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Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021
Αρίθμ. Πρωτ.
Β- / 245639
ΠΡΟΣ:
Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ : Εγκύκλιος σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως
και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.
ΣΧΕΤ : Η υπ’ αριθ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732 απόφαση (ΦΕΚ 4214Β΄/13-09-21)
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των έκτακτων μέτρων που θεσπίζονται
για την προστασία της δημόσιας υγείας σας διαβιβάζεται η σχετική απόφαση με ισχύ έως
τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 και σας διευκρινίζονται τα κάτωθι:
1.

Οι ταξιδιώτες, ηλικίας 12 ετών και άνω, που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή
νοσήσαντες και διακινούνται με ΚΤΕΛ που εκτελούν υπεραστικά δρομολόγια,
υποβάλλονται έως σαράντα οκτώ ώρες πριν το ταξίδι τους σε διενέργεια
διαγνωστικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού
COVID-19 (rapid test).
Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως έντεκα (11) ετών, δύνανται να
πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου (selftest) που πραγματοποιείται έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την
προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου
Οι ανωτέρω διαγνωστικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά διαγνωστικά
εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε
φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δαπάνη των επιβατών, και αποδεικνύονται με
υποχρεωτική επίδειξη βεβαίωσης αρνητικής διάγνωσης είτε σε έντυπη μορφή ,
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είτε μη ηλεκτρονικό τρόπο.. Ειδικώς η δήλωση self-test εκδίδεται μέσω της
ιστοσελίδας gov.gr.
2. Οι εργαζόμενοι που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν εργασία
με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους
(εργαζόμενοι ΚΤΕΛ), υποβάλλονται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2)
φορές την εβδομάδα, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές
κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη.
3. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, ως υπεραστικά θεωρούνται τα δρομολόγια που
εκτελούνται

σε

διανομαρχιακές

γραμμές,

δηλαδή

μεταξύ

διαφορετικών

Περιφερειακών Ενοτήτων.
Τέλος παρακαλούνται οι αναφερόμενοι συγκοινωνιακοί φορείς, όπως ενημερώνουν
επαρκώς και με σαφήνεια το επιβατικό κοινό για την ισχύ των νέων μέτρων, αναρτώντας
πληροφοριακά έντυπα σε εμφανή σημεία των σταθμών καθώς και επί των οχημάτων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
α/α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Γραφεία Γενικών Διευθυντών Μεταφορών & Επικοινωνιών οικείων Περιφερειών
(αποστολή μέσω e-mail με παράκληση για την ενημέρωση των Υπηρεσιών Μεταφορών
και Επικοινωνιών αρμοδιότητάς τους
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Δ/νση Τροχαίας Αστυνόμευσης (trafficpolice.div@hellenicpolice.gr)
(με παράκληση για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της)
3. Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.)
(mail@poays.gr)
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Εθνική Αρχή Διαφάνειας
(seeyme@yme.gov.gr)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 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)
4. Γραφείο Τύπου (popipap@gmail.com, e.tenediou@yme.gov.gr)
5. Γενικό Διευθυντή Μεταφορών (a.polakis@yme.gov.gr)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
- Τμήμα Υπεραστικών Μεταφορών
- Τμήμα Αστικών Μεταφορών
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Γραφεία Γενικών Διευθυντών Μεταφορών & Επικοινωνιών οικείων Περιφερειών
(αποστολή μέσω e-mail)
(με παράκληση για την ενημέρωση των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών
αρμοδιότητάς τους)
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης
(με την παράκληση για την ενημέρωση των οικείων Π.Υ.Τ.)
3. Γ.Ε.Π.Ο.Ε.Τ. (αποστολή μέσω e-mail)
4. Ο.Φ.Α.Ε. (αποστολή μέσω e-mail)
5. Π.Ο.Α.Υ.Σ. (αποστολή μέσω e-mail)
6. Π.Ο.Α.Σ. (αποστολή μέσω e-mail)
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)
4. Γενικό Διευθυντή Μεταφορών (gdmetaf@yme.gov.gr)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
- Τμήμα Υπεραστικών Μεταφορών
- Τμήμα Αστικών Μεταφορών
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