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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

 

1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ισχύει για τα τουριστικά καταλύματα κατά τη διάρκεια ισχύος των νέων περιοριστικών 

μέτρων στην επικράτεια από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 

2021 και ώρα 6:00; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  

Τα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) λειτουργούν κανονικά κατά το ως 

άνω χρονικό διάστημα. Επισημαίνεται ότι τα λειτουργούντα τουριστικά καταλύματα θα πρέπει να έχουν 

λάβει σήμα πιστοποίησης «Health First» και να τηρούν τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού 

περιεχομένου, βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

  

2. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ισχύει για τις αεροπορικές πτήσεις εσωτερικού έως τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 

06:00 το πρωί; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του 

ιού COVID-19, εξέδωσε (δελτίο τύπου 29.05.2021 http://www.ypa.gr/news/nea-paratash-aeroporikwn-

odhgiwn-proypo8eseis-eisodoy-sth-xwra-pros-periorismo-ths-diasporas-toy-covid-19-kai-genikes-

odhgies-pros-epibates-pthsewn-eswterikoy-se-nhsiwtikoys-proorismoys) οδηγίες προς επιβάτες 

πτήσεων εσωτερικού σε νησιωτικούς προορισμούς. 

Ειδικότερα, όλοι οι επιβάτες πτήσεων εσωτερικού προς νησιωτικούς προορισμούς, οφείλουν να πληρούν 

μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό 

COVID-19 και να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, που να έχει εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας 

https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/pistopoietiko-emboliasmou.  

Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς προερχόμενους από το εξωτερικό, να έχουν ολοκληρώσει προ 

τουλάχιστον δεκατεσσάρων ημερών (14) τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και να προσκομίζουν 

πιστοποιητικό εμβολιασμού, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική ή ρωσική 

γλώσσα, το οποίο να έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το 

πιστοποιητικό εμβολιασμού περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, τον τύπο του 

διενεργηθέντος εμβολίου και τον αριθμό των δόσεων. 

β) να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR (με 

τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος) εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) 

ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου ή σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 

COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα 

http://www.ypa.gr/news/nea-paratash-aeroporikwn-odhgiwn-proypo8eseis-eisodoy-sth-xwra-pros-periorismo-ths-diasporas-toy-covid-19-kai-genikes-odhgies-pros-epibates-pthsewn-eswterikoy-se-nhsiwtikoys-proorismoys
http://www.ypa.gr/news/nea-paratash-aeroporikwn-odhgiwn-proypo8eseis-eisodoy-sth-xwra-pros-periorismo-ths-diasporas-toy-covid-19-kai-genikes-odhgies-pros-epibates-pthsewn-eswterikoy-se-nhsiwtikoys-proorismoys
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ταξιδίου. Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς προερχόμενους από το εξωτερικό, μπορούν να 

προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού τεστ, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική 

ή ρωσική γλώσσα. 

γ) να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) εντός είκοσι τεσσάρων (24) 

ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού και να το πιστοποιούν με σχετική βεβαίωση που 

επιδεικνύεται έντυπα. Η πιστοποίηση του αποτελέσματος θα γίνεται μέσω της δήλωσης βεβαίωσης 

αποτελέσματος self-test για COVID-19, η φόρμα συμπλήρωσης της οποίας είναι αναρτημένη στη σελίδα 

https://self-testing.gov.gr/covid19-self-test-print.pdf  στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 

δ) να επιδεικνύουν βεβαίωση νόσησης που έχει ισχύ για χρονικό διάστημα από δύο έως εννιά μήνες 

μετά τη νόσηση. 

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις αφορούν ανηλίκους από πέντε (05) ετών και άνω. 

Η αρνητική διάγνωση του ελέγχου με την μέθοδο PCR και rapid test αποδεικνύεται με την επίδειξη 

σχετικής βεβαίωσης έντυπα ή ηλεκτρονικά. Αν οι έλεγχοι αυτοί έχουν διενεργηθεί στην αλλοδαπή και 

ισχύουν κατά τον χρόνο επιβίβασης των επιβατών στο αεροσκάφος, οι σχετικές βεβαιώσεις γίνονται 

αποδεκτές υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τις οποίες επετράπη η είσοδός τους στην Ελλάδα. 

Ο έλεγχος των παραπάνω εγγράφων πραγματοποιείται από τους υπαλλήλους των αεροπορικών 

εταιρειών κατά τη διάρκεια της επιβίβασης και δειγματοληπτικά από τις αστυνομικές αρχές. 

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 (υποχρεωτική χρήση μάσκας) που είναι 

αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 

Γενικές οδηγίες για τις αεροπορικές μετακινήσεις 

Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός αεροδρομίων, καθώς και κατά τη διάρκεια όλων των 

αεροπορικών πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να 

φέρουν μάσκα προστασίας. 

