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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 47302
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.46819/
23.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «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, 26 Ιουλίου 2021 και
ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021
και ώρα 6:00» (Β’ 3276).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104),
γ. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και ιδίως
της περ. η) της παρ. 2 και της περ. ε) της παρ. 4 αυτού.
δ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),
ε. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
στ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
ζ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148),
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η. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α’ 180),
θ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),
ι. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
ια. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιβ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ιγ. της υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607) και
ιδ. της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/
19.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.46819/23.7.2021 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «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, 26 Ιουλίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου
2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3276).
3. Την από 22.7.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
4. Την ανάγκη προσαρμογής των προϋποθέσεων μετακίνησης ανήλικων επιβατών δώδεκα (12) έως δεκαεπτά
(17) ετών σε πτήσεις εσωτερικού προς νησιωτικούς προορισμούς στο πλαίσιο των ισχυόντων έκτακτων μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο
της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας
επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας.
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5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.47301/26.7.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.46819/23.7.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
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Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «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, 26 Ιουλίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021
και ώρα 6:00» (Β’ 3276), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Η παρ. 5 του σημείου 18 (Μεταφορές) του πίνακα
της παρ. 1 του άρθρου 1 τροποποιείται αναφορικά με τη
μετακίνηση ανήλικων επιβατών δώδεκα (12) έως δεκαεπτά (17) ετών σε πτήσεις εσωτερικού προς νησιωτικούς
προορισμούς και το σημείο 18 διαμορφώνεται ως εξής:
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Μεταφορές

x

Λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς σε
περιορισμένη συχνότητα διασφαλίζοντας
επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης
των εργαζομένων, και πάντως με μέγιστη
πληρότητα εξήντα πέντε τοις εκατό (65%)
[λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία
αστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία
μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων
γραμμών), λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης,
καθώς και λεωφορεία δημοτικής
συγκοινωνίας, λεωφορεία αρμοδιότητας
ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, μέσα σταθερής τροχιάς
αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, αναβατήρες
(τελεφερίκ)].

x

Λειτουργία των υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ
και του σιδηρόδρομου με μέγιστη πληρότητα
ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).

x

Λειτουργία των τουριστικών λεωφορείων και
ειδικών τουριστικών λεωφορείων περιήγησης
πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου με
μέγιστη πληρότητα ογδόντα πέντε τοις εκατό
(85%).

x

Μέχρι πέντε (5) επιβάτες πλέον του οδηγού
σε επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης
(Ε.Ι.Χ.) έως επτά (7) θέσεων.

x

Μέχρι επτά (7) επιβάτες πλέον του οδηγού σε
επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.)
έως εννέα (9) θέσεων.

x

Μέχρι τρία (3) άτομα πλέον του οδηγού στα
διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου ΒΑΝ
οχήματα που κυκλοφορούν σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 61512/2900/11.12.2002 απόφαση του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’
1548).

x

Μέχρι πέντε (5) επιβάτες, πλέον του οδηγού
σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης
(Ε.Δ.Χ., Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά
ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό
του ν. 4093/2012 (Α’ 222) έως επτά (7)
θέσεων.

- Οι αριθμητικοί/ποσοτικοί περιορισμοί
στις μετακινήσεις αφορούν τον
τόπο/σημείο αναχώρησης ή εσωτερικής
μετακίνησης.
- Για τις αεροπορικές μεταφορές,
ισχύουν οι κανόνες του Παραρτήματος
IV το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.

