
Αλαιπηηθά ε ΚΤΑ: 

 

Άπθπο ππώηο – Επιβολή ηος μέηπος ηηρ απαγόπεςζηρ ειζόδος ζηη Χώπα 

ηων ςπηκόων ηπίηων κπαηών  

Σελ πξνζσξηλή απαγφξεπζε εηζφδνπ ζηε Υψξα φισλ ησλ ππεθφσλ ηξίησλ 

θξαηψλ απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν εηζφδνπ ζηε Υψξα θαη κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν ή κε νπνηνδήπνηε κέζν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αεξνπνξηθψλ, 

ζαιάζζησλ, ζηδεξνδξνκηθψλ θαη νδηθψλ ζπλδέζεσλ, γηα πξνιεπηηθνχο 

ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαζπνξά ηνπ 

θνξσλντνχ COVID-19 ζηελ ειιεληθή Δπηθξάηεηα. 

Άπθπο δεύηεπο – Εξαιπέζειρ 

1. Ζ απαγφξεπζε ηνπ άξζξνπ πξψηνπ δελ ηζρχεη γηα ηνπο ππεθφνπο 

θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) θαη ηεο πκθσλίαο έλγθελ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπδχγσλ ηνπο ή ησλ πξνζψπσλ, κε ηα νπνία απηνί 

έρνπλ ζπλάςεη ζχκθσλν ζπκβίσζεο, θαζψο θαη ησλ αλειίθσλ ηέθλσλ ηνπο. 

2. Ζ απαγφξεπζε ηνπ άξζξνπ πξψηνπ δελ ηζρχεη γηα ηνπο κνλίκνπο 

θαηνίθνπο ησλ εμήο ρσξψλ: Άγηνο Μαξίλνο, Αδεξκπατηδάλ, Αιβαλία, 

Αλδφξξα, Αξγεληηλή, Αξκελία, Απζηξαιία, Βαηηθαλφ, Βφξεηα Μαθεδνλία, 

Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηαπσλία, Ηλδία, Ηνξδαλία, Ηζξαήι, 

Καλαδάο, Καηάξ, Κίλα, «Κηλεδηθή Σατπέη (δελ αλαγλσξίδεηαη σο θξάηνο 

απφ ηελ Διιάδα)», Κφζνβν* (*ε νλνκαζία απηή ηειεί ππφ ηελ επηθχιαμε 

ησλ ζέζεσλ σο πξνο ην θαζεζηψο θαη είλαη ζχκθσλε κε ηελ απφθαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Α ΖΔ) 1244/1999 θαη ηε 

Γλσκνδφηεζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ ηεο Υάγεο (ΓΓΥ) ζρεηηθά κε ηελ 

αλαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζφβνπ), Κνπβέηη, Λεπθνξσζία, 

Λίβαλνο, Μαπξνβνχλην, Μεμηθφ, Μνιδαβία, Μνλαθφ, Μπαρξέηλ, Μπξνπλέη, 

Νέα Εειαλδία, Νφηηα Κνξέα, Οπθξαλία, Οπξνπγνπάε, Ρσζηθή Οκνζπνλδία, 

ανπδηθή Αξαβία, εξβία, ηγθαπνχξε, νπιηαλάην ηνπ Οκάλ, Σνπξθία, 

Υηιή, νη νπνίνη εηζέξρνληαη ζηε Υψξα κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή κε 

νπνηνδήπνηε κέζν, εθφζνλ ε είζνδνο ζηε Υψξα δελ πεξηνξίδεηαη απφ ηηο 

επηκέξνπο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. 

3. Ζ απαγφξεπζε ηνπ άξζξνπ πξψηνπ δελ θαηαιακβάλεη: α) ηαηξηθφ θαη 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, εξεπλεηέο θαη επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε είζνδφο ηνπο ζηε Υψξα ζπλέρεηαη κε 

ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, φπσο επίζεο νδεγνχο 

θαη επηβαίλνληεο νρεκάησλ λνζνθνκεηαθήο δηαθνκηδήο πνπ εηζέξρνληαη 

ζηελ επηθξάηεηα γηα λνζειεία, β) επί καθξφλ δηακέλνληεο ζε θξάηε κέιε 

ηεο ΔΔ ή ηεο πκθσλίαο έλγθελ θαη ππεθφνπο ηξίησλ θξαηψλ, νη νπνίνη 

θαηέρνπλ άδεηα παξακνλήο ζε θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ή ηεο πκθσλίαο έλγθελ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ, πνπ θαηέρνπλ: βα) 

ηίηινπο δηακνλήο ζε ηζρχ (άδεηεο δηακνλήο, δειηία δηακνλήο, δειηία 

κφληκεο δηακνλήο) πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’ εθαξκνγή ηνπ λ. 4251/2014 

(Α΄ 80) θαη ηνπ π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), ββ) βεβαηψζεηο θαηάζεζεο 

αίηεζεο ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 ηνπ λ. 4251/2014 ζε ηζρχ πνπ έρνπλ εθδνζεί 

θαη’ εθαξκνγή ηνπ λ. 4251/2014 θαη ηνπ π.δ. 106/2007, βγ) ηίηινπο 

δηακνλήο (άδεηεο δηακνλήο, δειηία δηακνλήο, δειηία κφληκεο δηακνλήο) 

θαη βεβαηψζεηο θαηάζεζεο αίηεζεο ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 ηνπ λ. 4251/2014, 



ε ηζρχο ησλ νπνίσλ έρεη παξαηαζεί ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

156 ηνπ λ. 4764/2020 (Α΄ 256) θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 

νηθ.7396/2021/24.3.2021 (Β’ 1223) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαλάζηεπζεο 

θαη Αζχινπ, θαζψο θαη ηζρχνπζεο εηδηθέο βεβαηψζεηο λφκηκεο δηακνλήο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 4251/2014 θαη νη νπνίνη έρνπλ 

αλαρσξήζεη απφ ηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππφ ζηνηρεία 

4000/1/111-δ/17.12.2019 (Β’ 4740) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο 

ηνπ Πνιίηε, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, γ) κέιε θπβεξλεηηθψλ απνζηνιψλ, δ) 

κέιε ησλ δηπισκαηηθψλ ή πξνμεληθψλ αξρψλ θαη απνζηνιψλ, κέιε δηεζλψλ 

θαη επξσπατθψλ νξγαληζκψλ, κέιε αλζξσπηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζηξαηησηηθνχο, ζηειέρε ησλ ζσκάησλ 

