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Αθήνα,  27/4/2021 

Α. Π. :  7227 

 
 

ΠΡΟ:  
Ππωσ Ρίνακασ Αποδεκτϊν 

 

ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ Ε ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ 

 
ΧΕΣ.: «Η υπ’ αρικ. 6632/16-4-2021 ΚΥΑ «Αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 

κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικοφ περιεχομζνου 
βάςει των οποίων λειτουργοφν οι τουριςτικζσ επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο τθσ λιψθσ 
μζτρων ζναντι του κορωνοϊοφ COVID-19» (Β’ 2084), όπωσ τροποποιικθκε με τισ 
υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370), 9418/23.06.2020 (Β’ 2498) και 16192/2020 (Β’ 
4687) όμοιεσ αποφάςεισ (Β’ 1632)» 

 

 Σε ςυνζχεια ερωτθμάτων που ετζκθςαν υπ’ όψιν μασ, αναφορικά με τθν εφαρμογι 

των ειδικϊν πρωτοκόλλων υγειονομικοφ περιεχομζνου ςτα τουριςτικά καταλφματα για το 

τρζχον ζτοσ, διευκρινίηουμε τα εξισ:  

Άρθρο 3: Εκπαίδευςη ςτην τήρηςη των υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριςτικών 

καταλυμάτων 

Είναι υποχρεωτικι θ εκ νζου εκπαίδευςθ των ςυντονιςτϊν τουριςτικϊν καταλυμάτων, θ 

οποία κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί ζωσ τισ 15.6.2021 (Ραράρτθμα Ι, Β.2, Ραράρτθμα ΙΙ, 

Θ.2). Η εκπαίδευςθ των ςυντονιςτϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ΞΕΕ για 

τα κφρια ξενοδοχειακά καταλφματα και από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα 

https://www.healthfirsttourism.gr/ για τα μθ κφρια ξενοδοχειακά καταλφματα. Στθ 

ςυνζχεια οι ςυντονιςτζσ των τουριςτικϊν καταλυμάτων, πλθν των κάμπινγκ κα πρζπει να 

ζχουν εκπαιδεφςει το προςωπικό ζωσ τισ 30.6.2021 (Ραράρτθμα Ι, Β.3). Οι ςυντονιςτζσ των 

κάμπινγκ κα πρζπει να ζχουν εκπαιδευτεί οι ίδιοι και να ζχουν εκπαιδεφςει το προςωπικό 

τουσ ζωσ τισ 15.6.2021 (Ραράρτθμα ΙΙ, Θ.2). Για τθν εκπαίδευςθ του ςυντονιςτι δεν 

εκδίδεται κάποια βεβαίωςθ αλλά απαιτείται να υπάρχουν νζεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ από το 

προςωπικό του τουριςτικοφ καταλφματοσ, πλθν των κάμπινγκ, ότι εκπαιδεφτθκαν εκ νζου 

ςτθν τιρθςθ των ειδικϊν πρωτοκόλλων υγειονομικοφ περιεχομζνου (Ραράρτθμα Ι, Β.3). 

Σθμειϊνεται ότι θ πιςτοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ από δθμόςιο ι ιδιωτικό φορζα παραμζνει 

προαιρετικι. 

 

Διενζργεια rapid test ςτο ςφνολο του προςωπικοφ του καταλφματοσ, τουλάχιςτον μία 

φορά την εβδομάδα, από επαγγελματία υγείασ ή ιατρό εργαςίασ, ο οποίοσ ενεργεί βάςει 

των οδηγιών του ΕΟΔΤ για τον ζλεγχο του COVID-19 (Παράρτημα Ι, Β.4.5, Παράρτημα ΙΙ, 

Α.2) 

http://mintourserver.mintour.gr/owa/redir.aspx?C=367125b5a0e440b3a012278a363fbdcb&URL=https%3a%2f%2fwww.healthfirsttourism.gr%2f
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Διευκρινίηεται ότι θ υποχρεωτικι διενζργεια ελζγχου ανίχνευςθσ για τουσ επιχειρθματίεσ 