Επίσης οι επιβάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του μόνιμου και έκτακτου 

προσωπικού των αεροδρομίων ή των αεροπορικών εταιρειών που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα 

εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι 

αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση-αποβίβαση και αναμονή προς 

αποφυγή συνωστισμού. 

 

3. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ισχύει για τις αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού έως τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 

06:00 το πρωί; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του 

ιού COVID-19, ανακοίνωσε στο επιβατικό κοινό (δελτίο τύπου 29.05.2021 http://www.ypa.gr/news/nea-

paratash-aeroporikwn-odhgiwn-proypo8eseis-eisodoy-sth-xwra-pros-periorismo-ths-diasporas-toy-

covid-19-kai-genikes-odhgies-pros-epibates-pthsewn-eswterikoy-se-nhsiwtikoys-proorismoys) τα εξής: 

Παρατείνεται έως τις 07.06.2021 και ώρα 06:00 το πρωί, η αεροπορική οδηγία επιβολής του μέτρου 

απαγόρευσης εισόδου στην Ελλάδα των υπηκόων τρίτων κρατών. Η απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα 

http://www.ypa.gr/news/nea-paratash-aeroporikwn-odhgiwn-proypo8eseis-eisodoy-sth-xwra-pros-periorismo-ths-diasporas-toy-covid-19-kai-genikes-odhgies-pros-epibates-pthsewn-eswterikoy-se-nhsiwtikoys-proorismoys
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δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν 

συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων, με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο 

συμβίωσης, καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους. 

Ειδικότερα, η αεροπορική οδηγία (notam πτήσεων εξωτερικού) προβλέπει: 

*Απαγόρευση εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και της Συμφωνίας Σένγκεν συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων, με τα οποία 

αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους. Από την αεροπορική 

οδηγία εξαιρούνται οι επιβάτες που ταξιδεύουν για ουσιώδεις λόγους (essential reasons) και οι επιβάτες 

μόνιμοι κάτοικοι των ακόλουθων 22 χωρών: Αυστραλία, Βόρεια Μακεδονία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, Καναδάς, Λευκορωσία, Μπαχρέιν, Νέα 

Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Κατάρ, Κίνα, Κουβέιτ, Ουκρανία, Ρουάντα, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, 

Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Σε σχέση με την προϋπάρχουσα αεροπορική οδηγία 

προστίθενται στην λίστα των επιτρεπόμενων προς είσοδο στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων κρατών και οι 

μόνιμοι κάτοικοι από Βοσνία-Ερζεγοβίνη. 

*Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, 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. 

*Προϋπόθεση εισόδου, είναι για τους ταξιδιώτες προς Ελλάδα: α) 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 να έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή. 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 εντός των τελευταίων 

εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα, ή γ) εναλλακτικά, οι ταξιδιώτες προς 

Ελλάδα πρέπει να φέρουν βεβαίωση νόσησης ισχύος δύο (2) έως εννέα (9) μηνών από την 

αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία νόσησης που έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή. 

*Η υποχρέωση των προϋποθέσεων, (εμβόλιο ή αρνητικό τεστ ή βεβαίωση νόσησης), για είσοδο στη 

Ελλάδα ισχύει και για παιδιά από πέντε ετών και άνω. 

*Σε όλους τους επιβάτες εξωτερικού επιπρόσθετα θα γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος (rapid test) 

κατά την άφιξή τους, βάση της διαδικασίας που προβλέπει το Passenger Locator Form. Σε περίπτωση που 

τα τεστ διαπιστώσουν επιβάτη θετικό η καραντίνα θα ισχύει για 14 μέρες. 

Γενικές οδηγίες για τις αεροπορικές μετακινήσεις 

Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός αεροδρομίων, καθώς και κατά τη διάρκεια όλων των 

αεροπορικών πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να 

φέρουν μάσκα προστασίας. 

Επίσης οι επιβάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του μόνιμου και έκτακτου 

προσωπικού των αεροδρομίων ή των αεροπορικών εταιρειών που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα 

εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι 

αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση-αποβίβαση και αναμονή προς 

αποφυγή συνωστισμού. 
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4. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ισχύει για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, μπαρ) εντός 

τουριστικών καταλυμάτων κατά τη διάρκεια ισχύος των νέων περιοριστικών μέτρων στην επικράτεια 

από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506/29.05.2021 κ.υ.α. «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, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 

2021 και ώρα 6:00.» (Β’ 2233), επιτρέπεται η λειτουργία μόνο των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια 

λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης υπό τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο χώρο (συμπεριλαμβανομένων των εστιατορίων, αναψυκτηρίων και 

καφέ των ξενοδοχείων που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο), β) φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών, γ) 

μη αναπαραγωγή μουσικής, δ) δυνατότητα λειτουργίας από τις 5:00 έως τις 00:15 και υπό τους κάτωθι 

υγειονομικούς όρους: 

• Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια. 

• Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι. 

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής. 

• Μέχρι έξι (6) άτομα ανά τραπέζι. 

• Τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής των Παραρτημάτων 3 έως 6, τα 

οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω κ.υ.α.. 

• Χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο (2) σκαμπό μαζί και απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου για κάθε 

επόμενη δυάδα σκαμπό. 

 

Κατ' εξαίρεση λειτουργούν και τα εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφέ σε εσωτερικούς χώρους ξενοδοχείων, 

τα οποία εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες σε αυτά και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα 

αποφυγής συνωστισμού. 

 

Καθίσταται υποχρεωτική η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) για τους εργαζόμενους και 

τους αυτοαπασχολούμενος των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι παρέχουν 

εργασία με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τους κανόνες της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.05.2021 

κ.υ.α. «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό 

COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» 

(Β' 2192), όπως εκάστοτε ισχύει (βλ. άρθρο 1, Πεδίο δραστηριότητας 16 της ως άνω κ.υ.α.). 

 

5. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ισχύει για τα τουριστικά λεωφορεία, τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία περιήγησης 

πόλεων ανοιχτού ή κλειστού τύπου και τα λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, κατά τη διάρκεια ισχύος των 

νέων περιοριστικών μέτρων στην επικράτεια από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη 

Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506/29.05.2021 κ.υ.α. «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, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 

2021 και ώρα 6:00.» (Β’ 2233), για τα τουριστικά λεωφορεία και τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία 

περιήγησης πόλεων ανοιχτού ή κλειστού τύπου ισχύει μέγιστη πληρότητα 85%, ενώ για τα λεωφορεία 
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ιδιωτικής χρήσης ισχύει μέγιστη πληρότητα 65%  (βλ. άρθρο 1, Πεδίο δραστηριότητας 18 της ως άνω 

κ.υ.α.). 

 

6. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ισχύει για τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 

(Α’ 222), κατά τη διάρκεια ισχύος των νέων περιοριστικών μέτρων στην επικράτεια από τη Δευτέρα, 

31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506/29.05.2021 κ.υ.α. «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, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 

2021 και ώρα 6:00.» (Β’ 2233), στα Ε.Ι.Χ. οχήματα έως επτά (7) θέσεων επιτρέπονται μέχρι τρεις (3) 

επιβάτες πλέον του οδηγού, ενώ στα Ε.Ι.Χ. οχήματα έως εννέα (9) θέσεων επιτρέπονται μέχρι τέσσερις 

(4) επιβάτες πλέον του οδηγού. Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο 

όχημα επιβαίνουν ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι 

αδύνατη ή άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του (βλ. άρθρο 1, Πεδίο 

δραστηριότητας 18 της κ.υ.α.). 

 

7. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ισχύει για τη διοργάνωση συνεδρίων κατά τη διάρκεια ισχύος των νέων περιοριστικών 

μέτρων στην επικράτεια από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 

2021 και ώρα 6:00; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506/29.05.2021 κ.υ.α. «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, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 

2021 και ώρα 6:00.» (Β’ 2233), επιτρέπεται η διεξαγωγή συνεδρίων με υβριδικό τρόπο (φυσική παρουσία 

και μέσω διαδικτύου) σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Παραρτήματος 14 της ανωτέρω 

κ.υ.α. (βλ. άρθρο 1, Πεδίο δραστηριότητας 26 της κ.υ.α.). 

 

8. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τίθενται περιορισμοί για τα σκάφη αναψυχής και για τα κρουαζιερόπλοια κατά τη 

διάρκεια ισχύος των νέων περιοριστικών μέτρων στην επικράτεια από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και 

ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  

Για τα κρουαζιερόπλοια, τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και τα ιδιωτικά και 

επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας που καταπλέουν από το εξωτερικό και τα 

επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ισχύουν οι κανόνες των Παραρτημάτων 10 και 11 της υπ’ αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506/29.05.2021 κ.υ.α. «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, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.» (Β’ 2233) (βλ. 

άρθρο 1, Πεδίο δραστηριότητας 18 της κ.υ.α.). 
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9. ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ποιους χώρους είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας προστασίας κατά τη διάρκεια 

ισχύος των νέων περιοριστικών μέτρων στην επικράτεια από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 

έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506/29.05.2021 κ.υ.α. «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, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 

2021 και ώρα 6:00.» (Β’ 2233), υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, επιβάλλεται η 

υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας, σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως επιδημιολογικού επιπέδου, 

σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, 

εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. 

Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας κατά την παρούσα εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση 

μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω 

αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών. 

 