αζθαιείαο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θαζψο θαη 

ησλ ινηπψλ νξγάλσλ ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ησλ θαηεπεηγφλησλ κέηξσλ 

αληηκεηψπηζεο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν εηθνζηφ ηξίην ηεο απφ 14.3.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 

(Α΄ 64), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 4682/2020 (Α΄ 76), ε) 

πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λαπηηθψλ εκπνξηθψλ, επηβαηεγψλ πινίσλ θαη 

πινίσλ/ ζθαθψλ αλαςπρήο, ηα πιεξψκαηα ησλ αεξνζθαθψλ, ηα πιεξψκαηα 

θαη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ κηζζσκέλσλ πηεηηθψλ κέζσλ 

αεξνππξφζβεζεο, θαζψο θαη ηνπο νδεγνχο θνξηεγψλ νρεκάησλ, ηα νπνία 

δηειαχλνπλ γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη ην απνιχησο απαξαίηεην 

βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηε κεηαθνξά απηψλ, ζη) επηβάηεο ζε 

δηακεηαθφκηζε (transit), δ) ζπνπδαζηέο, ε) πξφζσπα πνπ θξνληίδνπλ 

ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε αλαπεξία (ΑκεΑ), ζ) θαηφρνπο Δηδηθνχ 

Γειηίνπ Σαπηφηεηαο Οκνγελνχο, θαζψο θαη η) επνρηθά εξγαδφκελνπο ζηνπο 

ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη αιηείαο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ άπαμ 

ζηε Υψξα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεη ε άδεηα εξγαζίαο ηνπο. 

Όια ηα πξφζσπα ηεο παξνχζαο απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε ηα 

θαηάιιεια έγγξαθα. 4. Τπήθννη ηξίησλ θξαηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ 

απαγφξεπζε ηεο παξνχζαο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάινπλ αίηεκα ζηελ 

ειιεληθή πξνμεληθή αξρή ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπο γηα ηελ 

θαη’ εμαίξεζε είζνδφ ηνπο ζηε Υψξα γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο, 

ηεξνπκέλσλ πάλησο ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο θαη εηδηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη, βάζεη ησλ νδεγηψλ ηεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο έλαληη ηνπ θνξσλντνχ 

COVID-19. 

Άπθπο ηπίηο – Πποϋποθέζειρ ειζόδος ζηη Χώπα 

1. Όινη νη ηαμηδηψηεο πξνο Διιάδα, αλεμαξηήησο ππεθνφηεηαο θαη 

ηξφπνπ εηζφδνπ ζηε Υψξα, ζπκπιεξψλνπλ ηελ ειεθηξνληθή θφξκα PLF 

(Passenger Locator Form), ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

https://travel.gov.gr, κε ηα ζηνηρεία επαθήο ηνπο ζηελ Διιάδα πξηλ 

απφ ηελ άθημή ηνπο ζηε Υψξα. Ζ απφδεημε ζπκπιήξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο 

θφξκαο PLF, πνπ απνζηέιιεηαη απηφκαηα κε ειεθηξνληθφ κήλπκα ζηνλ 

επηβάηε απφ ην ζχζηεκα, ζεσξείηαη αλαγθαίν ηαμηδησηηθφ έγγξαθν. 

Έγθπξε θφξκα PLF, κε θσδηθφ QR, ζεσξείηαη αλαγθαία γηα ηελ είζνδν ζε 

θάζε πχιε εηζφδνπ ηεο Υψξαο. 

2. Όινη νη ηαμηδηψηεο πξνο Διιάδα, αλεμαξηήησο ππεθνφηεηαο θαη 

ηξφπνπ εηζφδνπ ζηε Υψξα, αλεμαξηήησο εκβνιηαζκνχ ή λφζεζεο απηψλ, 

νθείινπλ λα έρνπλ δηαγλσζζεί αξλεηηθνί ζε εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε ηε 

κέζνδν PCR γηα θνξσλντφ COVID-19, πνπ έρεη δηελεξγεζεί κε ηε ιήςε 

https://travel.gov.gr/


ζηνκαηνθαξπγγηθνχ ή ξηλνθαξπγγηθνχ επηρξίζκαηνο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 

εβδνκήληα δχν (72) σξψλ πξηλ απφ ηελ άθημή ηνπο ζηελ Διιάδα απφ 

εξγαζηήξηα αλαθνξάο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ή δηέιεπζεο ή δεκφζηα ή 

ηδησηηθά εξγαζηήξηα ηεο ρψξαο απηήο, εθφζνλ ηα ηδησηηθά απηά 

εξγαζηήξηα έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή 

πηζηνπνίεζεο ηεο ρψξαο θαη λα θέξνπλ βεβαίσζε ηεο σο άλσ δηάγλσζεο, 

ζηελ ειιεληθή, αγγιηθή, γαιιηθή, γεξκαληθή, ηηαιηθή, ηζπαληθή ή 

ξσζηθή γιψζζα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ πξνζψπνπ, 

φπσο απηφ αλαγξάθεηαη ζην δηαβαηήξην, ή ελαιιαθηηθά λα έρνπλ 

δηαγλσζζεί αξλεηηθνί ζε έιεγρν κε ηε ρξήζε ηαρείαο αλίρλεπζεο 

αληηγφλνπ θνξσλντνχ COVID-19 (rapid test) εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) 

σξψλ πξηλ απφ ηελ άθημή ηνπο ζηελ Διιάδα απφ εξγαζηήξηα αλαθνξάο ηεο 

ρψξαο πξνέιεπζεο ή δηέιεπζεο ή δεκφζηα ή ηδησηηθά εξγαζηήξηα ηεο ρψξαο 

απηήο, εθφζνλ ηα ηδησηηθά απηά εξγαζηήξηα έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηελ 

αξκφδηα εζληθή αξρή πηζηνπνίεζεο ηεο ρψξαο θαη λα θέξνπλ βεβαίσζε ηεο 

σο άλσ δηάγλσζεο, ζηελ ειιεληθή, αγγιηθή, γαιιηθή, γεξκαληθή, 

ηηαιηθή, ηζπαληθή ή ξσζηθή γιψζζα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ πξνζψπνπ, φπσο απηφ αλαγξάθεηαη ζην δηαβαηήξην. 

