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        1. Στο πλαίσιο λήψης των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη της 
διασποράς της νόσου COVID-19 εντός των παραθεριστικών θέρετρων του 
ΠΝ, καθορίζονται τα εξής: 
 
             α.Το σύνολο των εισερχομένων (παραθεριστές-επισκέπτες-
προσκεκλημένοι) πριν την είσοδο τους στα ΘΑΝ θα πρέπει να υποβάλλονται 
σε θερμομέτρηση. Θα ισχύσει περιορισμός στον αριθμό των παραθεριστών 
ανά περίοδο προς αποφυγή συνωστισμού, συμφώνως σχετικού. 
 
            β. Οι παραθεριστές μετά των μελών τους (συμπεριλαμβανομένων 
και παιδιών άνω των 4 ετών),  υποχρεούνται να επιδεικνύουν στο γραφείο 
υποδοχής στην έναρξη της παραθεριστικής περιόδου ένα (1) εκ των 
κατωτέρω: 
            
                     (1) Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εμβολιασμού έναντι του COVID-
19, με ημερομηνία τουλάχιστον 14 μέρες μετά την ολοκλήρωση αυτού. 
 
                     (2) Αποτέλεσμα αρνητικού μοριακού ελέγχου (PCR) εντός 72 
ωρών. 
 
                     (3) Αποτέλεσμα αρνητικού αντιγονικού ελέγχου (rapid test ή self 
test) εντός 24 ωρών. 
 
                     (4) Βεβαίωση νόσησης από τον ιό COVID-19, μετά την πάροδο 1 
έως 9 μηνών από το πέρας της νόσησης.  
 
       2. Το προσωπικό που εργάζεται στο θέρετρο (είτε προσωπικό του ΠΝ 
είτε ιδιώτες) οφείλει να προσκομίζει αρνητικό αποτέλεσμα αυτοδιαγνωστικού 
ελέγχου στον υπεύθυνο, ανά εβδομάδα εκτυπωμένο από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα self-testing.gov.gr. 
 
 
 



       3.  Στις περιπτώσεις άφιξης στα ΘΑΝ δικαιούχων και μελών από χώρες 
του εξωτερικού μέσω προγραμμάτων CLIMS, να επιτρέπεται η είσοδος μόνο 
εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται από τον ΕΟΔΥ στην 
ιστοσελίδα https://travel.gov.gr. 
 
       4. Πέραν των ανωτέρω, οι Διοικητές των Θερέτρων υποχρεούνται να: 
 
             α. Οργανώσουν τη λειτουργία των πάσης φύσεως χώρων (παραλία, 
εστίαση, αναψυκτήρια, παιδική χαρά, κινηματογράφος κτλ) σύμφωνα με τα 
ισχύοντα μέτρα για τον γενικό πληθυσμό, βάσει των εκάστοτε οδηγιών του 
ΕΟΔΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ).  
 
             β. Μεριμνήσουν για τη δημιουργία κατάλληλου καταλύματος – χώρου 
απομόνωσης για ύποπτο κρούσμα ή στενή επαφή. 
 
     5. Επιπρόσθετα, όλοι οι εργαζόμενοι, οι παραθεριστές και οι επισκέπτες 
οφείλουν: 
         
           α. Να τηρούν κατά την παραμονή τους τα μέτρα ατομικής υγιεινής 
σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ (τήρηση αποστάσεων, 
χρήση αντισηπτικών, χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, 
πλην λουόμενων και αθλούμενων). 
        
           β. Να ενημερώνουν άμεσα το Υγειονομικό προσωπικό του θέρετρου σε 
περίπτωση: 
   
               (1) Ύπαρξης συμβατής συμπτωματολογίας σχετική με τη νόσο 
COVID-19 (πυρετός, βήχας, ανοσμία, απώλεια γεύσης, μυαλγίες, δύσπνοια). 
 
               (2) Τυχόν στενή επαφή με άτομο με επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-
19. 
 
      6.  Τα ανωτέρω ισχύουν μέχρι την έκδοση τυχόν νεότερων οδηγιών από 
τον ΕΟΔΥ, ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας. 
 
      7. Χειριστής θέματος: Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου 
ΠΝ, Τμηματάρχης ΔΥΓ1-Ι, Τηλ:57729.   

 
 
             Υποναύαρχος Γεώργιος Καμπουράκης ΠΝ 
Ακριβές Αντίγραφο                                    Υπαρχηγός ΓΕΝ 
 
 
Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου ΠΝ 
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