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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 42012
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.41332/
2.7.2021 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, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα
6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα
6:00» (Β’ 2879).
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),

Αρ. Φύλλου 2955

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.41332/2.7.2021 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, 5 Ιουλίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021
και ώρα 6:00» (Β’ 2879).
3. Την από 1.7.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
4. Την ανάγκη προσαρμογής των προϋποθέσεων επιβίβασης των επιβατών σε πλοία από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας προς τα νησιά και μεταξύ των νησιών
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.42011/5.7.2021 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. Οι υποπερ. ββ) και βγ) της περ. β) της παρ. 3 του σημείου 18 (Μεταφορές) του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1
της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.41332/2.7.2021 (Β’ 2879) κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται αναφορικά
με τη μετακίνηση επιβατών σε ακτοπλοϊκές συνδέσεις μεταξύ νήσων της ιδίας Περιφέρειας και στις πορθμειακές
γραμμές Κόστα-Σπέτσες, Μετόχι-Ύδρα και Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας-Καστός-Κάλαμος και το σημείο 18 αντικαθίσταται ως εξής:
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ɀɸʏɲʔʉʌɹʎ
- Ƀɿ ɲʌɿɽʅɻʏɿʃʉʀ/ʋʉʍʉʏɿʃʉʀ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ
ʍʏɿʎ ʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏʉʆ
ʏʊʋʉ/ʍɻʅɸʀʉ ɲʆɲʖʙʌɻʍɻʎ ɼ ɸʍʘʏɸʌɿʃɼʎ
ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻʎ.
- ȳɿɲ ʏɿʎ ɲɸʌʉʋʉʌɿʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ,
ɿʍʖʑʉʐʆ ʉɿ ʃɲʆʊʆɸʎ ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ
IV ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ
ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ.

x ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ʅɹʍʘʆ ʅɲɺɿʃɼʎ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ʍɸ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɻ ʍʐʖʆʊʏɻʏɲ ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʆʏɲʎ
ɸʋɲʌʃɼ ʃʀʆɻʍɻ ɿɷʀʘʎ ʃɲʏɳ ʏɿʎ ʙʌɸʎ ʃʀʆɻʍɻʎ
ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ, ʃɲɿ ʋɳʆʏʘʎ ʅɸ ʅɹɶɿʍʏɻ
ʋʄɻʌʊʏɻʏɲ ɸʇɼʆʏɲ ʋɹʆʏɸ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (65%)
[ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʖʌɼʍɻʎ (ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ
ɲʍʏɿʃʙʆ ȾɈȵȿ ɼ ȾɈȵȿ Ȱȵ, ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ
ʅɸʅʉʆʘʅɹʆʘʆ ɲʐʏʉʃɿʆɻʏɿʍʏʙʆ ɳɶʉʆʘʆ
ɶʌɲʅʅʙʆ), ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ ɿɷɿʘʏɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ,
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ ɷɻʅʉʏɿʃɼʎ
ʍʐɶʃʉɿʆʘʆʀɲʎ, ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʎ
ɃȰɇȰ Ȱȵ ʃɲɿ ɃȰɇȺ Ȱȵ, ʅɹʍɲ ʍʏɲɽɸʌɼʎ ʏʌʉʖɿɳʎ
ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʎ ɇɈȰɇɉ Ȱȵ, ɲʆɲɴɲʏɼʌɸʎ
(ʏɸʄɸʔɸʌʀʃ)].

x ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ʐʋɸʌɲʍʏɿʃʙʆ ȾɈȵȿ ɼ ȾɈȵȿ Ȱȵ
ʃɲɿ ʏʉʐ ʍɿɷɻʌʊɷʌʉʅʉʐ ʅɸ ʅɹɶɿʍʏɻ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲ
ʉɶɷʊʆʏɲ ʋɹʆʏɸ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (85%).

x ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ʏʉʐʌɿʍʏɿʃʙʆ ʄɸʘʔʉʌɸʀʘʆ ʃɲɿ
ɸɿɷɿʃʙʆ ʏʉʐʌɿʍʏɿʃʙʆ ʄɸʘʔʉʌɸʀʘʆ ʋɸʌɿɼɶɻʍɻʎ
ʋʊʄɸʘʆ ɲʆʉɿʃʏʉʑ ɼ ʃʄɸɿʍʏʉʑ ʏʑʋʉʐ ʅɸ
ʅɹɶɿʍʏɻ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲ ʉɶɷʊʆʏɲ ʋɹʆʏɸ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ
(85%).

