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 1. Επί του θέματος, ως γνωρίζετε δημοσιεύθηκαν οι ανωτέρω σχετικές, σύμφωνα με τις οποίες 

προβλέπονται μεταξύ άλλων οι προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα που αφορούν όλους τους ταξιδιώτες προς 

Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου σε αυτήν. 

 Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 2 του άρθρου τρίτου της ανωτέρω (α) σχετικής 

αναφέρεται ότι: 

« (…) 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 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 σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR, που έχει 

διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος βα) εντός των τελευταίων 

εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα,  
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ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 και Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας». 
 

ΣΧΕΤ. : α) Η υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31801/2021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 2138/21-05-2021). 

β) Η υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/2021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 2141/22-05-2021). 
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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 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 βεβαίωση νόσησης ή θετικής διάγνωσης με τη μέθοδο PCR ή 

αντιγόνου ισχύος δύο (2) έως εννέα (9) μηνών από την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία νόσησης που έχει 

εκδοθεί α) από δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, β) 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, γ) στην αγγλική, γαλλική, 

γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως 

αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο. 

Η υποχρέωση της παρούσας παραγράφου ισχύει και για ανηλίκους από πέντε ετών και άνω (…)». 

Επι ανωτέρω σχετικών διευκρινίζεται ότι οι ταξιδιώτες που έχουν εκπληρώσει κατά την είσοδό τους στη χώρα 

τις ανωτέρω αναφερόμενες υποχρεώσεις, δεν χρειάζεται να τις επαναλάβουν, αν οι εν λόγω έλεγχοι για  

covid-19 έχουν διενεργηθεί στην αλλοδαπή και ισχύουν κατά τον χρόνο επιβίβασης των επιβατών σε πλοία 

αναψυχής του Παραρτήματος 11 της ανωτέρω (β) σχετικής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με εντολή Υπουργού 
 

Ο Γενικός Γραμματέας Λ.Λ.Π.Ν.Ε. 
 
 
 

Ευάγγελος ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

1. Κεντρικά Λιμεναρχεία – Λιμεναρχεία 

2. Λιμενικά Τμήματα – Λιμενικοί Σταθμοί (μέσω των Προϊστάμενων Λιμενικών Αρχών) 

ΙΙ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1Η – 2Η – 3Η – 4Η – 5Η – 6Η – 7Η – 8Η – 9Η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γρ. κ. Υπουργού 

 (e-mail: minister.gram@yna.gov.gr, ebouki@yna.gov.gr) 

2. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Λ.Λ.Π.Ν.Ε 

3.  Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γρ. κας. Γενικής Διευθύντριας Λ.Λ.Π.Ν.Ε. 

4. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

5. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ.κ. Α’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. – Β' Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

6.  Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γ.Ε.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

7. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ.κ. Δ.Κ. Α' – Δ.Κ. Β’ – Δ.Κ. Γ’ – Δ.Κ. Δ’ 

8. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. – Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ. – Δ.Π.Ν. – Δ.Θ.Σ. – Δ.Ν.ΕΡ. – Δ.ΕΛ.ΑΛ. – Υ.Ο.Θ.Ε. 

9. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 

10. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε./Δ.Λ.Π.  
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