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Λευκωσία, 30 Νοεμβρίου 2021 
 
 
ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
  
ΑΠΟ:  Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Κοινωνικής 

Πολιτικής & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  
  
ΘΕΜΑ:  Έκδοση Ταξιδιωτικής Οδηγίας για αριθμό χωρών στο νότιο τμήμα της 

Αφρικανικής ηπείρου μετά τον εντοπισμό νέας παραλλαγής κορωνοϊού, 
SARS-CoV-2 (B.1.1.529 ή Omicron) 

 
 

Αγαπητά Μέλη, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων σε σχέση με τον εντοπισμό νέας 
παραλλαγής (Omicron) του κορωνοϊού SARS-COV-2 σε αριθμό χωρών στο νότιο τμήμα της 
Αφρικανικής ηπείρου, το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα, 30 Νοεμβρίου 
2021, Ταξιδιωτική Οδηγία που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, με την οποία 
συστήνεται όπως οι Κύπριοι πολίτες αποφεύγουν, μέχρι νεοτέρας, όλα τα μη απαραίτητα 
ταξίδια στις ακόλουθες χώρες: Εσουατίνι, Ζιμπάμπουε, Λεσότο, Μαλάουι, Μοζαμβίκη, 
Μποτσουάνα, Ναμίμπια και Νότιος Αφρική. 
 
Κύπριοι πολίτες με μόνιμη διαμονή στη Δημοκρατία που βρίσκονται στις εν λόγω χώρες για 
σκοπούς προσωρινής παραμονής, ενθαρρύνονται όπως διευθετήσουν το συντομότερο δυνατόν 
την αναχώρησή τους μέσω των διεθνών εμπορικών πτήσεων που συνεχίζουν να εκτελούνται. 
Σημειώνεται ότι ορισμένοι διεθνείς αερομεταφορείς έχουν αναστείλει προσωρινά το πτητικό 
τους πρόγραμμα από/προς τις πιο πάνω χώρες ένεκα της κατάστασης, ενώ υπάρχει πιθανότητα 
τις επόμενες μέρες να πράξουν το ίδιο και άλλες αεροπορικές εταιρείες.  
   
Κύπριοι πολίτες που επιλέγουν να παρατείνουν την παραμονή τους στις εν λόγω χώρες, 
ενθαρρύνονται όπως:  
 
 εγγραφούν, ή αν έχουν ήδη εγγραφεί όπως επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, στη 

διαδικτυακή πλατφόρμα του Υπουργείου Εξωτερικών connect2cy,  
 επικοινωνήσουν με την Υπάτη Αρμοστεία της Κύπρου στην Πρετόρια (Νότιος Αφρική) 

και ενημερώσουν για την εκεί παρουσία τους, και 
 παρακολουθούν τα τοπικά και διεθνή ΜΜΕ για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τη 

διαμορφούμενη κατάσταση σε σχέση με την πανδημία, ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες 
των τοπικών Αρχών και λαμβάνουν ατομικά μέτρα προστασίας. 

 
Επισημαίνεται ότι, η είσοδος στη Δημοκρατία οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο κατά τις 
τελευταίες 14 ημέρες πριν την άφιξή του στη Δημοκρατία είτε διέμενε, είτε διήλθε από το 
έδαφος των εν λόγω χωρών διέπεται από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σχετικό 
ανακοινωθέν του Υπουργείου Υγείας, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2021. 
 
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι άμεσα επηρεαζόμενοι Κύπριοι πολίτες μπορούν να καλούν 
τους πιο κάτω τηλεφωνικούς αριθμούς: 
 
 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/
https://mfa.gov.cy/el/travel-advice/2021/11/30/travel-advice-covid19-southern-part-of-africa/
https://mfa.gov.cy/el/travel-advice/2021/11/30/travel-advice-covid19-southern-part-of-africa/
https://www.connect2cy.gov.cy/
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=24375#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=24375#flat
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Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου στην Πρετόρια (Νότιος Αφρική) 
+27 123463298 (ώρες εργασίας) 
+27 817395411, +27 832830433 (εκτός ωρών εργασίας) 
 
Τμήμα Προξενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών 
+35 7 22651113 (ώρες εργασίας) 
 
Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων Υπουργείου Εξωτερικών 
+35 7 22801000 (ώρες εργασίας) 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ, 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων,  
Κοινωνικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
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