x ɀɹʖʌɿ ʋɹʆʏɸ (5) ɸʋɿɴɳʏɸʎ ʋʄɹʉʆ ʏʉʐ ʉɷɻɶʉʑ
ʍɸ ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ ʉʖɼʅɲʏɲ ɿɷɿʘʏɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ
(ȵ.Ȼ.ɍ.) ɹʘʎ ɸʋʏɳ (7) ɽɹʍɸʘʆ.

x ɀɹʖʌɿ ɸʋʏɳ (7) ɸʋɿɴɳʏɸʎ ʋʄɹʉʆ ʏʉʐ ʉɷɻɶʉʑ ʍɸ
ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ ʉʖɼʅɲʏɲ ɿɷɿʘʏɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ (ȵ.Ȼ.ɍ.)
ɹʘʎ ɸʆʆɹɲ (9) ɽɹʍɸʘʆ.

x ɀɹʖʌɿ ʏʌʀɲ (3) ɳʏʉʅɲ ʋʄɹʉʆ ʏʉʐ ʉɷɻɶʉʑ ʍʏɲ
ɷɿʋʄʉʃɳʅʋɿʆɲ, ʅɿʃʏɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʃɲɿ ʏʑʋʉʐ ȲȰɁ
ʉʖɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ʃʐʃʄʉʔʉʌʉʑʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʐʋ’ ɲʌ. 61512/2900/11.12.2002 ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ
ɉʋʉʐʌɶʉʑ ɀɸʏɲʔʉʌʙʆ ʃɲɿ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ (Ȳ’
1548).

x ɀɹʖʌɿ ʋɹʆʏɸ (5) ɸʋɿɴɳʏɸʎ, ʋʄɹʉʆ ʏʉʐ ʉɷɻɶʉʑ
ʍɸ ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ ʉʖɼʅɲʏɲ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʖʌɼʍɻʎ
(ȵ.ȴ.ɍ., ȵɿɷɿʃɼʎ ɀʀʍɽʘʍɻʎ) ʃɲɿ ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ
ɿɷɿʘʏɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ (ȵ.Ȼ.ɍ.) ʉʖɼʅɲʏɲ ʅɸ ʉɷɻɶʊ
ʏʉʐ ʆ. 4093/2012 (Ȱ’ 222) ɹʘʎ ɸʋʏɳ (7)
ɽɹʍɸʘʆ.

x ɀɹʖʌɿ ɸʋʏɳ (7) ɸʋɿɴɳʏɸʎ, ʋʄɹʉʆ ʏʉʐ ʉɷɻɶʉʑ ʍɸ
ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ ʉʖɼʅɲʏɲ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʖʌɼʍɻʎ (ȵ.ȴ.ɍ.
ȵɿɷɿʃɼʎ ɀʀʍɽʘʍɻʎ) ʃɲɿ ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ ɿɷɿʘʏɿʃɼʎ
ɍʌɼʍɻʎ (ȵ.Ȼ.ɍ.) ʉʖɼʅɲʏɲ ʅɸ ʉɷɻɶʊ ʏʉʐ ʆ.
4093/2012 ɹʘʎ ɸʆʆɹɲ (9) ɽɹʍɸʘʆ.

x ȸ ʐʋɹʌɴɲʍɻ ʏʉʐ ʉʌʀʉʐ ɸʋɿɴɲɿʆʊʆʏʘʆ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʅʊʆʉ ɸʔʊʍʉʆ ʍʏʉ ʊʖɻʅɲ
ɸʋɿɴɲʀʆʉʐʆ ɲ) ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ɶʉʆɸʀʎ ʅɸ ʏɲ
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ʏɹʃʆɲ ʏʉʐʎ. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʏɲ ʏɹʃʆɲ
ɸʀʆɲɿ ɸʆɼʄɿʃɲ, ɻ ɷɿɲʋʀʍʏʘʍɻ ʏɻʎ ʍʐʆɷʌʉʅɼʎ
ɲʐʏɼʎ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋʀɷɸɿʇɻ ɲʍʏʐʆʉʅɿʃɼʎ
ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ ɼ ɳʄʄʉʐ ɸʋʀʍɻʅʉʐ ɸɶɶʌɳʔʉʐ
(ɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ ɼ ɷɿʋʄʙʅɲʏʉʎ ʉɷɼɶɻʍɻʎ) ɼ ɴ)
ɳʏʉʅʉ ʋʉʐ ʖʌɼɺɸɿ ɴʉɼɽɸɿɲʎ ɲʋʊ ɷɸʑʏɸʌʉ
ɸʋɿɴɳʏɻ ɶɿɲ ʏɻ ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɼ ʏʉʐ.

