
 

 

Αγαπεηνί πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο, 

 

Ζ “DELOS TOURS” κε πςειφ αίζζεκα επζχλεο, ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε ζπιινγηθή 

πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ SARS-CoV-2 κε ζπλέπεηα θαη 

ππεπζπλφηεηα. 

 

Ζ Κνηλνπξαμία Δπηβαηεγψλ θαη Σνπξηζηηθψλ Πινίσλ Μπθφλνπ-Γήινπ, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, 

παξαθνινπζεί ζηελά ηελ δηακνξθνχκελε θαηάζηαζε, βξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή κε ηνλ Δζληθφ 

Οξγαληζκφ Γεκφζηαο Τγείαο (ΔΟΓΤ) θαη εθαξκφδεη πηζηά ηηο νδεγίεο φισλ ησλ αξκνδίσλ 

Αξρψλ, αλαθνξηθά κε ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο. 

 

Κπξίαξρν κέιεκά καο είλαη ε πγεία ησλ επηβαηψλ καο, ησλ ζπλεξγαηψλ καο θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ καο. 

 

Γηα απηφ κε ςπρξαηκία θαη ζνβαξφηεηα ιάβακε, ήδε απφ ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ 

θξνπζκάησλ ζηελ Ηηαιία, ζεηξά πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ζε φια ηα πινία θαη ηα γξαθεία καο. 

 

Όιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ γξαθείσλ καο, ηα πιεξψκαηα θαη νη ζπλεξγάηεο καο έρνπλ 

ιάβεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πξφιεςεο, θαζψο θαη νδεγίεο γηα ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη 

λα πξνβνχλ ζε πεξίπησζε εκθάληζεο ζπκπησκάησλ αζζέλεηαο. 

 

Σα πιεξψκαηα ησλ πινίσλ καο είλαη πιήξσο εθπαηδεπκέλα ζε ζέκαηα πγείαο θαη πγηεηλήο θαη 

έρνπλ ιάβεη ηηο εμεηδηθεπκέλεο νδεγίεο ησλ Αξρψλ γηα ηα αλαγθαία κέηξα πξνθχιαμεο απφ ηνλ 

Covid-19, ελψ παξάιιεια είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλα  γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ χπνπηνπ 

θξνχζκαηνο ελ πισ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο. 

 

Σα πινία ηνπ ζηφινπ καο δηαζέηνπλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ (κάζθεο, γάληηα, εηδηθφ kit), ελψ 

έρνπλ δηαηεζεί εηδηθέο θακπίλεο ζε θάζε πινίν γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη πεξηνξηζκφ ηπρφλ 

κεκνλσκέλνπ πεξηζηαηηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πγεία ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ 

πιεξψκαηνο. 

 

Όια ηα πινία καο είλαη εμνπιηζκέλα κε αληηζεπηηθφ δηάιπκα γηα ηελ πξνζσπηθή πγηεηλή ησλ 

επηβαηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

Οη δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνχ ησλ κνλάδσλ θιηκαηηζκνχ, ησλ θακπηλψλ θαζψο θαη ησλ 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ησλ πινίσλ καο έρνπλ εληαηηθνπνηεζεί θαη ηα πιεξψκαηά καο έρνπλ 

εθπαηδεπηεί λα πξαγκαηνπνηνχλ ηαθηηθά απνιχκαλζε φισλ ησλ ρψξσλ ησλ πινίσλ κε ηα 



ελδεηθλπφκελα απφ ηηο Αξρέο πξντφληα. 

 

Πηζηνπνηεκέλα ζπλεξγεία εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ καο, έρνπλ πξνρσξήζεη ήδε ζε πξνιεπηηθέο 

απνιπκάλζεηο ζηα πινία καο θαη ζηα θηήξηα ησλ γξαθείσλ καο, νη νπνίεο επαλαιακβάλνληαη 

αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, θξνληίδνπκε γηα ηε δηαξθή ελεκέξσζε ησλ επηβαηψλ καο σο 

πξνο ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πξφιεςεο, κέζσ ζρεηηθψλ ζεκάλζεσλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο ησλ πινίσλ. Παξάιιεια, ην πξνζσπηθφ ηνπ πινίνπ πξνβαίλεη ζε ζπρλέο αλαθνηλψζεηο 

θαη ζπζηάζεηο, έηζη ψζηε λα δηαηεξνχληαη νη απαξαίηεηεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ επηβαηψλ θαηά 

ηελ παξακνλή ηνπο ζε έλα απφ ηα ζαιφληα καο, ηα κπαξ ή ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ 

πινίσλ θαη λα απνθεχγνπλ ηνλ ζπλσζηηζκφ θαηά ηελ απνβίβαζή ηνπο απφ ην πινίν. 