2Α. Δηδηθψο νη κφληκνη θάηνηθνη ησλ θξαηψλ: Αξγεληηλή, Ηλδία, 

Μεμηθφ, Οπξνπγνπάε, Ρσζηθή Οκνζπνλδία, νπιηαλάην ηνπ Οκάλ θαη Υηιή 

εηζέξρνληαη ζηε Υψξα, εθφζνλ ε είζνδφο ηνπο επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε 

ηελ παξνχζα, ππφ ηελ πξφζζεηε πξνυπφζεζε λα δηαγηγλψζθνληαη αξλεηηθνί 

ζε ππνρξεσηηθφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε ηε κέζνδν PCR ή έιεγρν κε ηε 

ρξήζε ηαρείαο αλίρλεπζεο αληηγφλνπ θνξσλντνχ COVID-19 (rapid test) 

ζηα ζεκεία εηζφδνπ ζηε Υψξα, εθαξκνδνκέλσλ αλαινγηθψο σο πξνο ηα 

θιηκάθηα ειέγρνπ, ηελ παξακνλή ζε ρψξν ηεο πχιεο ειέγρνπ κέρξη ηελ 

έθδνζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ειέγρνπ θαη ηνλ ππνρξεσηηθφ πξνζσξηλφ 

πεξηνξηζκφ ζε πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο ηνπ ειέγρνπ ησλ παξ. 

5, 6 θαη 7. 

2Β. Όινη νη ηαμηδηψηεο πξνο Διιάδα, αλεμαξηήησο ππεθνφηεηαο θαη 

ηξφπνπ εηζφδνπ ζηε Υψξα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα θξάηε: Αίγππηνο, 

Αιβαλία, Αξγεληηλή, Βφξεηα Μαθεδνλία, Βνπιγαξία, Βξαδηιία, Γεσξγία, 

Γεκνθξαηία ηεο Κνχβαο, Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, Ηλδία, Κίλα, Ληβχε, 

Μαξφθν, Παθηζηάλ, Ρσζηθή Οκνζπνλδία θαη Σνπξθία εηζέξρνληαη ζηε Υψξα, 

εθφζνλ ε είζνδφο ηνπο επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαη κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ, κε ηελ πξφζζεηε πξνυπφζεζε 

λα δηαγηγλψζθνληαη αξλεηηθνί ζε ππνρξεσηηθφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν είηε 

κε ηε κέζνδν PCR είηε κε ηε ρξήζε ηαρείαο αλίρλεπζεο αληηγφλνπ 

θνξσλντνχ COVID-19 (rapid test), ζηα ζεκεία εηζφδνπ ηεο Υψξαο. Απφ 

ηνλ αλσηέξσ ππνρξεσηηθφ έιεγρν εμαηξνχληαη φζνη α) έρνπλ νινθιεξψζεη 

πξν ηνπιάρηζηνλ δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ ηνλ εκβνιηαζκφ γηα θνξσλντφ 

COVID-19 θαη πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ εκβνιηαζκνχ, ζηελ ειιεληθή, 

αγγιηθή, γαιιηθή, γεξκαληθή, ηηαιηθή, ηζπαληθή ή ξσζηθή γιψζζα, ην 

νπνίν έρεη εθδνζεί απφ δεκφζηα αξρή θαη ζχκθσλα κε ηελ νηθεία 

λνκνζεζία. Σν πηζηνπνηεηηθφ εκβνιηαζκνχ πεξηιακβάλεη ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ πξνζψπνπ, φπσο απηφ αλαγξάθεηαη ζην δηαβαηήξην, ηνλ 

ηχπν ηνπ δηελεξγεζέληνο εκβνιίνπ, ηνλ αξηζκφ ησλ δφζεσλ θαη ηελ 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπο, ή β) θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ λφζεζεο θαηφπηλ 

εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ κε ηε κέζνδν PCR ή θαηφπηλ ειέγρνπ κε ηε ρξήζε 

ηαρείαο αλίρλεπζεο αληηγφλνπ θνξσλντνχ COVID-19 (rapid test). Σν 

πηζηνπνηεηηθφ λφζεζεο εθδίδεηαη ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά απφ ηνλ 

πξψην ζεηηθφ έιεγρν θαη ε ηζρχο ηνπ δηαξθεί έσο ελελήληα (90) εκέξεο 



κεηά απφ απηφλ κε ηελ επηθχιαμε ηνπ επφκελνπ εδαθίνπ. Δηδηθψο, ηα 

πηζηνπνηεηηθά λφζεζεο πνπ εθδφζεθαλ απφ ηηο 15.7.2021 έσο θαη ηηο 

31.10.2021 παξακέλνπλ ζε ηζρχ έσο ηηο 31.1.2022. Ο πξψηνο ζεηηθφο 

έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ βα) δεκφζηα αξρή ζχκθσλα κε ηελ νηθεία 

λνκνζεζία ή ββ) εξγαζηήξηα αλαθνξάο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ή δηέιεπζεο 

ή δεκφζηα ή ηδησηηθά εξγαζηήξηα ηεο ρψξαο απηήο, εθφζνλ ηα ηδησηηθά 

απηά εξγαζηήξηα έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή 

πηζηνπνίεζεο ηεο ρψξαο. Σν πηζηνπνηεηηθφ λφζεζεο έρεη ζπληαρζεί ζηελ 

ειιεληθή, αγγιηθή, γαιιηθή, γεξκαληθή, ηηαιηθή, ηζπαληθή ή ξσζηθή 

γιψζζα θαη πεξηιακβάλεη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ πξνζψπνπ, φπσο απηφ 

αλαγξάθεηαη ζην δηαβαηήξην. Χο πξνο ηα θιηκάθηα ειέγρνπ, ηελ παξακνλή 

ζε ρψξν ηεο πχιεο ειέγρνπ κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 

ειέγρνπ θαη ηνλ ππνρξεσηηθφ πξνζσξηλφ πεξηνξηζκφ ζε πεξίπησζε ζεηηθνχ 

απνηειέζκαηνο ηνπ ειέγρνπ, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη παξ. 5, 6 θαη 7. 