x ɀɲɽɻʏɹʎ ʋʉʐ ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆʏɲɿ ʅɸ ʏɲʇʀ ʍɸ ʅɻ
ɲʍʏɿʃɹʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ, ɶɿɲ ʏɻ ʅɸʏɳɴɲʍɻ ʏʉʐʎ ʍʏʉ
ʍʖʉʄɸʀʉ, ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʆɲ ʅɸʏɲʃɿʆɻɽʉʑʆ ʅɹʖʌɿ
ʃɲɿ ʏɹʍʍɸʌɲ (4) ɳʏʉʅɲ, ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻ
ʍʖɸʏɿʃɼʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ʏʉʐ ȴɿɸʐɽʐʆʏɼ ʏʉʐ
ʍʖʉʄɸʀʉʐ. ȸ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐ
ɸɷɲʔʀʉʐ ʋɲʌɹʖɸʏɲɿ, ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ, ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɿʎ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ʍɸ ʅɻ ɲʍʏɿʃɹʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ, ʋʉʐ ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆʏɲɿ ɸʀʏɸ ʅɸ ʏɲʇʀ
ɸʀʏɸ ʅɸ ʊʖɻʅɲ ɸʆʊʎ ɸʃ ʏʘʆ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ.

x ȵʇɲʀʌɸʍɻ ɲʋʊ ʏɻʆ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʖʌɼʍɻʎ ʅɳʍʃɲʎ
ʍɸ ȵ.Ȼ.ɍ. ʊʏɲʆ ɸʋɿɴɲʀʆʉʐʆ ʅʊʆʉ ʉ/ɻ ʉɷɻɶʊʎ,
ʍʑɺʐɶʉɿ/ʍʐʅɴɿʉʑʆʏɸʎ ʃɲɿ ʍʐɶɶɸʆɸʀʎ ɲ’ ʃɲɿ ɴ’
ɴɲɽʅʉʑ.

x 1. Ʌʄɻʌʊʏɻʏɲ ʍʏɲ ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ ʃɲɿ ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ –
ʉʖɻʅɲʏɲɶʘɶɳ ʋʄʉʀɲ: ɲ) ʅɹʖʌɿ ʋʉʍʉʍʏʊ
ʉɶɷʊʆʏɲ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (80%) ʏʉʐ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ
ɲʌɿɽʅʉʑ ɸʋɿɴɲʏʙʆ ʏʘʆ ʋʄʉʀʘʆ ɼ ʅɹʖʌɿ
ʋʉʍʉʍʏʊ ʉɶɷʊʆʏɲ ʋɹʆʏɸ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (85%) ʏʉʐ
ɲʌɿɽʅʉʑ ɲʐʏʉʑ, ɸʔʊʍʉʆ ʏʉ ʋʄʉʀʉ ɷɿɲɽɹʏɸɿ
ʃɲʅʋʀʆɸʎ. ȸ ʃɳʄʐʗɻ ʏʘʆ ʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ
ɲɸʌʉʋʉʌɿʃʉʑ ʏʑʋʉʐ ɲʆɹʌʖɸʏɲɿ ʍʏʉ ʋɸʆɼʆʏɲ
ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (50%).
ɴ) ɇʏɿʎ ʃɲʅʋʀʆɸʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ ʃɲɿ ʋʄɻʌʘʅɳʏʘʆ
ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ ɸʆɷɿɲɿʏʙʆʏɲɿ ʅɹʖʌɿ ʏɹʍʍɸʌɲ (4)
ɳʏʉʅɲ, ɸʔʊʍʉʆ ɸʀʆɲɿ ɸʀʏɸ
ʍʑɺʐɶʉɿ/ʍʐʅɴɿʉʑʆʏɸʎ, ʍʐɶɶɸʆɸʀʎ ɲ’ ɼ ɴ’
ɴɲɽʅʉʑ ɸʀʏɸ ɳʏʉʅɲ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ ʅɸʏɳ ʏʉʐ
ʍʐʆʉɷʉʑ ʏʉʐʎ, ʍɸ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼ ɷɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɷʐʉ (2) ʅɸʅʉʆʘʅɹʆʉɿ ɸʋɿɴɳʏɸʎ ɼ ʅɹʄɻ
ʋʄɻʌʙʅɲʏʉʎ, ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʎ.

