
 

 
 

AEGEAN | ANÚNCIO DAS AUTORIDADES GREGAS COM EFEITO IMEDIATOS 
 
Caro Associado, 

 

É nossa obrigação informar-Vos do último comunicado emitido pelas Autoridades Gregas e 
cuja efectividade se prolonga até dia 04 de Abril de 2020 pelas 21.00pm, e com efeitos 
imediatos  
 
Devido à pandemia provocada pelo corona vírus, as restrições de entrada na Républica 
Helénica, a aplicar a todas as pessoas, independentemente da sua nacionalidade, passam a 
ser as seguintes: 
 

• Todas as pessoas deverão permanecer em isolamento/quarentena pelo período de 14 
dias desde a data de chegada e disponibilizar os seus contactos às autoridades 
pertinentes.  

• Não será permitida a entrada de pessoas na Républica Helénica que não aceitem as 
restrições (requisitos) supracitadas. 

• A tripulação de cabine, está isenta do seu cumprimento. 

• Igualmente isentos destas restrições, estão todos os voos estatais, de emergência e 
sanitários. 

• As linhas aéreas deverão garantir o cumprimento desta medida antes de embarcar os 
seus passageiros.  

 
Assim sendo, a tripulação de cabine ira notificar a vigência dos 14 dias de 
isolamento/quarentena a todos os seus passageiros, independentemente da nacionalidade.  
 
Desta feita, o seguinte procedimento deve ser seguido, com efeito imediato:   
 

• As agências de viagens devem proporcionar os dados pessoais de contacto do 
passageiro e não o da agencia de viagem. 

• Todos os passageiros devem introduzir os seus dados pessoais de contacto ao realizar 
o check-in. 

• Todos os pontos de venda de bilhetes devem introduzir os dados pessoais de contacto 
do passageiro.  

 
As autoridades locais entrarão em contacto com os passageiros em caso de necessidade.  
 



Em caso de dúvida não deixem de nos contactar pelos meios habituais de telefone ou e-mail. 
Apesar das circunstância excepcionais que vivemos, continuamos a dar toda a assistência 
necessária ao mercado e aos nossos parceiros. 
 
Desejamos a todos se se mantenham saudáveis. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
A Direção 

 