Δηδηθψο νη ηαμηδηψηεο πξνο Διιάδα, αλεμαξηήησο ππεθνφηεηαο θαη ηξφπνπ 

εηζφδνπ ζηε Υψξα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα θξάηε: Νφηηα Αθξηθή, 

Μπνηζνπάλα, Νακίκπηα, Λεζφην, Εηκπάκπνπε, Μνδακβίθε, Δζνπαηίλη, 

Εάκπηα θαη Μαιάνπη εηζέξρνληαη ζηε Υψξα, εθφζνλ ε είζνδφο ηνπο 

επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, κε ηηο πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο: 

α) λα δηαγηγλψζθνληαη αξλεηηθνί ζε ππνρξεσηηθφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν 

είηε κε ηε κέζνδν PCR είηε κε ηε ρξήζε ηαρείαο αλίρλεπζεο αληηγφλνπ 

θνξσλντνχ COVID-19 (rapid test), ζηα ζεκεία εηζφδνπ ηεο Υψξαο θαη β) 

λα ππφθεηληαη ζε πξνζσξηλφ πεξηνξηζκφ απνθιεηζηηθά ζε μελνδνρεία 

θαξαληίλαο πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, γηα δέθα (10) 

εκεξεο απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ ειιεληθή Δπηθξάηεηα. Ο πεξηνξηζκφο 

ηεο πεξ. β) ιήγεη κε ηε δηελέξγεηα αξλεηηθνχ δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ κε 

ηε κέζνδν PCR, ηε δέθαηε εκέξα ηνπ πξνζσξηλνχ πεξηνξηζκνχ. 

2Γ. Οη ππνρξεψζεηο ησλ παξ. 2, 2Α θαη 2Β ηζρχνπλ θαη γηα αλειίθνπο 

απφ πέληε (5) εηψλ θαη άλσ. 

3. Σα αλαγθαία έγγξαθα εηζφδνπ ηαμηδησηψλ ζηε Υψξα ησλ παξ. 1 θαη 

2, επηδεηθλχνληαη απφ ηνπο ηαμηδηψηεο ζην πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο, ην νπνίν δχλαηαη λα επηθνπξείηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη 

απφ θιηκάθηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, γηα έιεγρν 

εγθπξφηεηαο θαη πιεξφηεηαο, θαηφπηλ ζπλδξνκήο πνπ παξέρεηαη απφ ην 

Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

4. Οη αεξνπνξηθέο θαη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, θαζψο θαη νη εηαηξίεο 

νδηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ ππνρξενχληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ 

ηαμηδηψηε πξηλ απφ ηελ επηβίβαζε ηνπ, ψζηε λα επηβεβαησζεί φηη θέξεη 

ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξ. 1 θαη 2 θαη ζε 

πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο θέξνπλ ηελ ππνρξέσζε 

επαλαπαηξηζκνχ ηνπ επηβάηε κε επζχλε θαη έμνδά ηνπο. 

5. Όινη νη ηαμηδηψηεο πξνο Διιάδα, αλεμαξηήησο ππεθνφηεηαο θαη 

ηξφπνπ εηζφδνπ ζηε Υψξα, ππφθεηληαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξ. 2Α θαη 

2Β, ζε δεηγκαηνιεπηηθφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε ηε κέζνδν PCR ή έιεγρν 

κε ηε ρξήζε ηαρείαο αλίρλεπζεο αληηγφλνπ θνξσλντνχ COVID-19 (rapid 

test) ζηε βάζε πγεηνλνκηθνχ αιγνξίζκνπ, θαη νθείινπλ, θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα παξακνλήο ηνπο ζηε Υψξα, λα ηεξνχλ ηα έθηαθηα κέηξα γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ζχκθσλα κε ηελ ππφ 

ζηνηρεία Γ1α/Γ.Π.νηθ.77146/10.12.2021 (Β’ 5816) θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Οη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

θιηκάθηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηνπ Δζληθνχ 

Οξγαληζκνχ Γεκφζηαο Τγείαο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηε δηελέξγεηα 



ηαηξηθψλ ειέγρσλ. 

6. Σα πξφζσπα πνπ ππφθεηληαη ζηνλ δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ηεο παξ. 

5 παξακέλνπλ ζε ρψξν ηεο πχιεο εηζφδνπ, κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ ειέγρνπ. 

7. Σα πξφζσπα ηεο παξ. 5 ππφθεηληαη ζε πξνζσξηλφ πεξηνξηζκφ, θαη’ 

νίθνλ ή ζε θαηάιιειν ηφπν πξνζσξηλήο δηακνλήο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ 

ηηο αξκφδηεο αξρέο, γηα δέθα (10) εκέξεο ζηηο πεξηπηψζεηο αλίρλεπζήο 

ηνπο σο ζεηηθψλ ζηνλ θνξσλντφ COVID-19. Kαηά παξέθθιηζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηνλ εκβνιηαζκφ 

πξν δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ θαη δηαγηγλψζθνληαη ζεηηθά, ηίζεληαη ζε 

πξνζσξηλφ πεξηνξηζκφ δηάξθεηαο επηά (7) εκεξψλ. Σα πξφζσπα ησλ Σεχρνο 

B’ 5951/17.12.2021 ΔΦΖΜΔΡΗ∆Α TΖ ΚΤΒΔΡΝΖΔΧ 76183 δχν πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ ππφθεηληαη ζε ππνρξεσηηθφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε ηε κέζνδν 

PCR ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ πξνζσξηλνχ πεξηνξηζκνχ ηνπο. 

8. Σα πξφζσπα ηεο παξ. 5 πνπ είλαη ζπλνδνί επηβεβαησκέλσλ 

θξνπζκάησλ θνξσλντνχ COVID-19 (ζηελέο επαθέο) έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

επηζηξνθήο ζηε ρψξα ηνπο ηελ ίδηα ή ηελ επφκελε εκέξα, ππφ ηηο εμήο 

πξνυπνζέζεηο: α) Να έρνπλ δηαγλσζζεί αξλεηηθνί δχν (2) θνξέο εληφο 

είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ είηε ζε εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε ηε κέζνδν 

