν από τις χώρες που περιλαμβάνονται 
στις πιο πάνω κατηγορίες δύνανται να χρησιμοποιούν το πιστοποιητικό 
εμβολιασμού τους ως πρόσθετο μέσο διευκόλυνσης για την πραγματοποίηση του 
ταξιδίου τους για Κύπρο. Η Κύπρος για σκοπούς πραγματοποίησης ταξιδίου 
αποδέχεται τα εμβόλια Janssen/Johnson & Johnson, Vaxzervia (AstraZeneca), 
Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik (Gam-COVID-Vac) and Sinopharm (BBIBP 
COVID-19). 
 
Οι ταξιδιώτες για Κύπρο, οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν λάβει όλες τις 
απαιτούμενες δόσεις οποιουδήποτε από τα πιο έμβολια, εξαιρούνται από την 
διαδικασία υποβολής σε εξέταση ανίχνευσης κορονοϊού ανεξαρτήτως της 
κατηγοριοποίησης  της χώρας αναχώρησης τους. Επιπλέον, δεν θα υποχρεώνονται 
σε αυτοπεριορισμό στον προορισμό, ακόμη και στην περίπτωση που θεωρηθούν 
στενή επαφή ενός θετικού κρούσματος κορονοϊού.  
 
Τα πιο πάνω ισχύουν από την ημερομηνία που έχει ολοκληρωθεί το εμβολιαστικό 
τους σχήμα, δηλαδή έχουν λάβει όλες τις απαιτούμενες δόσεις, με εξαίρεση το 
εμβόλιο Janssen/Johnson & Johnson, όπου τα πιο πάνω θα ισχύουν δύο 
εβδομάδες μετά την χορήγηση του. 



 

 
 
 
Καλούνται όλοι οι ταξιδιώτες, όπως πριν την πραγματοποίηση του ταξιδίου τους για 
Κύπρο, επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://cyprusflightpass.gov.cy/ για να 
ενημερωθούν για την διαδικασία πιστοποίησης του εμβολιασμού τους και να 
εκδόσουν την «Κυπριακή Κάρτα Επιβίβασης» - Cyprus Flight Pass 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι επισκέπτες μπορούν να επισκέπτονται την 
ιστοσελίδα www.visitcyprus.com.  
 

https://cyprusflightpass.gov.cy/
https://www.visitcyprus.com/index.php/en/