και το προςωπικό των τουριςτικϊν καταλυμάτων μπορεί να πραγματοποιθκεί με rapid test 

ι αυτοδιαγνωςτικά τεςτ (self-test) COVID-19, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Βλζπετε 

τθ ςχετικι ιςτοςελίδα 

https://supportemployees.services.gov.gr/(S(njsabvhwqgf3dxa2fqhbtbxr))/login.aspx?Retur

nUrl=%2f Η υποχρζωςθ για διενζργεια rapid test ι self-test COVID-19 καταλαμβάνει και 

όςουσ ζχουν εμβολιαςτεί κατά τθσ νόςου COVID-19 ι ζχουν νοςιςει από τθ λοίμωξθ 

COVID-19. 

 

Κοινοποίηςη τησ ιςτοςελίδασ τησ Ελληνικήσ Κυβζρνηςησ με τισ πληροφορίεσ για τη 

λοίμωξη COVID-19 και τα μζτρα που αφοροφν τουσ αλλοδαποφσ που επιςκζπτονται τη 

χώρα ςτην αγγλική γλώςςα (Παράρτημα ΙΙ, Δ.4) 

Η ςχετικι ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ “Protocols for Arrivals 

and Departures from Greece” είναι διακζςιμθ ςτθν αγγλικι, γαλλικι και γερμανικι γλϊςςα 

https://travel.gov.gr/#/ . 

 

Link ςτισ επίςημεσ ιςτοςελίδεσ τησ Ελληνικήσ Κυβζρνηςησ (Παράρτημα ΙΙ, Δ.5) 

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19-odigies-gia-taxidiotes/ 

https://eody.gov.gr/erotiseis-kai-apantiseis-schetika-me-ton-emvoliasmo-gia-ton-koronoio-

sars-cov-2/ 

https://www.civilprotection.gr/el   https://www.civilprotection.gr/en  

https://travel.gov.gr/#/  

 

 

 

 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

 

 

ΘΕΟΧΑΡΗ (ΧΑΡΗ) ΘΕΟΧΑΡΗ 

  

 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: 
- Ξενοδοχειακό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ 
- Ρανελλινια Ομοςπονδία Ξενοδόχων 
- Ρανελλινια Ζνωςθ Ιδιοκτθτϊν Επιχειρθματιϊν Κάμπινγκ 
- Συνομοςπονδία Επιχειρθματιϊν Τουριςτικϊν Καταλυμάτων Ελλάδοσ 
 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο Υπουργοφ 

2. Γραφείο Γενικισ Γραμματζωσ Τουριςτικισ Ρολιτικισ και Ανάπτυξθσ 

3. Γραφείο Ρροϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 

4. Γραφείο Ρροϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τουριςτικισ Ρολιτικισ 
5. Διεφκυνςθ Ροιοτικϊν Ρροτφπων (για να αποςταλεί προσ όλεσ τισ Ρ.Υ.Τ.) 
6. Διεφκυνςθ Νομοκετικοφ Συντονιςμοφ και Καλισ Νομοκζτθςθσ 

 

https://supportemployees.services.gov.gr/(S(njsabvhwqgf3dxa2fqhbtbxr))/login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://supportemployees.services.gov.gr/(S(njsabvhwqgf3dxa2fqhbtbxr))/login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://travel.gov.gr/#/
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19-odigies-gia-taxidiotes/
https://eody.gov.gr/erotiseis-kai-apantiseis-schetika-me-ton-emvoliasmo-gia-ton-koronoio-sars-cov-2/
https://eody.gov.gr/erotiseis-kai-apantiseis-schetika-me-ton-emvoliasmo-gia-ton-koronoio-sars-cov-2/
https://www.civilprotection.gr/el
https://www.civilprotection.gr/en
https://travel.gov.gr/#/
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