PCR γηα θνξσλντφ COVID-19, πνπ έρεη δηελεξγεζεί κε ηε ιήςε 

ζηνκαηνθαξπγγηθνχ ή ξηλνθαξπγγηθνχ επηρξίζκαηνο είηε θαηφπηλ ειέγρνπ 

κε ηε ρξήζε ηαρείαο αλίρλεπζεο αληηγφλνπ θνξσλντνχ COVID-19 (rapid 

test) θαη β) λα θέξνπλ κάζθα ηχπνπ Ν95 θαηά ην ηαμίδη ηνπο. Δθφζνλ 

νη ζπλνδνί επηβεβαησκέλσλ θξνπζκάησλ θνξσλντνχ COVID-19 (ζηελέο 

επαθέο), πνπ δελ έρνπλ εκβνιηαζζεί ή λνζήζεη ηηο ηειεπηαίεο ελελήληα 

(90) εκέξεο, φπσο ηεθκεξηψλεηαη θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 2, παξακείλνπλ 

ζηε Υψξα καο, ππφθεηληαη ζε πξνζσξηλφ πεξηνξηζκφ, θαη’ νίθνλ ή ζε 

θαηάιιειν ηφπν πξνζσξηλήο δηακνλήο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο, γηα δεθαηέζζεξηο (14) εκέξεο απφ ηελ ηειεπηαία ηνπο επαθή κε 

επηβεβαησκέλν θξνχζκα θνξσλντνχ COVID-19 ρσξίο εξγαζηεξηαθφ έιεγρν 

ή γηα επηά (7) εκέξεο απφ ηελ ηειεπηαία ηνπο επαθή κε επηβεβαησκέλν 

θξνχζκα θνξσλντνχ COVID-19 θαη ππφθεηληαη ζε εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε 

ηε κέζνδν PCR ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ πξνζσξηλνχ πεξηνξηζκνχ ηνπο. 

Δθφζνλ νη ζπλνδνί επηβεβαησκέλσλ θξνπζκάησλ θνξσλντνχ COVID-19 

(ζηελέο επαθέο), πνπ έρνπλ εκβνιηαζζεί ή λνζήζεη ηηο ηειεπηαίεο 

ελελήληα (90) εκέξεο, παξακείλνπλ ζηε Υψξα καο, δελ ππφθεηληαη ζε 

πξνζσξηλφ πεξηνξηζκφ, αιιά ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά εξγαζηεξηαθά κε ηε 

κέζνδν PCR γηα θνξσλντφ COVID-19 θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηε Υψξα. 

9. ηα πξφζσπα πνπ παξαβηάδνπλ ηελ παξνχζα, θαη ρσξίο λα ζίγνληαη 

νη πξνβιεπφκελεο πνηληθέο θπξψζεηο, επηβάιιεηαη γηα θάζε παξάβαζε, 

κε αηηηνινγεκέλε πξάμε ηεο αξκφδηαο αξρήο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 

(α) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ εηθνζηνχ ηξίηνπ ηεο απφ 14.3.2020 Πξάμεο 

Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α΄ 64), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ 

λ. 4682/2020 (Α΄ 76), δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πέληε ρηιηάδσλ (5.000) 

επξψ. Δηδηθψο ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο παξ. 1 ην δηνηθεηηθφ 

πξφζηηκν αλέξρεηαη ζε πεληαθφζηα (500) επξψ. Σα πξφζηηκα εληάζζνληαη 

σο δεκφζηα έζνδα (λ.δ. 356/1974) ζηνλ Αλαιπηηθφ Λνγαξηαζκφ Δζφδσλ 

(Α.Λ.Δ.) 1560925001 «Πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο ησλ θαηεπείγνλησλ 

κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19». 

10. ε θάζε πεξίπησζε, ηα πξφζσπα ηνπ παξφληνο νθείινπλ θαηά ηα 

ινηπά, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξακνλήο ηνπο ζηε Υψξα, λα ηεξνχλ 

ηα έθηαθηα κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ 



COVID-19, ζχκθσλα κε ηελ ππφ ζηνηρεία Γ1α/ Γ.Π.νηθ.77146/10.12.2021 

θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Άξζξν ηέηαξην Πχιεο 

εηζφδνπ 1. Σα κέηξα ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ εθαξκφδνληαη γηα φια ηα πξφζσπα 

ησλ παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ζηηο εμήο πχιεο εηζφδνπ: α) 

ηνπο δηεζλείο αεξνιηκέλεο ηεο Υψξαο θαη ηνπο αεξνιηκέλεο πνπ 

δηαζέηνπλ ηεισλεηαθφ θαη δηαβαηεξηαθφ έιεγρν, β) ηνπο ιηκέλεο Παηξψλ, 

Ζγνπκελίηζαο θαη Κέξθπξαο θαη γ) ηνπο ζπλνξηαθνχο ζηαζκνχο: γα) 

Πξνκαρψλα, Οξκελίνπ, Νπκθαίαο, Δμνρήο, Δπδψλσλ, Νίθεο, Γντξάλεο, 

Κξπζηαιινπεγήο, Καθαβηάο θαη Μαπξνκαηίνπ, ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε, 

γβ) Καζηαληψλ θαη Κήπσλ ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε κε αλψηαην φξην ηα 

ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) άηνκα εβδνκαδηαίσο ρσξίο λα ππνινγίδνληαη 

νη νδεγνί θνξηεγψλ, γγ) Μέξηδηαλεο, απφ ηηο 08:00 έσο ηηο 20:00. 2. 

Ζ δηέιεπζε θνξηεγψλ νρεκάησλ γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ είλαη 

δπλαηή κέζσ ησλ ζπλνξηαθψλ ζεκείσλ ειέγρνπ ησλ πεξ. β) θαη γ) ηεο παξ. 

1 ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε, εθηφο απφ ην ζπλνξηαθφ ζεκείν ειέγρνπ 

Μέξηδηαλεο, γηα ην νπνίν ε δηέιεπζε θνξηεγψλ νρεκάησλ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο 08:00 έσο ηηο 20:00. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο δελ απαηηείηαη ε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ παξ. 1, 2, 

2Α θαη 2Β ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ. Οη νδεγνί ησλ θνξηεγψλ νρεκάησλ 

ππφθεηληαη ζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν κε ηε ρξήζε ηαρείαο αλίρλεπζεο 

αληηγφλνπ θνξσλντνχ COVID-19 (rapid test). Δηδηθψο, νη νδεγνί 

θνξηεγψλ νρεκάησλ αλεμαξηήησο ππεθνφηεηαο πνπ εθηεινχλ 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο ζηηο γξακκέο Ηηαιίαο-Διιάδαο (πξνο ηνπο 

ιηκέλεο Παηξψλ, Ζγνπκελίηζαο θαη Κέξθπξαο) νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ 