x 2. Ʌʄɻʌʊʏɻʏɲ ʍʏɲ ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ - ʉʖɻʅɲʏɲɶʘɶɳ ʏɲʖʑʋʄʉɲ, ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ-ʏɲʖʑʋʄʉɲ ʃɲɿ
ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ-ʐɷʌʉʋʏɹʌʐɶɲ: ɲ) ʅɹʖʌɿ ʋʉʍʉʍʏʊ
ʉɶɷʊʆʏɲ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (80%) ʏʉʐ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ
ɲʌɿɽʅʉʑ ɸʋɿɴɲʏʙʆ ʏʘʆ ʋʄʉʀʘʆ, ɸɳʆ ɲʐʏɳ
ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ʔʀʄʏʌɲ ʏʑʋʉʐ HEPA (High Efficiency
Particulate Air) ʃɲɿ ɸʔʊʍʉʆ ɴɸɴɲɿʙʆʉʆʏɲɿ, ʅɸ
ɸʐɽʑʆɻ ʏʉʐ ʋʄʉɿʉʃʏɼʏɻ, ʏʉʐ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ʃɲɿ
ʏʘʆ ʋʄʉɿɳʌʖʘʆ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʔʉʌɹʘʆ
ʃʐɴɸʌʆɻʏɿʃɼʎ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ɲʐʏʙʆ, ɻ
ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ʃɲɿ ɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐʎ ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏʉʐ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼ. ɀɸ ʅɹʌɿʅʆɲ
ʏʉʐ ʋʄʉɿʉʃʏɼʏɻ, ʏʉʐ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʋʄʉɿɳʌʖʘʆ ʃɲʏɲʌʏʀɺɸʏɲɿ ʍʖɹɷɿʉ ʃɳʄʐʗɻʎ
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ʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ɲɸʌʉʋʉʌɿʃʉʑ ʏʑʋʉʐ ɶɿɲ ʃɳɽɸ
ʋʄʉʀʉ ʃɲɿ
ɴ) ʅɹʖʌɿ ʋʉʍʉʍʏʊ ʋɸʆɼʆʏɲ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (50%)
ɸʔʊʍʉʆ ʍʏɲ ɲʆʘʏɹʌʘ ʋʄʉʀɲ ɷɸʆ ɹʖɸɿ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɲɽɸʀ ʉ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʏɻʎ ʋɸʌ. (ɲ).

