
Ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για το πρόγραμμα σταδιακού και 

ελεγχόμενου επαναπατρισμού 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της 

Επιστημονικής Ομάδας του Υπουργείου Υγείας και προς άρση κάθε αβεβαιότητας ή 

εικασιών που καλοπροαίρετα εκφράζονται, επιθυμεί να δηλώσει πως το πρόγραμμα 

σταδιακού και ελεγχόμενου επαναπατρισμού που ετοίμασε το Υπουργείο Εξωτερικών θα 

υλοποιηθεί ως ακολούθως: 

α) Ύστερα από οδηγίες, ο Υφυπουργός  Τουρισμού σε διαβούλευση με την ηγεσία των 

ξενοδόχων έχει εξασφαλίσει επιπλέον των διαθέσιμων, άλλα 1.000 δωμάτια, συνεπώς ο 

συνολικός αριθμός των δυναμένων  να τύχουν της υποχρεωτικής επιτήρησης (καραντίνα), 

για 14 ημέρες, ανέρχεται στις 2.000 περίπου. 

β) Σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν αποφασισθεί και τους πίνακες που ετοιμάζει το 

Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη όπου είναι δυνατόν και τη δηλωθείσα 

επιθυμία των ενδιαφερομένων στη σχετική πλατφόρμα, ο επαναπατρισμός θα γίνεται ως 

ακολούθως: 

• Πρόσωπα (φοιτητές και μη) που ανήκουν ευπαθείς ομάδες στη βάση σχετικών 

αποφάσεων του ιατροσυμβουλίου, 

• Φοιτητές που διαμένουν σε πανεπιστημιακές εστίες και είναι εγγεγραμμένοι κατά 

το τρέχον ακαδημαϊκό έτος: 

i) σε προπαρασκευαστικά προγράμματα (Foundation Courses) που θα τους επιτρέψουν να 

εγγραφούν στο πρώτο έτος προγράμματος πτυχιακού κύκλου σπουδών, 

ii) στο πρώτο έτος προγράμματος πτυχιακού κύκλου σπουδών, 

• Λοιποί δικαιούχοι (Κύπριοι πολίτες, φοιτητές και μη, μόνιμα διαμένοντες στην 

Κυπριακή Δημοκρατία και άτομα που δικαιούνται να εισέλθουν στην Δημοκρατία με βάση 

τη Συνθήκη της Βιέννης), σύμφωνα και με την χρονική περίοδο επαναπατρισμού για την 

οποία  εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Εξωτερικών. 

 γ) Οι επαναπατριζομένοι θα υποβάλλονται, με την άφιξή τους σε μοριακή εξέταση και εν 

συνεχεία θα οδηγούνται σε ξενοδοχεία όπου υποχρεωτικά θα περιορίζονται για 14 ημέρες. 

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανέλαβε την ευθύνη διεκπεραίωσης της 

επιχείρησης επαναπατρισμού μέσω ναυλωμένων πτήσεων. 

Νοείται ότι το κόστος επαναπατρισμού των πολιτών θα βαρύνει τους ιδίους, εκτός στις 

περιπτώσεις όπου η πτήση θα παραχωρείται δωρεάν από τους αερομεταφορείς ή άλλους 

φορείς και στις περιπτώσεις προσώπων που η Δημοκρατία έχει αποστείλει στο εξωτερικό 

για ιατρικούς λόγους. 

Το κόστος υποχρεωτικής παραμονής υπό παρακολούθηση (καραντίνα) και οι εξετάσεις για 

τυχόν φορείς του κορωνοϊού θα βαρύνουν το κράτος. 

Την ευθύνη επιτήρησης στους χώρους καραντίνας ανέλαβε το Υπουργείο Άμυνας. 


