
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
Καλλιθέα, 30 Ιουνίου 2021 

 
 
Αγαπητoί Συνεργάτες, 

 
Παραθέτουμε ανανεωμένη ενημέρωση αναφορικά με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την είσοδο στην Ελλάδα προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ 2742/25.06.2021 & ΦΕΚ 2745/27.06.2021). 
 
Η είσοδος στην Ελλάδα επιτρέπεται στους/σε: 
- υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και μέλη των οικογένειών τους  
- υπηκόους κρατών-μελών της Συμφωνίας Σένγκεν και μέλη των οικογένειών τους  
- μόνιμους κατοίκους των εξής κρατών: Αλβανία, Αυστραλία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ισραήλ, Καναδάς, Λευκορωσία, 
Λίβανος, Μαυροβούνιο, Μπαχρέιν, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Κατάρ, Κίνα, Κουβέιτ, Ουκρανία, Ρουάντα, Ρωσική 
Ομοσπονδία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σιγκαπούρη και Ταϊλάνδη 

- ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
- επί μακρόν διαμένοντες σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν και υπηκόους τρίτων κρατών, οι οποίοι 

κατέχουν άδεια παραμονής σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτών 
τρίτων χωρών, που κατέχουν τίτλους διαμονής σε ισχύ (άδειες διαμονής, δελτία διαμονής, δελτία μόνιμης διαμονής) 
που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας 

- πολιτικούς, διπλωμάτες, στρατιωτικό προσωπικό, κλπ. 
- προσωπικό που απασχολείται στον τομέα των μεταφορών 
- επιβάτες εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χωρών εκτός Schengen, που ταξιδεύουν για ειδικό λόγο και τους 

έχει δοθεί άδεια από το Ελληνικό Προξενείο 
- κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
- σπουδαστές 
- πρόσωπα που φροντίζουν ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) 
- εποχικά εργαζόμενους στους τομείς της γεωργίας και αλιείας, οι οποίοι μπορούν να εισέλθουν άπαξ στη Χώρα κατά 

το χρονικό διάστημα που προβλέπει η άδεια εργασίας τους 
Όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω αποδεικνύουν την ιδιότητά τους με τα κατάλληλα έγγραφα. 
 
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 απαραίτητο ταξιδιωτικό 
έγγραφο. Έγκυρη φόρμα PLF, με κωδικό QR, θεωρείται αναγκαία για την είσοδο σε κάθε πύλη εισόδου της χώρας. 
 
Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη χώρα, οφείλουν να πληρούν μία 
από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

    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 επιβάτη, όπως αυτό αναγράφεται στο 
διαβατήριο, τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου, τον αριθμό των δόσεων και την ημερομηνία διεξαγωγής τους, 
ή 

 

    Να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, που 
έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος είτε κατόπιν ελέγχου με τη 



 
 

 
 

 

 
 
 

 

χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) α) 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, 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 και γ) 
φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική 
γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του επιβάτη, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο, ή 

 

    Εναλλακτικά, οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, φέρουν πιστοποιητικό νόσησης κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη 
μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Το 
πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί 
έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν. Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από α) δημόσια αρχή 
σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή β) 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. Το πιστοποιητικό νόσησης έχει συνταχθεί στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, 
γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του ταξιδιώτη, όπως αυτό 
αναγράφεται στο διαβατήριο, ή 

 

    Εναλλακτικά, οι ταξιδιώτες προς την Ελλάδα δύνανται να φέρουν, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, Ψηφιακό 
Πιστοποιητικό COVID-19 το οποίο να έχει εκδοθεί με βάσει τους κανονισμούς της ΕΕ και 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 ανωτέρω προβλεπόμενων χρονικών 
διαστημάτων. 

 

    Ειδικώς οι μόνιμοι κάτοικοι Μαυροβουνίου εισέρχονται στη Χώρα υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) να έχουν 
ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και β) να 
έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19.  

 

    Ειδικώς οι μόνιμοι κάτοικοι της Ρωσικής Ομοσπονδίας εισέρχονται στη Χώρα υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) να 
έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 ή σε έλεγχο με 
τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) και β) να διαγιγνώσκονται αρνητικοί σε 
υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR ή έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) στα σημεία εισόδου στη Χώρα, εφαρμοζομένων αναλογικώς ως προς τα 
κλιμάκια ελέγχου, την παραμονή σε χώρο της πύλης ελέγχου μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος του ελέγχου 
και τον υποχρεωτικό προσωρινό περιορισμό σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος του ελέγχου. 

 
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και για ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω. 
 
Κατά τη διαδικασία του check – in στους ιταλικούς λιμένες, οι επιβάτες ελέγχονται τόσο για την υποβολή της φόρμας PLF 
όσο και για την κατοχή ενός εκ των ανωτέρω πιστοποιητικών που είναι υποχρεωτικά για την επιβίβασή τους. 
 
Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη χώρα, υπόκεινται με την άφιξή τους 
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 κορωνοϊού COVID-19. Οι έλεγχοι 
πραγματοποιούνται από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων. Οι επιβάτες που υπόκεινται στον δειγματοληπτικό 
έλεγχο παραμένουν σε χώρο της πύλης εισόδου μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος του ελέγχου και, στις περιπτώσεις 
ανίχνευσής τους ως θετικών στον κορωνοϊό COVID-19, υπόκεινται σε προσωρινό περιορισμό, κατ’ οίκον ή σε κατάλληλο  



 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
τόπο προσωρινής διαμονής που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές, για δέκα (10) ημέρες ή για επτά (7) ημέρες αν 
έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό προ δεκατεσσάρων (14) ημερών. Την τελευταία ημέρα του προσωρινού περιορισμού 
τους υπόκεινται σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR. 
 
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας στα ανωτέρω και παραμένουμε στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνιση. 

 
 

Με εκτίμηση, 
 

       

Γιώργος Παναγιωτίδης       Αντώνης Καλαμάρας 
Διευθυντής Πωλήσεων Γραμμών Αδριατικής   Διευθυντής Εμπορικής Εκμετάλλευσης 
ATTICA GROUP      ANEK LINES 