 

Σν πην ζεκαληηθφ ίζσο απφ φια: έρνπκε επηθνηλσλήζεη ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο καο, 

ζάιαζζαο θαη μεξάο, ηελ αλάγθε φρη κφλν γηα θνηλσληθή επζχλε, ε νπνία νχησο ή άιισο 

απνηειεί πξνηεξαηφηεηά καο ρξφληα ηψξα, αιιά γηα πξνζσπηθή επζχλε. 

 

Όινη εκείο ζηελ “Delos Tour”, αιιά θαη ν θαζέλαο πξνζσπηθά, ζαο δηαβεβαηψλνπκε φηη ζα 

θάλνπκε φ,ηη ρξεηαζηεί γηα ηελ αζθάιεηα ηε δηθή ζαο, ηε δηθή καο, ησλ νηθνγελεηψλ φισλ καο θαη 

ηεο θνηλσλίαο καο. 

 

Εεηάκε απφ εζάο, ηελ θαηαλφεζε θαη ζπλεξγαζία ζαο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηεο 

Διιεληθήο Πνιηηείαο θαη ησλ Αξρψλ. 

 

 
ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΤΜΕ ΣΟΝ ΕΑΤΣΟ ΜΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΛΛΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΟΡΩΝOΪΟ -  
ΜΕΝΟΤΜΕ ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ! 

Οη επηβάηεο δελ ζα πξέπεη λα ηαμηδέςνπλ εάλ έρνπλ ζπκπηψκαηα ινίκσμεο COVID-19 (βήραο, 
θαηαξξνή, ππξεηφο, πνλφιαηκνο, δχζπλνηα θαη άιια αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα) ή εάλ έρνπλ 
έξζεη ζε επαθή κε αζζελή COVID-19 ηηο ηειεπηαίεο 14 εκέξεο πξηλ ην ηαμίδη. 
 
1. ΠΡΗΝ & ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΠΗΒΗΒΑΖ ΣΟ ΠΛΟΗΟ 
 
Οη επηβάηεο νθείινπλ λα ηεξνχλ ππνρξεσηηθά, ηα αθφινπζα κέηξα ειέγρνπ θαηά ηελ επηβίβαζε:  

 Κνηλσληθή Απφζηαζε 
Θα πξέπεη λα ηεξείηαη ειάρηζηε απφζηαζε 1,5 κέηξνπ κεηαμχ ησλ επηβαηψλ θαη ηαπηφρξνλε 
ρξήζε κάζθαο1. 
Σν πιήξσκα ηνπ πινίνπ ζα επηβιέπεη ηε δηαδηθαζία θαη ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ 
απνζηάζεσλ. 

 
 
2. ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΣΑΞΗΓΗΟΤ 
 
Οη επηβάηεο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ απαξαηηήησο ηα αθφινπζα πξνιεπηηθά κέηξα θαηά ηε δηάξθεηα 



ηνπ ηαμηδίνπ: 
 
-  Φνξάκε ηελ κάζθα καο1 ηφζν ζηνπο εζσηεξηθνχο, φζν θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ 
πινίνπ. Βεβαησλφκαζηε φηη θαιχπηνληαη ην ζηφκα θαη ε κχηε, δελ αγγίδνπκε ηελ κάζθα αθνχ ηε 
θνξέζνπκε, απνξξίπηνπκε ακέζσο ηελ κάζθα ζε θάδν απνξξηκκάησλ κεηά ηε ρξήζε θαη 
πιέλνπκε ηα ρέξηα καο. 
-  Καιχπηνπκε ηνλ βήρα ή ην θηέξληζκα κε ην εζσηεξηθφ ηνπ αγθψλα ή κε ραξηνκάληηιν, ην 
νπνίν απνξξίπηνπκε άκεζα ζε θάδν απνξξηκκάησλ. 
-  Πιέλνπκε ηα ρέξηα καο ηαθηηθά θαη ζρνιαζηηθά κε ζαπνχλη θαη λεξφ ή κε αιθννινχρν δηάιπκα 
θαη απνθεχγνπκε ηελ επαθή ησλ ρεξηψλ κε ην πξφζσπν (κάηηα, κχηε, ζηφκα). 
   Ζ ρξήζε γαληηψλ δελ ππνθαζηζηά ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ. 
-  Κξαηάκε ηηο απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ ηνπο γχξσ καο (>1,5 κέηξν). 
-  Απνθεχγνπκε ρψξνπο ζπγρξσηηζκνχ. 
-  Απνθεχγνπκε ηελ επαθή κε άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα ινίκσμεο αλαπλεπζηηθνχ 
(βήραο, θαηαξξνή, ππξεηφο, πνλφιαηκνο). 
 
