
Κατηγορία Πράσινη.  Σε αυτή την κατηγορία, όλοι οι επιβάτες, με την άφιξή τους στην 
Κύπρο, από την 1η μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021 θα υποβάλλονται σε εργαστηριακή 
ανάλυση PCR, το κόστος του οποίου θα καλύπτεται από την Κυπριακή Δημοκρατία:   

 Ισλανδία 
 Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη 
 Σαουδική Αραβία 

 
 

Κατηγορία Πορτοκαλί, στην οποία θα απαιτείται η προσκόμιση αρνητικής 
εργαστηριακής ανάλυσης PCR εντός 72 ωρών πριν την αναχώρηση. 

 Δανία, Φινλανδία  
 Νορβηγία, 
 Κίνα (και Μακάο, Χονγκ Κονγκ), Νότιος Κορέα, Ταϊλάνδη 

 
 
Κατηγορία Κόκκινη, στην οποία θα απαιτείται διπλή εργαστηριακή ανάλυση, δηλαδή 
αρνητική εργαστηριακή ανάλυση PCR εντός 72 ωρών πριν την αναχώρηση και ακόμα 
μία εργαστηριακή ανάλυση PCR με την άφιξη στην Κύπρο. Σε αυτή την κατηγορία δεν 
ισχύουν μέτρα  αυτοπεριορισμού / καραντίνας.  
Σημειώνεται ότι Κύπριοι πολίτες και νόμιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία μπορούν να 
επιλέξουν να διενεργήσουν εργαστηριακό έλεγχο μόνο κατά την άφιξη τους στην 
Κύπρο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να  παραμένουν σε καθεστώς 10ήμερου 
υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού, εκτός και αν προσκομίσουν την επιπρόσθετη 
εργαστηριακή ανάλυση με αρνητικό PCR εντός 72 ωρών πριν την αναχώρηση τους. 

 Ανδόρρα, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, 
Εσθονία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, 
Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, 
Ρουμανία, Σαν Μαρίνο, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία 

 
 
Κατηγορία Γκρίζα. Στην συγκεκριμένη κατηγορία θα ακολουθείται η διαδικασία για 
παραχώρηση ειδικής άδειας εισόδου στη Δημοκρατία για πολίτες τρίτων χωρών 
(εξαιρούνται από την παραχώρηση ειδικής άδειας οι Κύπριοι πολίτες, οι νόμιμα 
διαμένοντες στην Κυπριακή Δημοκρατία και οι Ευρωπαίοι πολίτες).  Σε αυτή την 
κατηγορία όλοι οι αφιχθέντες θα πρέπει να  παραμένουν σε καθεστώς 10ήμερου 
υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού. 

 Όσες χώρες δεν αναφέρονται πιο πάνω. 

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι την 31η Μαρτίου 2021, ισχύει το μέτρο παραμονής 7 ημερών 
σε χώρους που θα υποδείξει η Κυπριακή Δημοκρατία για όλους τους επιβάτες που 
φθάνουν Κύπρο από το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ήδη 
εφαρμόζονται. 

 
 