x 3. ɲ) ȸ ɸʋɿɴʀɴɲʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿɴɲʏʙʆ ʍʏɲ ʋʄʉʀɲ
ʏʘʆ ʋɲʌ. 1 ʃɲɿ 2, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʍʏɲ ɽɲʄɳʍʍɿɲ
ʏɲʇʀ ɲʋʊ ʄɿʅɳʆɿɲ ʏɻʎ ɻʋɸɿʌʘʏɿʃɼʎ ȵʄʄɳɷʉʎ
ʋʌʉʎ ʏɲ ʆɻʍɿɳ ʃɲɿ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʆɻʍɿʙʆ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɸʔʊʍʉʆ ʉɿ ɸʋɿɴɳʏɸʎ:
ɲɲ) ȶʖʉʐʆ ʉʄʉʃʄɻʌʙʍɸɿ ʋʌʉ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ
ɷɸʃɲʏɸʍʍɳʌʘʆ (14) ɻʅɸʌʙʆ ʏʉʆ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʊ
ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19 ʃɲɿ ɸʋɿɷɸɿʃʆʑʉʐʆ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ, ɼ
ɲɴ) ɹʖʉʐʆ ɷɿɲɶʆʘʍɽɸʀ ɲʌʆɻʏɿʃʉʀ ɸʀʏɸ ʍɸ
ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊ ɹʄɸɶʖʉ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19
ʅɸ ʏɻ ʅɹɽʉɷʉ PCR ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɷɿɸʆɸʌɶɻɽɸʀ ʅɸ ʏɻ
ʄɼʗɻ ʍʏʉʅɲʏʉʔɲʌʐɶɶɿʃʉʑ ɼ ʌɿʆʉʔɲʌʐɶɶɿʃʉʑ
ɸʋɿʖʌʀʍʅɲʏʉʎ ɸʆʏʊʎ ʏʘʆ ʏɸʄɸʐʏɲʀʘʆ
ɸɴɷʉʅɼʆʏɲ ɷʑʉ (72) ʘʌʙʆ ʋʌɿʆ ʏɻʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɻ ʙʌɲ ʏɲʇɿɷʀʉʐ ɸʀʏɸ ʍɸ
ɸʇɹʏɲʍɻ ʏɲʖɸʀɲʎ ɲʆʀʖʆɸʐʍɻʎ ɲʆʏɿɶʊʆʉʐ
ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ COVID-19 (rapid test) ɸʆʏʊʎ ʏʘʆ
ʏɸʄɸʐʏɲʀʘʆ ʍɲʌɳʆʏɲ ʉʃʏʙ (48) ʘʌʙʆ ʋʌɿʆ ʏɻʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɻ ʙʌɲ ʏɲʇɿɷʀʉʐ. ȸ ɲʌʆɻʏɿʃɼ
ɷɿɳɶʆʘʍɻ ʏʉʐ ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ʅɸ ʏɻ
ʅɹɽʉɷʉ PCR ʃɲɿ ʏʉʐ ɸʄɹɶʖʉʐ ʏɲʖɸʀɲʎ
ɲʆʀʖʆɸʐʍɻʎ ɲʆʏɿɶʊʆʉʐ rapid test
ɲʋʉɷɸɿʃʆʑʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋʀɷɸɿʇɻ ʍʖɸʏɿʃɼʎ
ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ, ɼ
ɲɶ) ɸʋɿɷɸɿʃʆʑʉʐʆ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʆʊʍɻʍɻʎ ʋʉʐ
ɸʃɷʀɷɸʏɲɿ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɻʅɹʌɸʎ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʏʉʆ
ʋʌʙʏʉ ɽɸʏɿʃʊ ɹʄɸɶʖʉ ʃɲɿ ɻ ɿʍʖʑʎ ʏʉʐ ɷɿɲʌʃɸʀ
ɹʘʎ ɸʃɲʏʊʆ ʉɶɷʊʆʏɲ (180) ɻʅɹʌɸʎ ʅɸʏɳ ɲʋʊ
ɲʐʏʊʆ.
ȸ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʏɻʎ ʋɲʌ. 3 ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ
ɲʆɻʄʀʃʉʐʎ ɲʋʊ ɷʙɷɸʃɲ (12) ɸʏʙʆ ʃɲɿ ɳʆʘ.
ɴ) Ȱʋʊ ʏɿʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʏɻʎ ʋɸʌ. ɲ)
ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ:
ɴɲ) ʉɿ ɸʋɿɴɳʏɸʎ ʋʉʐ ʅɸʏɲʃɿʆʉʑʆʏɲɿ ʅɸʏɲʇʑ
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʙʆ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆ ȵʆʉʏɼʏʘʆ ɶɿɲ
ʄʊɶʉʐʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʍɸ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɼ ɴɳʍɻ, ʉɿ
ʉʋʉʀʉɿ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆ ʏɿʎ
ʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ ʏʉʐʎ ʃɲɿ ʅɸ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ
ɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀʉʐ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ
(self-test),
ɴɴ) ʉɿ ɸʋɿɴɳʏɸʎ ʋʉʐ ʅɸʏɲʃɿʆʉʑʆʏɲɿ ʍɸ