πζηήλεηαη ζηνπο επηβάηεο λα πξνζέξρνληαη έγθαηξα ζην ιηκάλη ηεο αλαρψξεζεο, γηα ηε 
δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ πξηλ ηελ επηβίβαζε. 

 ε πεξίπησζε πνπ επηβάηεο αλαπηχμνπλ ζπκπηψκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
ηαμηδίνπ, νθείινπλ λα ην δειψζνπλ άκεζα ζην πιήξσκα ηνπ πινίνπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ επηβάηεο αλαπηχμνπλ ζπκπηψκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ κεηά ην ηαμίδη, 
πξέπεη άκεζα λα αλαδεηήζνπλ ηαηξηθή βνήζεηα θαη λα ελεκεξψζνπλ ηνλ γηαηξφ ηνπο γηα ην 
ηζηνξηθφ ηνπ ηαμηδίνπ. 

 
 
3. ΑΡΝΖΖ ΔΠΗΒΗΒΑΖ 
 
Με βάζε ηα παξαπάλσ, εάλ ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο πνπ δηεμάγνπλ ηα κέηξα ειέγρνπ θαηά ηελ 
επηβίβαζε δηαπηζηψζνπλ φηη: 
 
    i.  Ο επηβάηεο έρεη ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε ινίκσμε COVID-19 ή 
   ii.  Ο επηβάηεο αξλείηαη ηε ρξήζε κάζθαο1 επί ηνπ πινίνπ 
 
ζα απαγνξεχεηαη ε επηβίβαζή ηνπ ζην πινίν θαη ζα εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε 
ρξήζε ησλ εηζηηεξίσλ ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία ή ηελ αθχξσζή ηνπο. 
 
ηελ πεξίπησζε (i) ζα απαγνξεχεηαη ην ηαμίδη γηα 14 εκέξεο ή εάλ είρε λνζήζεη ν ίδηνο, ζα 
πξέπεη λα θέξεη ηαηξηθή βεβαίσζε, ε νπνία αλαθέξεη φηη πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα, φπσο απηά 
νξίδνληαη απφ ηνλ ΔΟΓΤ, γηα ηε δηαθνπή ησλ κέηξσλ πξνθχιαμεο ζε αζζελή κε COVID-19. 
 
Ζ “Delos Tours” δελ ππνρξενχηαη ζηε ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηνπο πιφεο 
πνπ είλαη θάησ ησλ 30 ιεπηψλ.  
 
 
1 Η τρήζη τειροσργικής μάζκας είναι επίζης αποδεκηή αλλά ζσζηήνεηαι, ανηί ασηής, η τρήζη ηης 
σθαζμάηινης μάζκας ώζηε να διαζθαλιζηούν οι τειροσργικές μάζκες για ηο ιαηρικό προζφπικό. 
Η μάζκα συηλής αναπνεσζηικής προζηαζίας με βαλβίδα δεν είναι αποδεκηή για τρήζη από ηο 
εσρύ κοινό. 
 

https://eody.gov.gr/odigies-gia-tin-exodo-apo-to-nosokomeio-kai-gia-ti-diakopi-ton-profylaxeon-enanti-metadosis-asthenon-me-covid-19-poy-nosileyontai-i-paramenoyn-gia-frontida-kat-oikon/
https://eody.gov.gr/odigies-gia-tin-exodo-apo-to-nosokomeio-kai-gia-ti-diakopi-ton-profylaxeon-enanti-metadosis-asthenon-me-covid-19-poy-nosileyontai-i-paramenoyn-gia-frontida-kat-oikon/


ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ 

Σα έθηαθηα κέηξα αιιά θαη ε αβεβαηφηεηα πνπ ππάξρεη γηα ην ηαμίδη, ζηε δηάξθεηα ησλ 
πξσηνθαλψλ εκεξψλ πνπ δηαλχνπκε, νδεγνχλ αλαπφθεπθηα ζε πνιιέο αθπξψζεηο 
δξνκνινγίσλ. 