αξλεηηθή δήισζε απνηειέζκαηνο απηνδηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ λφζεζεο 

(self-test) πξηλ ηελ επηβίβαζή ηνπο επί ηνπ πινίνπ ζην ιηκάλη 

αλαρψξεζεο. Καηά ηελ άθημή ηνπο ζην ειιεληθφ ιηκάλη πξννξηζκνχ, νη 

νδεγνί ππνρξενχληαη λα επηδεηθλχνπλ ζηηο αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο ηελ 

αλσηέξσ δήισζε απνηειέζκαηνο απηνδηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ λφζεζεο 

(self-test) θαη ππφθεηληαη ζε ππνρξεσηηθή εμέηαζε ηαρείαο αλίρλεπζεο 

αληηγφλνπ θνξσλντνχ COVID-19 (rapid test). Οη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο 

ππνρξενχληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ ηαμηδηψηε πξηλ απφ ηελ επηβίβαζή ηνπ, 

ψζηε λα επηβεβαησζεί φηη έρεη δεισζεί ην απνηέιεζκα απηνδηαγλσζηηθνχ 

ειέγρνπ λφζεζεο (self-test) θαη ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο 

ππνρξέσζεο απηήο θέξνπλ ηελ ππνρξέσζε επηζηξνθήο ηνπ νδεγνχ θαη 

απνκάθξπλζεο ηνπ θνξηεγνχ νρήκαηνο απφ ην ιηκάλη κε επζχλε θαη έμνδά 

ηνπο. 

Άπθπο πέμπηο – Ειδικέρ πςθμίζειρ ζσεηικά με θαλάζζιερ μεηαθοπέρ 

1. α) Δπηηξέπεηαη ν θαηάπινπο ζηελ ειιεληθή Δπηθξάηεηα ηδησηηθψλ 

πινίσλ αλαςπρήο θαη επαγγεικαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ πινίσλ, αλεμαξηήησο 

ζεκαίαο θαη κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο έσο θαη ζαξάληα ελλέα (49) 

επηβαηψλ, εθφζνλ πξνέξρνληαη απφ θξάηε γηα ηα νπνία δελ ηζρχνπλ 

εηδηθφηεξα πεξηνξηζηηθά κέηξα θαη εθφζνλ νη επηβαίλνληεο έρνπλ 

δηαγλσζζεί αξλεηηθνί ζε εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε ηε κέζνδν PCR γηα 

θνξσλντφ COVID-19, πνπ έρεη δηελεξγεζεί κε ηε ιήςε ζηνκαηνθαξπγγηθνχ 

ή ξηλνθαξπγγηθνχ επηρξίζκαηνο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ εβδνκήληα δχν (72) 

σξψλ, πξηλ ηελ άθημή ηνπο ζηνλ πξψην ειιεληθφ ιηκέλα θαηάπινπ απφ ην 

εμσηεξηθφ ή ελαιιαθηηθά έρνπλ δηαγλσζζεί αξλεηηθνί ζε έιεγρν κε ηε 

ρξήζε ηαρείαο αλίρλεπζεο αληηγφλνπ θνξσλντνχ COVID-19 (rapid test) 

εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ πξηλ απφ ηελ άθημή ηνπο ζηνλ πξψην 

ειιεληθφ ιηκέλα θαηάπινπ απφ ην εμσηεξηθφ. 

Σα αλσηέξσ απνδεηθλχνληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 



ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ. 

β) Γηα ηα πινία ηεο πεξ. α) ηα νπνία δελ πξνέξρνληαη απφ θξάηε – 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) θαη ηεο πκθσλίαο έλγθελ, ν πξψηνο 

θαηάπινπο ζηελ ειιεληθή Δπηθξάηεηα πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζε 

ιηκέλεο πνπ απνηεινχλ πχιεο εηζφδνπ έλγθελ 

γ) Σνπιάρηζηνλ έμη (6) ψξεο πξηλ ηνλ θαηάπινπ ησλ πινίσλ ζηνλ πξψην 

ειιεληθφ ιηκέλα, νη πινίαξρνη/θπβεξλήηεο ελεκεξψλνπλ ηελ αξκφδηα 

Ληκεληθή Αξρή, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ζην αξλεηηθφ απνηέιεζκα θαηφπηλ εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ κε ηε 

κέζνδν PCR ή ελαιιαθηηθά κε ηε ρξήζε ηαρείαο αλίρλεπζεο αληηγφλνπ 

θνξσλντνχ COVID-19 (rapid test) ησλ επηβαηλφλησλ ζην πινίν. 

δ) Ο θαηάπινπο ησλ πινίσλ θαη ε απνβίβαζε ησλ επηβαηλφλησλ 

επηηξέπεηαη εθφζνλ φινη αλεμαηξέησο νη ηειεπηαίνη θέξνπλ ηα έγγξαθα 

ηεο πεξ. α). 

2. Με κέξηκλα ηνπ πινηνθηήηε ή ηνπ εθνπιηζηή, ηνπ δηαρεηξηζηή θαη 

ησλ πινηάξρσλ/θπβεξλεηψλ ησλ πινίσλ ηεο παξ. 1 δηαζθαιίδεηαη: α) Σν 

ζχλνιν ησλ επηβαηψλ ησλ πινίσλ σο εμήο: αα) πινία κε κεηαθνξηθή 

ηθαλφηεηα έσο θαη δψδεθα (12) επηβάηεο, κε ην ζχλνιν απηψλ, αβ) πινία 

κε επηηξεπφκελν ζπλνιηθφ αξηζκφ επηβαηψλ άλσ ησλ δψδεθα (12), γηα ηα 

νπνία ε ππεξβαίλνπζα θάζε θνξά ηνπο δψδεθα (12) επηβάηεο κεηαθνξηθή 

ηθαλφηεηα αλέξρεηαη ζην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) απηήο θαη 

πξνζηίζεηαη ζε εθείλε ησλ δψδεθα (12) επηβαηψλ. Δθφζνλ απφ ηελ ελ ιφγσ 

κείσζε δελ πξνθχπηεη αθέξαηνο αξηζκφο, απηφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ 

ακέζσο επφκελν. β) Πινία κε αξηζκφ θακπηλψλ άλσ ησλ δέθα (10) θαη έσο 

δεθαπέληε (15), κία (1) εμ απηψλ δηαηεξείηαη ππνρξεσηηθά θελή, ελψ 

ζε πεξίπησζε πινίσλ πνπ δηαζέηνπλ άλσ ησλ δεθαπέληε (15) θακπηλψλ 

δηαηεξνχληαη ππνρξεσηηθά θελέο δχν (2) εμ απηψλ. γ) Ζ ηήξεζε ειάρηζηεο 

απφζηαζεο ελάκηζη (1,5) κέηξνπ κεηαμχ ησλ επηβαηλφλησλ ζε απηά. 

