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GÖRÖGORSZÁG 

Közlekedési feltételek és lehetőségek 

 

GÖRÖGORSZÁG TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ KORLÁTOZÁSOK: 

2020. március 18-tól a harmadik országok állampolgárainak az EU-ba és a schengeni 

térségre való belépése valamennyi határátkelőhelyre korlátozódik. 

 az április 5-én bevezetett intézkedést követően, amely szerint a vörös 

zónákból, illetve más célállomásokból érkező járatok utasai számára, akiknek 

fedélzetén ebből a zónából érkező személyek tartózkodnak, kötelezően, április 

8.-tól kezdődően orvosi vizsgálatot kell végezni. 

 

 az athéni "Eleftherios Venizelos" nemzetközi repülőtéren tesztelésre kerülnek.  

 
 

 az eredmények kézhezvétele után, ha a teszt negatív, otthoni karanténba 

helyezik őket; pozitív eredmény esetén az embert a hatóságok által 

elrendezett helyre szállítják, ami az intézményesített karanténrendszer hatálya 

alá tartozik; 

 Minden Spanyolországba, Olaszországba, Nagy-Britannia és Észak-Írországba, 

Egyesült Királyságába és Törökországba érkező és onnan induló járatot 

töröltek. Március 29-től felfüggesztik a Németországból és az onnan induló 

összes járatot (kivéve az Athén Nemzetközi Repülőtérről induló járatokat), 

valamint ugyanez a helyzet Hollandia esetében is.  

 

 A görög kikötőkben tilos sétahajókat és vitorlával rendelkező kedvtelési célú 

hajókat megközelíteni / dokkolni; 

 Az Olaszországba és onnan induló kompok nemzetiségüktől függetlenül már 

nem szállnak fel / szállítanak utasokat, ellenben az áruszállítást nem érinti. 
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Március 15-től az Albániával és Észak-Macedóniával lezárt határok lezárultak, de 

Bulgáriával a határok nyitva maradnak (ahol részletesebb ellenőrzéseket végeznek). 

Csak görög állampolgárok vagy Görögországban lakó személyek léphetnek be 

Görögország területére Albániából és Észak-Macedóniából. 

A tömegközlekedés korlátozásaira, beleértve a magánszállítást is, április 1-jétől május 

31-ig  a következőket vezették be: 

 5 üléses autók vagy taxik esetén a sofőr kivételével csak egy utas 

megengedett, kivéve, ha a második utas orvosi vészhelyzet. 

 6-7 férőhelyes személygépkocsik, magán- / tömegközlekedés esetén a 

megengedett maximális utasszám 2, 8-9 üléses járművek esetén legfeljebb 3 

utas lehet utazás alatt. 

Ezen intézkedések alkalmazásának egyetlen kivétele a család mozgása: az 

egyedülálló szülő kiskorú gyermekek kíséretében megengedett a jármű 

fedélzetén. 

 

 Állami és városi autóbuszok, interregionális autóbuszok (KTEL) és magán busz- 

vagy minibusz-üzemeltetők számára legfeljebb 50 ülőhely foglalható. A 

tömegközlekedéssel egyszerre legfeljebb 50 utas szállítása megengedett. 

 

KIVÉTELEK ÉS RENDELKEZÉSEK a tranzitra vonatkozóan: 

 Az áruk szállítása megengedett. 

Az országba belépés a következő személykategóriákra megengedett: 

 görög állampolgárok vagy Görögországban lakóhellyel rendelkező polgárok; 

 az EU-tagállamok és a schengeni térség állampolgárainak családtagjai 

(házastársa, illetve gyermekei); 

 orvosi személyzet és kutatók, feltéve, hogy a görögországi beutazáskor 

bemutatják a szakmai hovatartozást igazoló dokumentumokat, feltéve, hogy 

azokat azonnal felveszik a nemzeti egészségügyi rendszerbe; 

 hosszú távú tartózkodási engedéllyel rendelkezők, illetve harmadik országbeli 

állampolgárok, akik tartózkodási engedéllyel rendelkeznek az EU vagy a 

schengeni tagállamokban; 

 a kormányzati missziók tagjai; 

 a diplomáciai és konzuli testület tagjai, az európai és a nemzetközi szervezetek 

tagjai, a humanitárius missziók tagjai feladataik ellátása során, katonai és 

biztonsági személyzet; 
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 nyersanyagokat szállító tehergépjárművezetők és nélkülözhetetlen 

személyzet; 

 átutazás; 

 Az EU és a schengeni harmadik országbeli állampolgároknak joguk van, hogy 

személyes vagy szakmai okokból kivételesen kérelmet kérjenek a 

lakóhelyükön található görög konzuli hatóságokhoz. 

 

További információk a következő linken találhatók:  

https://www.mae.ro/node/51914  
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