Αντικαταστήστε Σα Εισιτήπια αρ - Μεγάλερ Δςνατότητερ Εςελιξίαρ 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη ε “Delos Tours” παξέρεη 
ηελ δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ησλ εηζηηεξίσλ ζαο ζε Credit Voucher ηα νπνία ζα κπνξέζνπλ 
λα αντικατασταθούν με εισιτήπια μεταγενέστεπηρ ημεπομηνίαρ επηινγήο σωπίρ κανένα 
επιπλέον κόστορ. 

Ζ δπλαηφηεηα απηή ηζρχεη ζε φζνπο έρνπλ αγνξάζεη εηζηηήξηα κέρξη θαη ζειήζνπλ λα ηα 
αληηθαηαζηήζνπλ 72 ψξεο πξηλ ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία ηαμηδηνχ. 

Γηα λα παξαιάβεηε ηα Credit Voucher ζα πξέπεη: 

 Για εισιτήπια πος έσοςν αγοπαστεί μέσω τος www.delostours.gr ή απεςθείαρ από 
το γπαυείο μαρ (+30 22890 28603):  Παξαθαινχκε ζηείιεηε email 
ζην sales@delostours.gr αλαθέξνληαο θσδηθφ θξάηεζεο, ην δξνκνιφγην θαη ηηο 
πξνγξακκαηηζκέλεο εκεξνκελίεο ηνπ ηαμηδηνχ ζαο. 

 Για εισιτήπια πος έσοςν αγοπαστεί από σςνεπγαζόμενο ππακτοπείο: 
Να επηθνηλσλήζεηε κε ην πξαθηνξείν έθδνζεο ησλ εηζηηεξίσλ ζαο. 

Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο 

1. Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε απηή ηε δπλαηφηεηα, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε ζχκθσλα κε 
φζα αλαθέξνπκε παξαπάλσ κε ηελ “Delos Tours” ή κε ηνλ πξάθηνξα έθδνζεο ησλ 
εηζηηεξίσλ ζαο: 

 Έσο θαη 3 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηαμηδηνχ, γηα δξνκνιφγηα πνπ είλαη ελεξγά 
θαη εθηεινχληαη. 

  

      2.   Σα αηηήκαηα ζα πξέπεη λα γίλνληαη κφλν απφ ην πξφζσπν πνπ πιήξσζε ηελ θξάηεζε ή 
απφ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν απηνχ. ην κήλπκα ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν θσδηθφο 
θξάηεζεο, ην δξνκνιφγην θαη νη εκεξνκελίεο ηνπ ηαμηδηνχ. Γηα φζεο θξαηήζεηο πιεξνχληαη νη 
παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ζα απνζηέιιεηαη επηβεβαίσζε ηεο εηδηθήο πίζησζεο (credit voucher) 
ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο. 

  

     3.   Όηαλ πξνγξακκαηίζεηε ην επφκελν ζαο ηαμίδη απεπζπλζείηε ζηνλ πξάθηνξά ζαο γηα ηελ 
έθδνζε λέσλ εηζηηεξίσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα credit voucher. Γηα εηζηηήξηα πνπ έρνπλ αγνξαζηεί 
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο καο ή ηνπ γξαθείνπ καο ζηείιηε email ζην sales@delostours.gr. 

  

mailto:sales@delostours.gr
mailto:sales@delostours.gr


 4.    ε πεξίπησζε πνπ ε λέα θξάηεζε είλαη κεγαιχηεξεο αμίαο απφ ηελ αμία ησλ open 
εηζηηεξίσλ (δειαδή αθνξά εηζηηήξηα αθξηβφηεξεο ππεξεζίαο), ζα θαηαβάιιεηαη ην αληίηηκν ηεο 
δηαθνξάο.   

  

 5.   Δάλ ε λέα θξάηεζε, είλαη κηθξφηεξεο αμίαο απφ ηελ αμία ηεο πίζησζεο, ηφηε ε 
δηαθνξά επηζηξέθεηαη. 

  

 6.    Μεηά ην πέξαο 18 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηαμηδηνχ θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη ην credit voucher, ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ρξεκάησλ. 

 

Οη φξνη κεηαθνξάο ηεο “Delos Tours” θαζψο θαη νη θαλνληζκνί ηνπ εηζηηεξίνπ ζαο, ηζρχνπλ γηα 

θάζε θξάηεζε πνπ γίλεηαη κε ρξήζε ησλ credit voucher. 


