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Oι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης. Ταυτόχρονα, η τρέχουσα πανδημία έχει οδηγήσει σε
διάφορους περιορισμούς ανά την ΕΕ. Για να μπορούν οι πολίτες να έχουν μια σαφή εικόνα και να διευκολύνεται η ζωή τους, τα κράτη
μέλη συμφώνησαν να βελτιώσουν τον συντονισμό τους. Θα κοινοποιούν τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, το οποίο θα δημοσιεύσει και θα ενημερώνει σε εβδομαδιαία βάση έναν χάρτη της Ευρώπης (όπου θα
περιλαμβάνονται και δεδομένα από τα συνδεδεμένα κράτη Σένγκεν) με διαφορετικό χρώμα για κάθε περιοχή ανάλογα με τον κίνδυνο
που υπάρχει σ’ αυτήν. Εάν ταξιδεύετε από «πράσινη» περιοχή, δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός. Όταν ταξιδεύετε από «πορτοκαλί»
ή «κόκκινη» περιοχή, μπορεί να σας ζητηθεί από τις εθνικές αρχές να κάνετε τεστ ή να μπείτε σε καραντίνα. Οι κυβερνήσεις θα παρέχουν
σαφείς και έγκαιρες πληροφορίες προτού θεσπίσουν τέτοια μέτρα.

ΠΡΑΣΙΝΟ
Σε διάστημα 14 ημερών:
Ποσοστό θετικών τεστ κάτω από 4 % κατά την
τελευταία εβδομάδα και λιγότερα από 25 κρούσματα ανά
100 000 άτομα

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Σε διάστημα 14 ημερών:
Ποσοστό θετικών τεστ 4 % ή περισσότερο κατά την
τελευταία εβδομάδα, αλλά λιγότερα από 50 κρούσματα
ανά 100 000 άτομα
Ή
Ποσοστό θετικών τεστ κάτω από 4 % κατά την τελευταία
εβδομάδα, αλλά 25-150 κρούσματα ανά 100 000 άτομα

ΚΟΚΚΙΝΟ
Σε διάστημα 14 ημερών:
Ποσοστό θετικών τεστ 4 % ή περισσότερο κατά την
τελευταία εβδομάδα και 50 ή περισσότερα κρούσματα ανά
100 000 άτομα
Ή
Πάνω από 150 κρούσματα ανά 100 000 άτομα

ΓΚΡΙ
Ελλιπείς πληροφορίες για την αξιολόγηση των κριτηρίων, π.χ.
ποσοστό τεστ 300 ή λιγότερο ανά 100 000 άτομα

αλλά δεν θα πρέπει —κατ’ αρχήν— να σας απαγορεύεται η είσοδος.

√ Αν ταξιδεύετε λόγω ουσιωδών καθηκόντων ή αναγκών, δεν θα σας ζητηθεί να μπείτε
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√ Δεν θα πρέπει να γίνονται διακρίσεις σε βάρος σας.
√ Κάθε μέτρο που περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία σας πρέπει να είναι αναλογικό,
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ή διαμονής σας.
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Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου όσον αφορά
την ελεύθερη κυκλοφορία όταν ταξιδεύω στην ΕΕ κατά
τη διάρκεια της πανδημίας;
√ Μπορείτε να ταξιδεύετε από «πράσινες» περιοχές χωρίς περιορισμούς.
√ Έχετε πάντοτε τη δυνατότητα να επιστρέψετε στο κράτος μέλος ιθαγένειας

σε καραντίνα.

Ταξιδεύω μέσω χώρας της ΕΕ η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «κόκκινη ζώνη»
για να αλλάξω τρένο. Θα χρειαστεί να μπω σε καραντίνα;
Όχι, ανήκετε στους διερχόμενους επιβάτες.
Τι γίνεται εάν ζω σε μια χώρα της ΕΕ, αλλά ταξιδεύω κάθε μέρα για να σπουδάσω σε
άλλη;
Μπορείτε να συνεχίσετε χωρίς να χρειάζεται να μπείτε σε καραντίνα, καθώς είστε μαθητής/-τρια,
φοιτητής/-τρια ή ασκούμενος/-η που ταξιδεύετε καθημερινά εκτός των συνόρων.

Τι γίνεται εάν πρέπει να μεταβώ σε άλλη χώρα της ΕΕ για σημαντικό ιατρικό ραντεβού;
Δεν θα πρέπει να ισχύουν περιορισμοί εάν είστε ασθενής με επιτακτικούς ιατρικούς λόγους.

Τι πρέπει να γνωρίζω αν ταξιδεύω κατά τη διάρκεια της πανδημίας;
⚠ Εάν ταξιδεύετε από ζώνη που δεν είναι «πράσινη», το κράτος μέλος άφιξης μπορεί να σας ζητήσει
να μπείτε σε καραντίνα και/ή να κάνετε τεστ για κορονοϊό κατά την άφιξή σας.

⚠ Θα πρέπει να επισκεφθείτε τον ιστότοπο «Reopen EU» για να δείτε τι μέτρα ισχύουν
στον τόπο προορισμού σας.

⚠ Θα πρέπει να ελέγξετε τον χάρτη για να δείτε πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος στον
τόπο προορισμού σας.

⚠ Σε ορισμένα κράτη μέλη θα έχετε τη δυνατότητα να μην υποβληθείτε σε τεστ
μετά την άφιξή σας εάν το έχετε κάνει πριν από την αναχώρησή σας.

⚠ Όταν ταξιδεύετε σε άλλο κράτος μέλος ενδέχεται να χρειαστεί να υποβάλετε
κάποιο έντυπο εντοπισμού επιβατών.
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Μπορώ να ταξιδέψω σε άλλη χώρα της ΕΕ για να παραστώ στην κηδεία του
παππού ή της γιαγιάς μου;
Ναι. Ταξιδεύετε για επιτακτικούς οικογενειακούς ή επιχειρηματικούς λόγους.