ɲʃʏʉʋʄʉʁʃɹʎ ʍʐʆɷɹʍɸɿʎ ʅɸʏɲʇʑ ʆɼʍʘʆ ʏɻʎ ʀɷɿɲʎ
Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆ ʏɿʎ ʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ ʏʉʐʎ ʃɲɿ ʅɸ
ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ (selftest), ɸʀʏɸ ʍɸ ɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀɲ ɴɳʍɻ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ
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ʏɲ ɶɸʆɿʃʙʎ ɿʍʖʑʉʆʏɲ, ɸʀʏɸ ɸʆʏʊʎ ɸʀʃʉʍɿ
ʏɸʍʍɳʌʘʆ (24) ʘʌʙʆ ʋʌɿʆ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɻ ʙʌɲ ʏɲʇɿɷʀʉʐ,
ɴɶ) ʉɿ ɸʋɿɴɳʏɸʎ ʋʉʐ ʅɸʏɲʃɿʆʉʑʆʏɲɿ ʍʏɿʎ
ʋʉʌɽʅɸɿɲʃɹʎ ɶʌɲʅʅɹʎ Ʌɹʌɲʅɲ-Ʌɲʄʉʑʃɿɲ
ɇɲʄɲʅʀʆɲʎ, Ʌɹʌɲʅɲ ɀɸɶɲʌʀɷʉʎ-Ɍɲʆɸʌʘʅɹʆɻ
ɇɲʄɲʅʀʆɲʎ, Ɇʀʉ - Ȱʆʏʀʌʌɿʉ, Ʌʊʌʉʎ-ȳɲʄɲʏɳʎ,
Ʌʉʑʆʏɲ-ȵʄɲʔʊʆɻʍʉʎ ȿɲʃʘʆʀɲʎ ʃɲɿ ɈʌʐʋɻʏɼȰʅʅʉʐʄɿɲʆɼ ɍɲʄʃɿɷɿʃɼʎ, ʍʏɿʎ ɲʃʏʉʋʄʉʁʃɹʎ
ʍʐʆɷɹʍɸɿʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʋɸɿʌʘʏɿʃɼ ɍʙʌɲ ʋʌʉʎ ʏɻʆ
ȵʑɴʉɿɲ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʍʏɿʎ ʋʉʌɽʅɸɿɲʃɹʎ ɶʌɲʅʅɹʎ
Ⱦʊʍʏɲ-ɇʋɹʏʍɸʎ, ɀɸʏʊʖɿ-Ɋɷʌɲ ʃɲɿ ɀʑʏɿʃɲʎ
Ȱɿʏʘʄʉɲʃɲʌʆɲʆʀɲʎ-Ⱦɲʍʏʊʎ-Ⱦɳʄɲʅʉʎ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʅʊʆɿʅʉʐʎ ʃɲʏʉʀʃʉʐʎ
ʏʘʆ ɇʋɸʏʍʙʆ, ʏɻʎ Ɋɷʌɲʎ, ʏʉʐ Ⱦɲʍʏʉʑ ʃɲɿ ʏʉʐ
Ⱦɲʄɳʅʉʐ, ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆ ʏɿʎ ʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ ʏʉʐʎ ʃɲɿ ʅɸ
ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ (selftest) ɸʀʃʉʍɿ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (24) ʘʌʙʆ ʋʌɿʆ ʏɻʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɻ ʙʌɲ ʏɲʇɿɷʀʉʐ.
ɴɷ) ʉɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ ɲʋʊ ɷʙɷɸʃɲ (12) ɹʘʎ ɷɸʃɲɸʋʏɳ
(17) ɸʏʙʆ ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆ ʏɿʎ ʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ ʏʉʐʎ ʃɲɿ ʅɸ
ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀʉʐ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐ (self-test) ɸʀʃʉʍɿ ʏɹʍʍɸʌɿʎ (24) ʙʌɸʎ
ʋʌɿʆ ʏɻʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɻ ʙʌɲ ʏɲʇɿɷʀʉʐ.
ɶ) ɇɸ ʃɳɽɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɿɴʀɴɲʍɻ ʏʘʆ
ɸʋɿɴɲʏʙʆ ɲʋʊ ʄɿʅɳʆɿɲ ʏɻʎ ɻʋɸɿʌʘʏɿʃɼʎ
ȵʄʄɳɷɲʎ ʋʌʉʎ ʏɲ ʆɻʍɿɳ ʃɲɿ ɲʆʏʀʍʏʌʉʔɲ,
ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ʏʉ
ȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ ȴɼʄʘʍɻʎ ɉɶɸʀɲʎ ʋʌɿʆ ʏɻʆ
ȵʋɿɴʀɴɲʍɻ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʍʏʉ
Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 1 ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʃɲɿ
ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʃʌʉʐʍʅɳʏʘʆ COVID-19 ʍʏɲ
ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ ʃɲɿ ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ – ʉʖɻʅɲʏɲɶʘɶɳ
ʋʄʉʀɲ ʋʉʐ ɸʃʏɸʄʉʑʆ ɽɲʄɳʍʍɿɸʎ
ɸʆɷʉʅɸʏɲʔʉʌɹʎ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ
ɲʆɲʌʏɻʅɹʆɲ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ
Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ
https://www.ynanp.gr/el/.