45293

45294

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3349/26.07.2021

x

Μέχρι επτά (7) επιβάτες, πλέον του οδηγού σε
επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.
Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής
Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν.
4093/2012 έως εννέα (9) θέσεων.

x

Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων
επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα
επιβαίνουν α) αποκλειστικά γονείς με τα
τέκνα τους. Στην περίπτωση που τα τέκνα
είναι ενήλικα, η διαπίστωση της συνδρομής
αυτής γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής
ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου
(διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης) ή β)
άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο
επιβάτη για τη μετακίνησή του.

x

Μαθητές που εξυπηρετούνται με ταξί σε μη
αστικές περιοχές, για τη μετάβαση τους στο
σχολείο, επιτρέπεται να μετακινηθούν μέχρι
και τέσσερα (4) άτομα, με την προσκόμιση
σχετικής βεβαίωσης του Διευθυντή του
σχολείου. Η δυνατότητα του προηγούμενου
εδαφίου παρέχεται, με την προσκόμιση
αντίστοιχης βεβαίωσης, και για τις
περιπτώσεις εκπαιδευτικών σε μη αστικές
περιοχές, που εξυπηρετούνται είτε με ταξί
είτε με όχημα ενός εκ των εκπαιδευτικών.

x

Εξαίρεση από την υποχρέωση χρήσης μάσκας
σε Ε.Ι.Χ. όταν επιβαίνουν μόνο ο/η οδηγός,
σύζυγοι/συμβιούντες και συγγενείς α’ και β’
βαθμού.

x

1. Πληρότητα στα επιβατηγά και επιβατηγά –
οχηματαγωγά πλοία: α) μέχρι ποσοστό
ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού
αριθμού επιβατών των πλοίων ή μέχρι
ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του
αριθμού αυτού, εφόσον το πλοίο διαθέτει
καμπίνες. Η κάλυψη των καθισμάτων
αεροπορικού τύπου ανέρχεται στο πενήντα
τοις εκατό (50%).
β) Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων
δύνανται να ενδιαιτώνται μέχρι τέσσερα (4)
άτομα, εφόσον είναι είτε
σύζυγοι/συμβιούντες, συγγενείς α’ ή β’
βαθμού είτε άτομα με αναπηρία μετά του
συνοδού τους, σε διαφορετική δε περίπτωση
δυο (2) μεμονωμένοι επιβάτες ή μέλη
πληρώματος, αντιστοίχως.

x

2. Πληρότητα στα επιβατηγά - οχηματαγωγά ταχύπλοα, επιβατηγά-ταχύπλοα και
επιβατηγά-υδροπτέρυγα: α) μέχρι ποσοστό
ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού
αριθμού επιβατών των πλοίων, εάν αυτά
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διαθέτουν φίλτρα τύπου HEPA (High Efficiency
Particulate Air) και εφόσον βεβαιώνονται, με
ευθύνη του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και
των πλοιάρχων, καθώς και των φορέων
κυβερνητικής πιστοποίησης αυτών, η
τοποθέτηση και η λειτουργία τους σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Με μέριμνα
του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των
πλοιάρχων καταρτίζεται σχέδιο κάλυψης
καθισμάτων αεροπορικού τύπου για κάθε
πλοίο και
β) μέχρι ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)
εφόσον στα ανωτέρω πλοία δεν έχει
εγκατασταθεί ο εξοπλισμός της περ. (α).

