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ΠΡΟΣ:

Όπως Πίνακας Αποδεκτών.

Προϋποθέσεις διενέργειας διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών μεταξύ Ελλάδας
και Αλβανίας κατ’εφαρμογή της υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.38199/2021
η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2661/18-6-2021

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την κυα Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.38199/2021
η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2661/18-6-2021 και επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημεία των νέων
ρυθμίσεων:
1. Με το άρθρο δεύτερο, η Αλβανία περιλαμβάνεται πλέον στις χώρες για τους μόνιμους κατοίκους των
οποίων παύει να ισχύει «η προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη Χώρα όλων των υπηκόων τρίτων
κρατών από οποιοδήποτε σημείο εισόδου στη Χώρα και με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε
μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων,
για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια» και οι οποίοι εισέρχονται στη Χώρα με οποιονδήποτε
τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο, εφόσον η είσοδος στη Χώρα δεν περιορίζεται από τις επιμέρους
διατάξεις της παρούσας..
2. Από την ανωτέρω κυα προκύπτει ότι η είσοδος στην χώρα γίνεται υπό προϋποθέσεις. Ειδικότερα και
σύμφωνα με το άρθρο τρίτο:.
1.Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη Χώρα,
συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://travel.gov. gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την άφιξή τους στη Χώρα. Η
απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό
μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα, θεωρείται αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο. Έγκυρη φόρμα PLF, με
κωδικό QR, θεωρείται αναγκαία για την είσοδο σε κάθε πύλη εισόδου της Χώρας.
2.Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη Χώρα, οφείλουν:
α) να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό
COVID-19 και να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική,
ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, το οποίο έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή και σύμφωνα με την οικεία
νομοθεσία. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό
αναγράφεται στο διαβατήριο, τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου, τον αριθμό των δόσεων και την
ημερομηνία διεξαγωγής τους ή
β) να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID19, που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος είτε κατόπιν
ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) βα) εντός των
τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα ως προς τον εργαστηριακό
έλεγχο με PCR και εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα ως προς τον
έλεγχο με rapid test, ββ) από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή
ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την
αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας και βγ) φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην
ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το
ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο.
Εναλλακτικά, οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, φέρουν πιστοποιητικό νόσησης ή θετικής διάγνωσης κατόπιν
εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) ισχύος δύο (2) έως εννέα (9) μηνών από την αναγραφόμενη σε αυτό
ημερομηνία νόσησης που έχει εκδοθεί με την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τον πρώτο θετικό έλεγχο
α) από δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, β) από εργαστήρια αναφοράς της χώρας
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προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά
εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας, γ) στην ελληνική,
αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο
του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο.
Εναλλακτικά, οι ταξιδιώτες προς την Ελλάδα δύνανται να φέρουν, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, Ψηφιακό
Πιστοποιητικό COVID-19 της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95), είτε αντίστοιχων ρυθμίσεων άλλων κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τον εμβολιασμό ή το αποτέλεσμα
του τελευταίου ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή εργαστηριακού ελέγχου
με τη μέθοδο PCR για τον κορωνοϊό COVID-19, ή τη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, κατά
περίπτωση, τηρουμένων των προβλεπόμενων στην παρούσα παράγραφο χρονικών διαστημάτων.
Η υποχρέωση της παρούσας παραγράφου ισχύει και για ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω.
3.Τα αναγκαία έγγραφα εισόδου ταξιδιωτών στη Χώρα των παρ. 1 και 2, επιδεικνύονται από τους ταξιδιώτες
στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο δύναται να επικουρείται για τον σκοπό αυτό και από
κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για έλεγχο εγκυρότητας και πληρότητας, κατόπιν
συνδρομής που παρέχεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
4.

Οι εταιρίες οδικών μεταφορών υποχρεούνται στον έλεγχο του ταξιδιώτη πριν από την επιβίβασή του,
ώστε να επιβεβαιωθεί ότι φέρει τα απαραίτητα έγγραφα που περιγράφονται στις παρ. 1 και 2 και σε
περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη
με ευθύνη και έξοδά τους.

