
Συμπερίληψη του εμβολίου Sinopharm (BBIBP COVID-19) στα αποδεκτά 

από την Κυπριακή Δημοκρατία εμβόλια 

 

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, κατόπιν 

σημερινής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, από την Παρασκευή 21 

Μαΐου 2021, επιπρόσθετα από τα ήδη αναφερόμενα αποδεκτά πιστοποιητικά 

εμβολιασμού, θα θεωρείται ως αποδεκτό και το πιστοποιητικό εμβολιασμού, 

του οποίου ο κάτοχος έχει εμβολιασθεί με το κινέζικο εμβόλιο Sinopharm 

(BBIBP COVID-19). 

 

Συγκεκριμένα, όσα άτομα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, θα έχουν εμβολιαστεί 

και κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού από: 

 

- τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωση συμπεριλαμβανόμενης της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, 

- τα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, 

Νορβηγία), και την Ελβετία,  

- το Ισραήλ, τη Ρωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική 

Αραβία, το Ηνωμένο Βασίλειο την Ουκρανία, την Ιορδανία, τον Λίβανο, 

την Αίγυπτο, την Λευκορωσία, την Σερβία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Αρμενία, την Γεωργία, τον Καναδά και 

το Κουβέιτ 

 

και θα αφικνούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία από το εξωτερικό, θα 

εξαιρούνται, για σκοπούς εισόδου, από την υποχρέωση διενέργειας 

εργαστηριακών εξετάσεων καθώς και της υποχρέωσης για αυτοπεριορισμό / 

καραντίνας, ανεξαρτήτως της χώρας αναχώρησης, σύμφωνα πάντοτε με τις 

υποδείξεις και τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Υγείας. 

 

Ως αποδεκτά πιστοποιητικά εμβολιασμού θεωρούνται εκείνα των οποίων ο 

κάτοχος έχει ολοκληρώσει το εμβολιαστικό σχήμα, με ένα από τα εγκεκριμένα 

εμβόλια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), ή με το εμβόλιο 

Sputnik V ή το κινέζικο εμβόλιο Sinopharm (BBIBP COVID-19) και έχει 

παρέλθει ο καθορισμένος, από το Υπουργείο Υγείας, αριθμός ημερών μεταξύ 



της χορήγησης της τελευταίας δόσης (αναλόγως του εμβολίου που τους έχει 

χορηγηθεί) και της ημερομηνίας ταξιδιού. 

 

Σχετική πληροφόρηση αναφορικά με τον καθορισμένο αριθμό ημερών θα 

αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα CyprusFlightPass 

https://cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers 

 

Τέλος, σημειώνεται ότι όσα άτομα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, έχουν 

εμβολιαστεί και κατέχουν έγκυρο Πιστοποιητικό από την Κυπριακή Δημοκρατία 

και θα επιστρέφουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από ταξίδι στο εξωτερικό, θα 

εξαιρούνται, για σκοπούς εισόδου, από την υποχρέωση διενέργειας 

εργαστηριακών εξετάσεων καθώς και της υποχρέωσης για αυτοπεριορισμό / 

καραντίνας, ανεξαρτήτως της χώρας αναχώρησης, σύμφωνα πάντοτε με τις 

υποδείξεις και τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Υγείας. 
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