3. Οη επηβάηεο, νη πινίαξρνη/θπβεξλήηεο, ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο, 

νη πινηνθηήηεο ή εθνπιηζηέο ή δηαρεηξηζηέο ησλ πινίσλ ηεο παξ. 1 θαζψο 

θαη θάζε άιινο ππεχζπλνο ππνρξενχληαη, θαηά ηελ επηβίβαζε, ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, ηελ απνβίβαζε θαζψο θαη ηελ παξακνλή ζε 

ιηκάληα, φξκνπο ή αθηέο, λα ηεξνχλ ηα νξηδφκελα ζηηο νδεγίεο πξφιεςεο 

θαη αληηκεηψπηζεο θξνπζκάησλ COVID-19 ζε ηδησηηθά πινία αλαςπρήο κεηά 

ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο 

COVID-19 θαη ζηηο νδεγίεο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο θξνπζκάησλ 

θνξσλντνχ COVID-19 ζε επαγγεικαηηθά πινία αλαςπρήο κεηά ηελ άξζε ησλ 

πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο COVID-19, 

αληίζηνηρα, νη νπνίεο βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 

(https://www.ynanp.gr/el/). 

4. Δπηηξέπεηαη ν θαηάπινπο ζηελ ειιεληθή Δπηθξάηεηα 

θξνπαδηεξφπινησλ αλεμαξηήησο ζεκαίαο, εθφζνλ πξνέξρνληαη απφ θξάηε 

γηα ηα νπνία δελ ηζρχνπλ εηδηθφηεξα πεξηνξηζηηθά κέηξα θαη εθφζνλ 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο νδεγίεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, νη νπνίεο βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 

(https://www.ynanp.gr/el/). 

5. Πεξηνξίδνληαη πξνζσξηλά νη ζαιάζζηεο ζπλδέζεηο κε ηελ Σνπξθία. 

Ζ απαγφξεπζε δελ θαηαιακβάλεη ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κε πινία, ηα 

πινία αλαςπρήο αλεμαξηήησο ζεκαίαο, θαζψο θαη ηα θξνπαδηεξφπινηα πνπ 

θαηαπιένπλ απφ ηνπο ιηκέλεο Γαιαηά Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη Νέαο Δθέζνπ 

https://www.ynanp.gr/el/
https://www.ynanp.gr/el/


(Κνπζάληαζη). 

6. Γηα θάζε παξάβαζε ησλ παξ. 1, 2 θαη 5 επηβάιιεηαη, ρσξίο λα 

ζίγνληαη νη πξνβιεπφκελεο πνηληθέο θπξψζεηο, κε αηηηνινγεκέλε πξάμε 

ηεο αξκφδηαο Ληκεληθήο Αξρήο, θαηά πεξίπησζε: α) ζηνπο επηβάηεο θαη 

ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πεληαθνζίσλ (500) επξψ, 

β) ζηνλ πινηνθηήηε ή ηνλ εθνπιηζηή, ηνλ δηαρεηξηζηή, θαζψο θαη ηνπο 

πινηάξρνπο ή θπβεξλήηεο, δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ρηιίσλ (1.000) επξψ. 

7. α) Δηδηθψο ν θαηάπινπο ζηελ ειιεληθή Δπηθξάηεηα πινίσλ 

αλαςπρήο, αλεμαξηήησο ζεκαίαο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Σνπξθία, 

επηηξέπεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο ιηκέλεο Καβάιαο, Μπηηιήλεο, Υίνπ, 

Βαζένο θαη Ππζαγνξείνπ άκνπ, Μχξηλαο Λήκλνπ, χκεο, θάιαο Πάηκνπ, 

θαζψο θαη ζηνπο ηνπξηζηηθνχο ιηκέλεο Κσ θαη Ρφδνπ. β) ηα πξφζσπα πνπ 

παξαβηάδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, θαη ρσξίο λα ζίγνληαη νη 

πξνβιεπφκελεο πνηληθέο θπξψζεηο, επηβάιιεηαη γηα θάζε παξάβαζε, κε 

αηηηνινγεκέλε πξάμε ηεο αξκφδηαο Ληκεληθήο Αξρήο, δηνηθεηηθφ 

πξφζηηκν πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. 

8. Δηδηθψο ζηηο πεξηπηψζεηο θαηάπινπ πινίσλ αλαςπρήο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ Αιβαλία θαη ηελ Σνπξθία δελ εθαξκφδεηαη ε παξ. 

2Β ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ. 

9. Ζ πιεξφηεηα ζηα επηβαηεγά θαη επηβαηεγά – νρεκαηαγσγά πινία πνπ 

εθηεινχλ δηεζλείο πιφεο ζηηο γξακκέο Διιάδνο-Ηηαιίαο θαη 

Διιάδνο-Αιβαλίαο αλέξρεηαη: 

α) Μέρξη πνζνζηφ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

επηβαηψλ ησλ πινίσλ ή κέρξη πνζνζηφ νγδφληα πέληε ηνηο εθαηφ (85%) 

ηνπ αξηζκνχ απηνχ, εθφζνλ ην πινίν δηαζέηεη θακπίλεο. Ζ θάιπςε ησλ 

θαζηζκάησλ αεξνπνξηθνχ ηχπνπ αλέξρεηαη ζην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%). 

β) ηηο θακπίλεο επηβαηψλ θαη πιεξσκάησλ δχλαληαη λα ελδηαηηψληαη 

κέρξη ηέζζεξα (4) άηνκα, εθφζνλ είλαη είηε ζχδπγνη/ζπκβηνχληεο, 

ζπγγελείο α’ ή β’ βαζκνχ είηε άηνκα κε αλαπεξία κεηά ηνπ ζπλνδνχ ηνπο, 

ζε δηαθνξεηηθή δε πεξίπησζε δπν (2) κεκνλσκέλνη επηβάηεο ή κέιε 

πιεξψκαηνο, αληηζηνίρσο. 