x 4. Ƀɿ ɸʋɿɴɳʏɸʎ, ʉɿ ʋʄʉʀɲʌʖʉɿ ʃɲɿ ʏɲ ʅɹʄɻ ʏʉʐ
ʋʄɻʌʙʅɲʏʉʎ ʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿ, ʋʌɿʆ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɸʋɿɴʀɴɲʍɻ, ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ ʏɲʇɿɷɿʉʑ,
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɲʋʉɴʀɴɲʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿɴɲʏʙʆ,
ʆɲ ʍʐʅʅʉʌʔʙʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʋʌʉʎ ʏɲ ʄʉɿʋɳ ʅɹʏʌɲ
ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʃɲɿ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʃʌʉʐʍʅɳʏʘʆ
ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ COVID-19 ʍʏɲ ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ ʃɲɿ
ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ – ʉʖɻʅɲʏɲɶʘɶɳ ʋʄʉʀɲ ʋʉʐ
ɸʃʏɸʄʉʑʆ ɽɲʄɳʍʍɿɸʎ ɸʆɷʉʅɸʏɲʔʉʌɹʎ,
https://www.ynanp.gr/el/.

x ȳɿɲ ʏɲ ʃʌʉʐɲɺɿɸʌʊʋʄʉɿɲ, ʏɲ ɿɷɿʘʏɿʃɳ ʃɲɿ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ ʋʄʉʀɲ ɲʆɲʗʐʖɼʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ʏɲ ɿɷɿʘʏɿʃɳ ʃɲɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ ʋʄʉʀɲ
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ɲʆɲʗʐʖɼʎ ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ʍɻʅɲʀɲʎ ʋʉʐ
ʃɲʏɲʋʄɹʉʐʆ ɲʋʊ ʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ, ʏɲ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɳ ɻʅɸʌʊʋʄʉɿɲ
ɿʍʖʑʉʐʆ ʉɿ ʃɲʆʊʆɸʎ ʏʘʆ Ʌɲʌɲʌʏɻʅɳʏʘʆ 9 ʃɲɿ
10, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ
ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ.