x

3. α) Η επιβίβαση των επιβατών στα πλοία
των παρ. 1 και 2, στα θαλάσσια ταξί και τις
λάντζες από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδος
προς τα νησιά και λοιπά ηπειρωτικά λιμάνια,
καθώς και μεταξύ των νησιών επιτρέπεται
εφόσον οι επιβάτες:
αα) Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον
δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό
για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν
πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή
αβ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε
εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19
με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη
λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού
επιχρίσματος εντός των τελευταίων
εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την
προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου είτε σε
εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των
τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την
προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. Η αρνητική
διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη
μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου rapid test
αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής
βεβαίωσης, ή
αγ) επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που
εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον
πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί
έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από
αυτόν.
Η υποχρέωση της παρ. 3 περιλαμβάνει
ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω.
β) Από τις υποχρεώσεις της περ. α)
εξαιρούνται:
βα) οι επιβάτες που μετακινούνται μεταξύ
διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων για
λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση, οι
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οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις
μετακινήσεις τους και με διενέργεια
εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου
(self-test),
ββ) οι επιβάτες που μετακινούνται σε
ακτοπλοϊκές συνδέσεις μεταξύ νήσων της ίδιας
Περιφέρειας οι οποίοι δύνανται να
πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με
διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest), είτε σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με
τα γενικώς ισχύοντα, είτε εντός είκοσι
τεσσάρων (24) ωρών πριν από την
προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου,
βγ) οι επιβάτες που μετακινούνται i) στις
ακτοπλοϊκές συνδέσεις από την ηπειρωτική
Χώρα προς την Εύβοια, ii) στις πορθμειακές
γραμμές Πέραμα-Παλούκια Σαλαμίνας,
Πέραμα Μεγαρίδος-Φανερωμένη Σαλαμίνας,
Ρίο - Αντίρριο, καθώς και iii) στις πορθμειακές
γραμμές Πόρος-Γαλατάς, Πούντα-Ελαφόνησος
Λακωνίας, Τρυπητή-Αμμουλιανή Χαλκιδικής,
Κόστα-Σπέτσες, Μετόχι-Ύδρα, Ερμιόνη-Ύδρα,
Χάνια-Τριζόνια Φωκίδος, Αλογόπορος-Παλαιό
Τρίκερι Μαγνησίας και Μύτικας
Αιτωλοακαρνανίας-Καστός-Κάλαμος
αποκλειστικά για τους μόνιμους κατοίκους
του Πόρου, του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων,
της Ελαφονήσου, της Αμμουλιανής, των
Σπετσών, της Ύδρας, των Τριζονίων, της
δημοτικής ενότητας Τρικερίου, του Καστού
και του Καλάμου, οι οποίοι δύνανται να
πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με
διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν την
προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου,
βδ) οι ανήλικοι από δώδεκα (12) έως δεκαεπτά
(17) ετών οι οποίοι δύνανται να
πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με
διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την
προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.
γ) Η επιβίβαση των επιβατών στα πλοία των
παρ. 1 και 2, στα θαλάσσια ταξί και τις λάντζες
από τα νησιά προς τα λιμάνια της ηπειρωτικής
Ελλάδος επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες
πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. α) ή,
εναλλακτικά, προσκομίζουν βεβαίωση
αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) που έχει διενεργηθεί έως και είκοσι
τέσσερις (24) ώρες πριν την
προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.
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δ) Σε κάθε περίπτωση, για την επιβίβαση των
επιβατών από λιμάνια της ηπειρωτικής
Ελλάδας προς τα νησιά και αντίστροφα,
συμπληρώνεται υποχρεωτικά το
Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας πριν την
Επιβίβαση που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα 1 των μέτρων πρόληψης και
αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 στα
επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά
πλοία που εκτελούν θαλάσσιες
ενδομεταφορές, τα οποία βρίσκονται
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
https://www.ynanp.gr/el/.

x

4. Σε όλα τα επιβατηγά πλοία, επιβατηγά –
οχηματαγωγά πλοία, λάντζες, θαλάσσια ταξί,
μικρά σκάφη, επαγγελματικά και ιδιωτικά
πλοία αναψυχής, επαγγελματικά τουριστικά
πλοία, καθώς και τα ημερόπλοια,
ανεξαρτήτως σημαίας απαγορεύεται η
οργάνωση και η πραγματοποίηση
εκδηλώσεων διασκέδασης, καθώς και η
συμμετοχή σε αυτές.

x

Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του
πληρώματος υποχρεούνται, πριν από την
επιβίβαση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού,
καθώς και κατά την αποβίβαση των επιβατών,
να συμμορφώνονται και προς τα λοιπά μέτρα
πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων
κορωνοϊού COVID-19 στα επιβατηγά και
επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που
εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές,
https://www.ynanp.gr/el/.

