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Τελευταία ενημέρωση στις 02/7/2021 
 
Πολίτες χωρών που επιτρέπεται να εισέλθουν στην Ελλάδα 
Οι ταξιδιώτες από τις παρακάτω χώρες θα έχουν το δικαίωμα να εισέλθουν στην Ελλάδα, χωρίς καμία 
υποχρέωση καραντίνας. 
Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής Σένγκεν, ΗΠΑ, ΗΒ, Ισραήλ, Σερβία, ΗΑΕ, Νέα Ζηλανδία, 
Αυστραλία, Νότια Κορέα, Ταϊλάνδη, Ρουάντα, Σιγκαπούρη, Ρωσική Ομοσπονδία, Βόρεια Μακεδονία, 
Καναδάς, Λευκορωσία, Μπαχρέιν, Κατάρ, Κίνα, Κουβέιτ, Ουκρανία και Σαουδική Αραβία και Βοσνία – 
Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο. 
 
Απαιτούμενα έγγραφα για είσοδο στην Ελλάδα 

1- Είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσετε το έντυπο PLF στον κυβερνητικό ιστότοπο 
https://travel.gov.gr  έως τις 23:59 μία ημέρα πριν από την άφιξη. 
 

2- Οι επιβάτες που φτάνουν από διεθνείς πτήσεις, πρέπει να κατέχουν ΕΝΑ από τα παρακάτω 
έγγραφα: 
- να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες εμβολιασμού για το COVID-19 και 
υπέβαλαν πιστοποιητικό εμβολιασμού, στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά ή 
Ρωσικά, εκδοθέν από δημόσια αρχή σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Το πιστοποιητικό 
εμβολιασμού περιλαμβάνει το όνομα του ατόμου, τον τύπο του εμβολίου που χορηγείται και τον 
αριθμό των δόσεων. 
- αρνητικό τεστ PCR τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την άφιξη στην Ελλάδα. 
- αρνητικό rapid test αντιγόνου τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την άφιξη στην Ελλάδα. 
- Έχετε απόδειξη ανάρρωσης από το COVID-19, ισχύει από 2 μήνες μετά από PCR ή θετικό τεστ 
αντιγόνου έως και 6 μήνες. 

 
 
Ταξίδι εσωτερικού 
Για επιβίβαση σε πλοία και πτήσεις προς εσωτερικούς προορισμούς: 
 

Από την ηπειρωτική χώρα - στα νησιά: 
1- (Για πτήσεις και πλοία): Απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού (14 ημέρες μετά την τελευταία 

δόση) Ή μια αρνητική δοκιμή PCR που πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την 
αναχώρηση Ή αρνητικό rapid test αντιγόνου τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αναχώρηση.  
**Για παιδιά έως 12 ετών δεν χρειάζεται τεστ. Για παιδιά 12-17 χρονών μπορούν να κάνουν 
οποιοδήποτε τεστ συμπεριλαμβανομένου και self test.  

 
2- (Για πλοία): Έγγραφο προ-επιβίβασης με ερωτηματολόγιο από την Ναυτιλιακή εταιρεία με 
στοιχεία επικοινωνίας. Παραδίδετε μαζί με τα εισιτήρια πλοίου για συμπλήρωση ή διαθέσιμα στο 
https://sea.travel.gov.gr/#/ 

 
Μεταξύ νησιών (από ένα νησί σε άλλο): τα εισιτήρια και έγγραφο προ-επιβίβασης με  
ερωτηματολόγιο από την Ναυτιλιακή εταιρεία με στοιχεία επικοινωνίας. Παραδίδετε μαζί με τα  
εισιτήρια πλοίου για συμπλήρωση ή διαθέσιμα στο https://sea.travel.gov.gr/#/ 

 
Από τα νησιά - στην ηπειρωτική χώρα: 
1- (Για πτήσεις): μόνο εισιτήριο 
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2- (Για πλοία) Έγγραφο προ-επιβίβασης με ερωτηματολόγιο από την Ναυτιλιακή εταιρεία με 
στοιχεία επικοινωνίας. Παραδίδετε με τα εισιτήρια πλοίου ή διαθέσιμα στο https://sea.travel.gov.gr/#/ 
 
Προσωπικό και πράκτορες της Inter Alpha Travel 
-Όλο το προσωπικό της Inter Alpha Travel πρέπει να υποβάλλεται σε self-test Covid-19 κάθε εβδομάδα και 
να διαθέτει απόδειξη του αποτελέσματος, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας που έχει εγκρίνει η 
κυβέρνηση. 
-Υποχρεωτική χρήση μάσκας προσώπου σε κλειστούς χώρους. 
 
Προσωπικό  εξυπηρέτησης πελατών 
-Το προσωπικό μας που υποδέχεται τους επιβάτες κατά την άφιξή τους, θα συναντούν τους επιβάτες στο 
ξενοδοχείο ή θα τους ενημερώνουν τοπικά στα λιμάνια ή αεροδρόμια. 
-Θα συνοδεύουν τους πελάτες μαζί στα οχήματα μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και όταν το επιτρέπει ο 
αριθμός των ατόμων στο όχημα. 
 
Ώρα απαγόρευσης κυκλοφορίας  
Δεν ισχύει 
 
Χρήση μάσκας 
-Υποχρεωτικό σε εσωτερικούς χώρους. 
 
Αρχαιολογικοί χώροι, υπαίθρια μουσεία - Ανοιχτά 
-1,5 μέτρα απόσταση 
- χρήση μάσκας  
* συνιστούμε τη χρήση των "whispers" 
- Ομαδικές ξεναγήσεις έως και 15 άτομα (χωρίζονται σε 2 ομάδες αν υπάρχουν περισσότερα από 15 άτομα) 
 
Μουσεία - Ανοιχτά 
-2 μέτρα απόσταση μεταξύ τους 
-1 άτομο για κάθε 15μ² 
- Ομαδικές ξεναγήσεις έως και 8 άτομα (χωρίζονται σε 2 ομάδες αν υπάρχουν περισσότερα από 8 άτομα) 
- Υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους 
* συνιστούμε τη χρήση των "whispers" 
 
Εστιατόρια - Ανοιχτά  
- Υποχρεωτική χρήση μάσκας για το προσωπικό 
-6 άτομα το μέγιστο ανά τραπέζι 
- Μόνο σε υπαίθριο χώρο  
 
Μπαρ - Ανοιχτά  
- Μόνο σε υπαίθριο χώρο 
- Υποχρεωτική χρήση μάσκας για το προσωπικό 
 
Μεταφορές 
- λεωφορεία 85% της χωρητικότητας. 
- μάσκες προσώπου από όλους 
- 85% της χωρητικότητας σε πλοία με καμπίνες και 80% χωρίς καμπίνες 
- 3 άτομα με ταξί 
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- 4 άτομα σε Mini Van 
 
Τα παραπάνω πρωτόκολλα προορίζονται μόνο για ενημέρωση και ενημερώνονται κάθε εβδομάδα. Για 
συγκεκριμένες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. 
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