γ) Οη επηβάηεο, νη πινίαξρνη θαη ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο 

ππνρξενχληαη, πξηλ απφ ηελ επηβίβαζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, 

θαζψο θαη θαηά ηελ απνβίβαζε ησλ επηβαηψλ, λα ζπκκνξθψλνληαη θαη πξνο 

ηηο ινηπέο νδεγίεο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο θξνπζκάησλ θνξσλντνχ 

COVID-19 ζηα επηβαηεγά θαη επηβαηεγά – νρεκαηαγσγά πινία πνπ εθηεινχλ 

ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο, νη νπνίεο βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 

(https://www.ynanp.gr/el/). 

10. Γηα ηα πξνεξρφκελα απφ ηελ Αιβαλία επηβαηεγά θαη Σεχρνο B’ 

5951/17.12.2021 ΔΦΖΜΔΡΗ∆Α TΖ ΚΤΒΔΡΝΖΔΧ 76185 επηβαηεγά – 

νρεκαηαγσγά πινία πνπ εθηεινχλ δηεζλείο πιφεο κεηαμχ 

Αιβαλίαο-Διιάδνο, ν θαηάπινπο απηψλ επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε πξφγξακκα 

θαηαπφπισλ πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα Ληκεληθή Αξρή πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ πινπ θαη θέξεη ηε ζχκθσλε γλψκε απηήο. Ζ είζνδνο ησλ 

πξνζψπσλ ζηε Υψξα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ ηξίηνπ. 

11. Οη πινίαξρνη, ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο πνπ απαζρνινχληαη ζε 

πνληνπφξα πινία αλεμαξηήησο ζεκαίαο, θαζψο θαη ηπρφλ επηβαίλνληεο ζε 

απηά δχλαληαη λα εηζέιζνπλ ζηελ ειιεληθή Δπηθξάηεηα εθφζνλ έρνπλ 

δηαγλσζζεί αξλεηηθνί ζε εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε ηε κέζνδν PCR γηα 

θνξσλντφ COVID-19 πνπ έρεη δηελεξγεζεί κε ηε ιήςε ζηνκαηνθαξπγγηθνχ 

https://www.ynanp.gr/el/


ή ξηλνθαξπγγηθνχ επηρξίζκαηνο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ εβδνκήληα δχν (72) 

σξψλ, πξηλ ηελ άθημή ηνπο ζηνλ πξψην ειιεληθφ ιηκέλα θαηάπινπ απφ ην 

εμσηεξηθφ ή ελαιιαθηηθά έρνπλ δηαγλσζζεί αξλεηηθνί ζε έιεγρν κε ηε 

ρξήζε ηαρείαο αλίρλεπζεο αληηγφλνπ θνξσλντνχ COVID-19 (rapid test) 

εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ πξηλ απφ ηελ άθημή ηνπο ζηνλ πξψην 

ειιεληθφ ιηκέλα θαηάπινπ απφ ην εμσηεξηθφ. Δθφζνλ ηα πξφζσπα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ θέξνπλ βεβαίσζε εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ κε ηε 

κέζνδν PCR γηα θνξσλντφ COVID-19 ή ελαιιαθηηθά κε ηε ρξήζε ηαρείαο 

αλίρλεπζεο αληηγφλνπ θνξσλντνχ COVID-19 (rapid test) ζε ηζρχ, ζχκθσλα 

κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ, θαηά ηνλ θαηάπινπ 

ηνπο ζηνλ πξψην ειιεληθφ ιηκέλα, ππφθεηληαη ζε ππνρξεσηηθφ 

εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε ηε κέζνδν PCR. Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ ειέγρνπ, νη επηβαίλνληεο παξακέλνπλ επί ηνπ πινίνπ, 

ζε πεξίπησζε δε αληρλεπζήο ηνπο σο ζεηηθψλ ζηνλ θνξσλνηφ COVID-19 

παξακέλνπλ ζε ππνρξεσηηθφ πεξηνξηζκφ γηα δέθα (10) εκέξεο. Άξζξν έθην 

Γηαβίβαζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 1. Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ 

ηαμηδησηψλ πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή θφξκα PLF θαη’ 

εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δχλαληαη λα δηαβηβάδνληαη ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ 

Γεκφζηαο Τγείαο (ΔΟΓΤ), ν νπνίνο ηα επεμεξγάδεηαη γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζθνπψλ ηνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε 

θαη ε επηδεκηνινγηθή δηεξεχλεζε ηεο λφζνπ ηνπ θνξνλντνχ COVID-19. Ο 

ΔΟΓΤ νξίδεηαη σο Τπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηεο 

πεξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

[Καλνληζκφο (ΔΔ) 2016/679] θαη ηνπ λ. 4624/2019 (Α΄ 137). 2. ηηο 

αξκφδηεο αξρέο θαη ηα φξγαλα ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ησλ θαηεπεηγφλησλ 

κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν εηθνζηφ ηξίην ηεο απφ 14.3.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ (Α΄ 64), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 4682/2020 

(Α΄ 76), παξέρνληαη φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο, ηεξνχκελεο ζε θάζε πεξίπησζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Άξζξν έβδνκν Ηζρχο – Δηδηθέο θαη 

θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο 1. Ζ παξνχζα δελ εκπνδίδεη ηελ εθπφλεζε θαη 

εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο επαλαπαηξηζκνχ Διιήλσλ πνιηηψλ. 2. Ζ ππφ 

ζηνηρεία Γ1α/Γ.Π.νηθ.76642/9.12.2021 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ, Τγείαο, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Δζσηεξηθψλ, Τπνδνκψλ θαη 

Μεηαθνξψλ, Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη Δπηθξαηείαο 

«Πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ ζηε Υψξα πξνο πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ 

θνξσλντνχ COVID-19» (B΄ 5714) παξακέλεη ζε ηζρχ απφ ηε ιήμε ηεο, ζηηο 

17 Γεθεκβξίνπ 2021 θαη ψξα 06:00 έσο θαη ηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2021 θαη 

ψξα 05:59. 3. Ζ παξνχζα αληηθαζηζηά απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ηελ ππφ 

ζηνηρεία Γ1α/Γ.Π.νηθ.76642/9.12.2021 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 

«Πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ ζηε Υψξα πξνο πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ 

θνξσλντνχ COVID-19». 

  