x

Για τα κρουαζιερόπλοια, τα ιδιωτικά και
επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και
τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία
αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας που
καταπλέουν από το εξωτερικό, τα
επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια
ισχύουν οι κανόνες των Παραρτημάτων 9 και
10, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας.

x

1. Οι πτήσεις εσωτερικού προς νησιωτικούς
προορισμούς πραγματοποιούνται εφόσον οι
επιβάτες:
α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον
δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό
για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν
πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή
β) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε
εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19
με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη
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λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού
επιχρίσματος εντός των τελευταίων
εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την
προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου είτε σε
εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των
τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την
προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. Η αρνητική
διάγνωση του ελέγχου με την μέθοδο PCR και
της εξέτασης με rapid test αποδεικνύονται με
την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή
γ) επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που
εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον
πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί
έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από
αυτόν.
2. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από τις
αεροπορικές εταιρίες με την αγορά του
εισιτηρίου και την επισύναψη των ψηφιακών
βεβαιώσεων, καθώς και δειγματοληπτικά από
αστυνομικές αρχές σε αεροδρόμια.
3. Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως
υπηκοότητας, υποχρεούνται να επιδεικνύουν
στα σημεία ελέγχου την ηλεκτρονική φόρμα
Passenger Locator Form (PLF) η οποία
εκδίδεται μέσω της διαδικτυακής πύλης
https://travel.gov.gr.
4. Σε περίπτωση προσκόμισης της βεβαίωσης
των περ. (α), (β) και (γ) από αλλοδαπό σε
άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής ή αγγλικής,
ο έλεγχος εναπόκειται στην αεροπορική
εταιρία.
5. Υπόχρεοι στην προσκόμιση των ανωτέρω
δικαιολογητικών για τη μετακίνηση σε νησιά
είναι όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί
ταξιδιώτες δώδεκα (12) ετών και άνω.
Εναλλακτικά, οι ανήλικοι ημεδαποί και
αλλοδαποί ταξιδιώτες από δώδεκα (12) έως
δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να
πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με
διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την
προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.
Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος
υποχρεούνται, πριν από την επιβίβαση, κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την
αποβίβαση των επιβατών, να
συμμορφώνονται και προς τα λοιπά μέτρα
πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων
κορωνοϊού COVID-19 που είναι αναρτημένα
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στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας https://www.ypa.gr.

x

Σε περίπτωση που επιβάτης δεν φέρει μάσκα,
δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο μέσο
μεταφοράς.

β. Μετά το σημείο 3 της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 1 προστίθεται σημείο 4 αναφορικά με τις υπηρεσίες παιδοτόπου σε κλειστό χώρο (ΚΑΔ 93.29.19.05) και η περ. α) της παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. α) Σε όλη την Επικράτεια αναστέλλεται η λειτουργία των παρακάτω δραστηριοτήτων:
1. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, υπό τους ειδικότερους όρους του σημείου 26 του πίνακα της
παρ. 1/ΚΑΔ 82.30.
2. Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους/ΚΑΔ 88.10.11.
3. Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις, με εξαίρεση τις δραστηριότητες ψυχαγωγικών και πολιτιστικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε ανήλικους έως δώδεκα (12) ετών, τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία
σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής, καθώς και, από το
Σάββατο, 24 Ιουλίου 2021, τις δραστηριότητες του Σωματείου Ανώνυμων Αλκοολικών Ελλάδος και άλλων Ενώσεων
Αλκοολικών Ανωνύμων (ΚΑΔ 94.99.16.01)/ΚΑΔ 94.99.16.
4. Υπηρεσίες παιδοτόπου (ΚΑΔ 93.29.19.05), υπό τους ειδικότερους όρους του σημείου 17 του πίνακα της παρ. 1.».
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της έως και τις 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6.00.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2021
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Προστασίας του Πολίτη

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας

Αναπληρωτής
Υπουργός Εσωτερικών

Υποδομών και Μεταφορών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02033492607210012*

