Υποχρεωτική συμπλήρωση Κάρτας Ταξιδιού (CyprusFlightPass) από όλους τους
επιβάτες που προτίθενται να ταξιδέψουν στην Κύπρο
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2.3 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για
Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) ∆ιατάγματος (Αρ. 31) του
2020 (Κ.Δ.Π. 281/2020), όλοι οι επιβάτες, οι οποίοι ταξιδεύουν προς τη
∆ημοκρατία και εμπίπτουν στις διατάξεις των Κανονισμών 2.7 έως 2.14 (δηλαδή
επιβάτες που ταξιδεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από Χώρες Κατηγορίας Α, Β
και Γ), καθώς επίσης του περί Λοιμοκαθάρσεως ∆ιατάγματος (Αρ. 30),
υποχρεούνται να συμπληρώνουν την Κάρτα Ταξιδιού (CyprusFlightPass) σύμφωνα
με τις διαδικασίες που προνοούνται στην ιστοσελίδα www.cyprusflightpass.gov.cy.
Κατ’ επέκταση η ηλεκτρονική συμπλήρωση της Κάρτας Ταξιδιού (CyprusFlightPass)
24 ώρες πριν την έναρξη ταξιδιού προς την Κυπριακή Δημοκρατία, καθίσταται
υποχρεωτική από όλους τους επιβάτες που ταξιδεύουν από κάθε Κατηγορία
Χωρών, τόσο για σκοπούς επιβίβασης τους σε αεροσκάφος όσο και για σκοπούς
εισόδου τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Σύμφωνα με τις διαδικασίες που προνοούνται στην
ιστοσελίδα www.cyprusflightpass.gov.cy, για να λάβει ένας επιβάτης το
CyprusFlightPass θα πρέπει να:
1. Δημιουργήσει λογαριασμό
2. Εισάγει τα προσωπικά του/της στοιχεία
3. Προσθέσει τα στοιχεία της πτήσης
4. Προβεί σε νομικές δηλώσεις
Πιο συγκεκριμένα ως μέρος της αίτησης του για το CyprusFlightPass ζητείται από
τον επιβάτη να υποβάλει τις ακόλουθες πληροφορίες:
•
•
•
•
•

Λεπτομέρειες πτήσης
Λόγος ταξιδιού
Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας
Τόπος Διαμονής στην Κύπρο
Στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Πέραν από τις πιο πάνω πληροφορίες, ο επιβάτης πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη
δήλωση με την οποία να δηλώνει ευσυνείδητα ότι όλα τα γεγονότα και όλες οι
πληροφορίες που δίνει, είναι αληθή. Στην αντίθετη περίπτωση, ο επιβάτης θα
κριθεί ένοχος υπό ποινή ψευδορκίας σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Επισημαίνεται ότι είναι σημαντικό να συμπληρώνονται όλα τα πεδία της
ηλεκτρονικής αίτησης με ακρίβεια, καθότι η επεξεργασία τους γίνεται για λόγους
δημοσίου συμφέροντος και για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον
Κορωνοϊό COVID-19.
Παρόλο που όλοι οι επιβάτες υποχρεούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά όλα τα
στοιχεία τους στην πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/, έχει παρατηρηθεί