x 1. Ƀɿ ʋʏɼʍɸɿʎ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ ʋʌʉʎ ʆɻʍɿʘʏɿʃʉʑʎ
ʋʌʉʉʌɿʍʅʉʑʎ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɸʔʊʍʉʆ ʉɿ
ɸʋɿɴɳʏɸʎ:
ɲ) ɹʖʉʐʆ ʉʄʉʃʄɻʌʙʍɸɿ ʋʌʉ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ
ɷɸʃɲʏɸʍʍɳʌʘʆ (14) ɻʅɸʌʙʆ ʏʉʆ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʊ
ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19 ʃɲɿ ɸʋɿɷɸɿʃʆʑʉʐʆ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ, ɼ
ɴ) ɹʖʉʐʆ ɷɿɲɶʆʘʍɽɸʀ ɲʌʆɻʏɿʃʉʀ ɸʀʏɸ ʍɸ
ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊ ɹʄɸɶʖʉ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19
ʅɸ ʏɻ ʅɹɽʉɷʉ PCR ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɷɿɸʆɸʌɶɻɽɸʀ ʅɸ ʏɻ
ʄɼʗɻ ʍʏʉʅɲʏʉʔɲʌʐɶɶɿʃʉʑ ɼ ʌɿʆʉʔɲʌʐɶɶɿʃʉʑ
ɸʋɿʖʌʀʍʅɲʏʉʎ ɸʆʏʊʎ ʏʘʆ ʏɸʄɸʐʏɲʀʘʆ
ɸɴɷʉʅɼʆʏɲ ɷʑʉ (72) ʘʌʙʆ ʋʌɿʆ ʏɻʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɻ ʙʌɲ ʏɲʇɿɷʀʉʐ ɸʀʏɸ ʍɸ
ɸʇɹʏɲʍɻ ʏɲʖɸʀɲʎ ɲʆʀʖʆɸʐʍɻʎ ɲʆʏɿɶʊʆʉʐ
ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ COVID-19 (rapid test) ɸʆʏʊʎ ʏʘʆ
ʏɸʄɸʐʏɲʀʘʆ ʍɲʌɳʆʏɲ ʉʃʏʙ (48) ʘʌʙʆ ʋʌɿʆ ʏɻʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɻ ʙʌɲ ʏɲʇɿɷʀʉʐ. ȸ ɲʌʆɻʏɿʃɼ
ɷɿɳɶʆʘʍɻ ʏʉʐ ɸʄɹɶʖʉʐ ʅɸ ʏɻʆ ʅɹɽʉɷʉ PCR ʃɲɿ
ʏɻʎ ɸʇɹʏɲʍɻʎ ʅɸ rapid test ɲʋʉɷɸɿʃʆʑʉʆʏɲɿ ʅɸ
ʏɻʆ ɸʋʀɷɸɿʇɻ ʍʖɸʏɿʃɼʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ, ɼ
ɶ) ɸʋɿɷɸɿʃʆʑʉʐʆ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʆʊʍɻʍɻʎ ʋʉʐ
ɸʃɷʀɷɸʏɲɿ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɻʅɹʌɸʎ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʏʉʆ
ʋʌʙʏʉ ɽɸʏɿʃʊ ɹʄɸɶʖʉ ʃɲɿ ɻ ɿʍʖʑʎ ʏʉʐ ɷɿɲʌʃɸʀ
ɹʘʎ ɸʃɲʏʊʆ ʉɶɷʊʆʏɲ (180) ɻʅɹʌɸʎ ʅɸʏɳ ɲʋʊ
ɲʐʏʊʆ.
2. Ƀ ɹʄɸɶʖʉʎ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɲ
ɲɸʌʉʋʉʌɿʃɹʎ ɸʏɲɿʌʀɸʎ ʅɸ ʏɻʆ ɲɶʉʌɳ ʏʉʐ
ɸɿʍɿʏɻʌʀʉʐ ʃɲɿ ʏɻʆ ɸʋɿʍʑʆɲʗɻ ʏʘʆ ʗɻʔɿɲʃʙʆ
ɴɸɴɲɿʙʍɸʘʆ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʋʏɿʃɳ ɲʋʊ
ɲʍʏʐʆʉʅɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ ʍɸ ɲɸʌʉɷʌʊʅɿɲ.
3. Ƀɿ ʏɲʇɿɷɿʙʏɸʎ ʋʌʉʎ ȵʄʄɳɷɲ, ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ
ʐʋɻʃʉʊʏɻʏɲʎ, ʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿ ʆɲ ɸʋɿɷɸɿʃʆʑʉʐʆ
ʍʏɲ ʍɻʅɸʀɲ ɸʄɹɶʖʉʐ ʏɻʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ʔʊʌʅɲ
Passenger Locator Form (PLF) ɻ ʉʋʉʀɲ
ɸʃɷʀɷɸʏɲɿ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼʎ ʋʑʄɻʎ
https://travel.gov.gr.
4. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻʎ ʏɻʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ
ʏʘʆ ʋɸʌ. (ɲ), (ɴ) ʃɲɿ (ɶ) ɲʋʊ ɲʄʄʉɷɲʋʊ ʍɸ
ɳʄʄɻ ɶʄʙʍʍɲ ɸʃʏʊʎ ʏɻʎ ɸʄʄɻʆɿʃɼʎ ɼ ɲɶɶʄɿʃɼʎ,
ʉ ɹʄɸɶʖʉʎ ɸʆɲʋʊʃɸɿʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲɸʌʉʋʉʌɿʃɼ
ɸʏɲɿʌʀɲ.
5. ɉʋʊʖʌɸʉɿ ʍʏɻʆ ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻ ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ
ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ ɶɿɲ ʏɻ ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻ ʍɸ ʆɻʍɿɳ
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ɸʀʆɲɿ ʊʄʉɿ ʉɿ ɻʅɸɷɲʋʉʀ ʃɲɿ ɲʄʄʉɷɲʋʉʀ
ʏɲʇɿɷɿʙʏɸʎ ɷʙɷɸʃɲ (12) ɸʏʙʆ ʃɲɿ ɳʆʘ.
Ƀɿ ɸʋɿɴɳʏɸʎ ʃɲɿ ʏɲ ʅɹʄɻ ʏʉʐ ʋʄɻʌʙʅɲʏʉʎ
ʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿ, ʋʌɿʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʋɿɴʀɴɲʍɻ, ʃɲʏɳ
ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ ʏɲʇɿɷɿʉʑ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ɲʋʉɴʀɴɲʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿɴɲʏʙʆ, ʆɲ
ʍʐʅʅʉʌʔʙʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʋʌʉʎ ʏɲ ʄʉɿʋɳ ʅɹʏʌɲ
ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʃɲɿ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʃʌʉʐʍʅɳʏʘʆ
ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ COVID-19 ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʆɲʌʏɻʅɹʆɲ
ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏɻʎ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ
Ȱɸʌʉʋʉʌʀɲʎ https://www.ypa.gr.

x ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɸʋɿɴɳʏɻʎ ɷɸʆ ʔɹʌɸɿ ʅɳʍʃɲ,
ɷɸʆ ʏʉʐ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ɸʀʍʉɷʉʎ ʍʏʉ ʅɹʍʉ
ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ.

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της έως και τις 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6.00.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2021
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