5.Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη Χώρα, υπόκεινται
σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR ή έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) στη βάση υγειονομικού αλγορίθμου και οφείλουν, κατά το
χρονικό διάστημα παραμονής τους στη Χώρα, να τηρούν τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της
διασποράς του κορωνοίού COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.36587/10.6.2021 (Β'
2476) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από κλιμάκια της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι
επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων.
6.Τα πρόσωπα που υπόκεινται στον δειγματοληπτικό έλεγχο της παρ. 5 παραμένουν σε χώρο της πύλης
εισόδου, μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος του ελέγχου.
7.Τα πρόσωπα της παρ. 5 υπόκεινται σε προσωρινό περιορισμό, κατ' οίκον ή σε κατάλληλο τόπο
προσωρινής διαμονής που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές, για δέκα (10) ημέρες στις περιπτώσεις
ανίχνευσής τους ως θετικών στον κορωνοίό COVID-19. Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, τα
πρόσωπα που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό προ δεκατεσσάρων (14) ημερών και διαγιγνώσκονται
θετικά, τίθενται σε προσωρινό περιορισμό διάρκειας επτά (7) ημερών. Τα πρόσωπα των δύο
προηγούμενων εδαφίων υπόκεινται σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR την τελευταία
ημέρα του προσωρινού περιορισμού τους.
8.Στα πρόσωπα που παραβιάζουν την παρούσα, και χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες ποινικές
κυρώσεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής κατά την έννοια
της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ. Ειδικώς στην περίπτωση παραβίασης της παρ. 1 το διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται σε
πεντακόσια (500) ευρώ. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό
Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560925001 «Πρόστιμα για παραβάσεις των κατεπείγοντων μέτρων
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
9.Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα του παρόντος οφείλουν κατά τα λοιπά, κατά το χρονικό διάστημα
παραμονής τους στη Χώρα, να τηρούν τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.36587/10.6.2021 κοινή υπουργική απόφαση, όπως
εκάστοτε ισχύει.
Μετά από την θέση σε ισχύ της ανωτέρω κυα, τίθεται το θέμα της επανέναρξης της διενέργειας των διεθνών
τακτικών λεωφορειακών γραμμών μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας.
Σημειώνεται ότι οι αδειοδοτημένες λεωφορειακές γραμμές μεταξύ των δύο χωρών διέρχονται από
Κακκαβιά και Κρυσταλλοπηγή, γίνονται με συγκεκριμένα εγκεκριμένα δρομολόγια τόσο για τον Έλληνα
όσο και για τον Αλβανό συνεργάτη μεταφορέα (1:1) και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
άδειας που τους έχει χορηγηθεί για την διενέργεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής.
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Σύμφωνα με την κυα Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.38199/2021, οι πύλες της Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής είναι
ανοιχτές ως εξής:
-Κακαβιά, από τις 7:00 έως τις 19:00 με ανώτατο όριο τα χίλια πεντακόσια (1.500) άτομα ημερησίως χωρίς
να υπολογίζονται οι οδηγοί φορτηγών
-Κρυσταλλοπηγή από τις 8:00 έως τις 16:00 και έως το ανώτατο όριο των τετρακοσίων (400) ατόμων
ημερησίως.
Ειδικά, από την Κρυσταλλοπηγή επιτρέπεται η είσοδος αποκλειστικά σε εποχικά εργαζόμενους στον τομέα
της γεωργίας, οι οποίοι μπορούν να εισέλθουν άπαξ στη Χώρα κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει
εγκριθεί η απασχόλησή τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,. Κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου
τρίτου τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα κατ' εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, υπόκεινται
υποχρεωτικά στο συνοριακό σημείο ελέγχου σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR ή σε έλεγχο με τη
χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).
Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι οι διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές μεταξύ ΕλλάδαςΑλβανίας θα διενεργούνται μόνο μέσω της πύλης της Κακκαβιάς, για μεταφορείς των οποίων τα ήδη
εγκεκριμένα δρομολόγια εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι ανοιχτή η συγκεκριμένη πύλη
και μέχρι του ανωτάτου ημερησίου ορίου των 1500 ατόμων, ενώ δεν επιτρέπονται αλλαγές των ήδη
εγκεκριμένων δρομολογίων.
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την εφαρμογή των ανωτέρω.
Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα από τις 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τις 26
Ιουνίου 2021 και ώρα 06:00.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Α. ΠΟΛΑΚΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Δ/νση Τροχαίας Αστυνόμευσης
(trafficpolice.div@hellenicpolice.gr)
2.Υπουργείο Οικονομικών - Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών
Greek Ministry of Finance – Directorate for Customs Procedures

. 3.ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ (Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων
Τουρισμού)
. 4.Ο.Φ.Α.Ε. (Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Οδικών
Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών )
5. ΠΟΑΥΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού (gram-ypourgou@yme.gov.gr)
2. Γραφείο Υφυπουργού (yfyp@yme.gov.gr)
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών (gg@yme.gov.gr)

gdcustoms@aade.gr

info@poet.gr
info@ofae.gr

mail@poays.gr
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4. Γενικό Διευθυντή Μεταφορών (gdmetaf@yme.gov.gr)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών /Τμήμα Διεθνών Επιβατικών Μεταφορών

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: η με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.38199/2021 κυα