το φαινόμενο κάποιοι να συμπληρώνουν χειρόγραφα τα έντυπα και κάποιοι άλλοι
να μην τα συμπληρώνουν καθόλου. Επίσης έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο
κάποιες αεροπορικές εταιρείες, εσφαλμένα, να επιβιβάζουν στο αεροσκάφος
επιβάτες που δεν έχουν συμπληρώσει ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους στην πιο πάνω
πλατφόρμα.
Επισημαίνεται ότι, μόνο στην περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή συντήρησης στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα, που επίσημα θα ανακοινώνεται στην πλατφόρμα,
δύναται κάποιος να συμπληρώσει χειρόγραφα τα έντυπα. Διευκρινίζεται ότι, όλοιοι
επιβάτες, ανεξαρτήτως της χώρας αναχώρησής τους, περιλαμβανομένων και των
επιβατών που θα πραγματοποιήσουν εργαστηριακό έλεγχο Covid-19 στην Κυπριακή
Δημοκρατία, είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώνουν, όλες τις πληροφορίες,
στοιχεία και δηλώσεις που απαιτούνται ηλεκτρονικά και να κατέχουν την Κάρτα
Ταξιδιού (CyprusFlightPass)πριν την επιβίβασή τους στο αεροσκάφος και κατά την
άφιξή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Σύμφωνα με το άρθρο 5(2) του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων
(Τροποιητικός) Νόμου του 2020 (35(Ι)/2020), χορηγείται εξουσία σε αστυνομικούς
και σε εξουσιοδοτημένους λειτουργούς, να επιβάλουν εξώδικο πρόστιμο ύψους 300
ευρώ, για όσους παραβαίνουν τον περί Λοιμοκάθαρσης Νόμο, Κεφ. 260 και τους
δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και Διατάγματα.
Κατ’ επέκταση και για σκοπούς συμμόρφωσης με τις ανωτέρω αναφερόμενες
νομοθεσίες, από τις πρώτες πρωινές πτήσεις της 13ης Ιουλίου 2020 και έπειτα, όσοι
επιβάτες θα φθάνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς να κατέχουν, από την
ανωτέρω αναφερόμενη ιστοσελίδα, την Κάρτα Εισόδου (CyprusFlightPass), ακόμη
και εάν έχουν συμπληρώσει χειρόγραφα τα σχετικά έντυπα, θα τους δίνονται οι
ακόλουθες δύο επιλογές: Είτε να εισέλθουν στη Δημοκρατία, όπου θα τους
επιβάλλεται το εξώδικο πρόστιμο των 300 ευρώ, είτε να επιστρέφουν στη χώρα
αναχώρησής τους. Επιπρόσθετα, οι επιβάτες που θα φθάνουν στην Κυπριακή
Δημοκρατία από χώρες της Κατηγορίας Α, χωρίς να έχουν στην κατοχή τους
το CyprusFlightPass θα αντιμετωπίζονται ως επιβάτες της Κατηγορίας Β Χωρών και
επιπρόσθετα από την καταβολή του εξώδικου προστίμου των 300 ευρώ θα
υποχρεώνονται παράλληλα να πραγματοποιήσουν εργαστηριακό έλεγχο Covid-19
στον αντίστοιχο αερολιμένα της Δημοκρατίας, καταβάλλοντας και το ποσό των 60
ευρώ για τον εργαστηριακό έλεγχο.
Σε συγκεκριμένο πρόσφατο περιστατικό, επιβάτης εισήλθε στην Κυπριακή
Δημοκρατία με πτήση από χώρα Κατηγορίας Α, ενώ η αρχική χώρα αναχώρησης του
ήταν Χώρα Κατηγορίας Γ, χωρίς να έχει στην κατοχή του το
ηλεκτρονικό CyprusFlightPass. Όταν του ζητήθηκε στον αερολιμένα της
Δημοκρατίας να συμπληρώσει χειρόγραφα το έντυπο, ώστε οι Ιατρικές Υπηρεσίες
να έχουν τα στοιχεία του, κατέγραψε λανθασμένα στοιχεία σε σχέση με τις
λεπτομέρειες της πτήσης του. Ο εν λόγω επιβάτης, κατόπιν οδηγιών του Υπουργού
Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων σε συνεννόησή του με τον Υπουργό Υγείας,
έχει καταγγελθεί από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, στον Αρχηγό Αστυνομίας για
περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο
έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα από μέρους του.

Σημειώνεται ότι, ο συγκεκριμένος επιβάτης, όταν παρουσίασε συμπτώματα και
πραγματοποίησε, ιδιωτικά, εργαστηριακό έλεγχο για το Covid-19, όπου και
αποδείχτηκε ότι συνιστούσε θετικό κρούσμα, ενημέρωσε τις Ιατρικές
Υπηρεσίες, ότι η αρχική χώρα αναχώρησής του ήταν χώρα Κατηγορίας Γ.

