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Görögország  

Covid-19 közlekedési és tranzit információk 
Frissítés dátuma: 2020 július 13. 

 

KORLÁTOZÁSOK AZ ORSZÁG TERÜLETÉN: 

 

2020. július 15-én, 06.00-kor alkalmazandó intézkedések 

 

 A görög hatóságok által a https://travel.gov.gr honlapon közzétett információk 

szerint, július 15-én, szerdán, 06.00-kor a külföldi állampolgároktól turisztikai célból a 

Kulata – Promachonas határátkelőhelyen közúton belépő, a Görög Köztársaságba 

legkésőbb 72 órával a Görögországba történő belépés előtt negatív tesztet kell 

benyújtani a COVID-19 fertőzés szempontjából.  

 A teszteket akkreditált laboratóriumokban kell elvégezni, és a bizonyítványokat 

angolul kell kiállítani, és tartalmazniuk kell a vizsgált személy nevét és vezetéknevét, 

valamint a személyi igazolvány vagy útlevél sorozatát és számát. 

 

 A görög hatóságok rámutatnak, hogy ezen igazolások hamisítása a görög jog szerint 

büntetendő. 

 

 A teszt bemutatása nem zárja ki a PLF (utasforgalmi űrlap) elektronikus űrlap 

kitöltésének kötelezettségét 24 órával a Görögország területére való belépés előtt, 

sem a véletlenszerű tesztelés lehetőségét a Görög Köztársaság területére való 

belépéskor. 

 

 Ugyanakkor, a görög hatóságok által a https://travel.gov.gr weboldalon nyilvánosan 

közölt információk szerint az utas-kereső űrlap kitöltését lehetővé tevő elektronikus 

platform csak július 14-én, kedden, 00.01-ig lesz elérhető, és a út.  

 

 Így azok a román állampolgárok, akik már kitöltötték ezeket az űrlapokat, a Kulata-

Promachonas határátkelőhelyen keresztül léphetnek be a Görög Köztársaságba, és 

azoknak, akik ezidáig még nem töltötték ki az űrlapot, július 15-én, szerdán kezdődő 

utazásukat kell áttervezniük. 
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 2020. július 9-től a Görög Köztársaság területére belépő személyek (légi, közúti vagy 

tengeri) kötelező az elektronikus nyomtatvány (utasforgalmi űrlap) kitöltése legalább 

24 órával a Görög Köztársaságba való érkezés. Az űrlap kitöltésének múlasztása  500 

euró pénzbírságot von maga után, az alkalmazandó görög jogszabályokkal 

összhangban. 

 

 

 A határon történő további várakozási idők elkerülése érdekében kötelező kitölteni az 

angol nyelven elérhető formanyomtatványt a https://travel.gov.gr weboldalon, 

legalább 24 órával az utazás előtt, és időben beszerezni a regisztráció megerősítő 

kódját, amely a határon, digitális vagy nyomtatott formában kell bemutatni. 

 

 

 A kitöltés után a kérelmezők az űrlap kitöltéséhez használt e-mail címen egyedi 

regisztrációs megerősítő kódot kapnak, amelyet a görög területre való belépéskor 

be kell nyújtani a határőrizeti hatóságoknak (elektronikus vagy nyomtatott 

formában). 

 

 Az intézkedést mind a szárazföldi határállomásokon (beleértve a Kulata-

Promachonas PCTF-et is), mind a repülőtereken és kikötőkben, augusztus 31-ig. 

 

 

Az általános megelőzési intézkedések (maszk viselése, kézfertőtlenítés) és a társadalmi 

távolodás kötelezővé válnak. Véletlenszerű teszteket lehet végezni a Covid-19 fertőzés 

kimutatására.  

 

Megváltozott a Görög Köztársaság területére való belépéskor a COVID-19 fertőzés ellen 

vizsgált turistákra alkalmazandó eljárás. Így a teszt elvégzése után az érintett személyek 

folytatják az utat a végső rendeltetési helyre, amíg az eredményt 24 órán belül közlik. A 

görög hatóságok azt javasolják, hogy az eredmény közléséig a vizsgált személyek tartsák 

fenn a társadalmi távolságot, kövessék a helyi szinten elfogadott ajánlásokat és ellenőrizzék 

az egészségüket, hogy azonosítsák a COVID-19 fertőzés bármely konkrét tünetét. 
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A vizsgált személlyel csak akkor lehet telefonon felvenni a kapcsolatot, ha a teszt eredménye 

pozitív, majd karanténba helyezik a görög állam által viselt kapcsolódó költségekkel. A teszt 

elutasítását 500 euró összegű pénzbírsággal szankcionálják. Továbbá, ha egy személyt 

pozitív módon tesztelnek, és különleges elszigetelési intézkedéseknek vetik alá, és nem 

felel meg ezeknek a rendelkezéseknek, 5000 euró bírságot szabhatnak ki rá. 

 

  

 

ÚTI HOZZÁFÉRÉS: 

 

 

 ÓVATOSSÁG! A görög hatóságok legutóbbi bejelentése szerint, 2020. július 1. és 15. 

között a görög területre való belépés csak a Kulata (Bulgária) - Promachonas 

(Görög Köztársaság) határátkelőhelyén vezethető be a turisták látogatása céljából.  

 

 

 

LEHETŐSÉG: 

 

 Nemzetközi járatok megengedettek a görög repülőtereken. 

 További korlátozások vonatkozhatnak a harmadik országokból, valamint Svájcból, 

Norvégiából, Liechtensteinből és Izlandból származó nem alapvető utazásokra, az 

Európai Unió esetleges ajánlásainak megfelelően. 

 

 Az EASA által jegyzékbe vett repülőtérről (https://www.easa.europa.eu/SD-2020-

01/Airports#group-easa-downloads) vagy Olaszországból, Spanyolországból érkező 

utasok Hollandiát, Svédországot, Albániát és Észak-Macedóniát kötelezően 

megvizsgálják érkezéskor. Kötelező egy éjszakát tartózkodni egy kijelölt szállodában 

vagy a választott szállodában / tartózkodási helyen (Athénban). Ha a teszt 

eredménye negatív, az utasok eljuthatnak a rendeltetési helyükre. Ha a teszt pozitív, 

a látogatót 14 napig karanténba helyezik. 

 

 

Repülőjáratok Thesszaloniki repülőtérről: 
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Az utasokat érkezéskor tesztelik. Kötelező egy éjszakát tartózkodni egy kijelölt szállodában 

vagy a választott szállodában / tartózkodási helyen (Thesszalonikiben), amíg meg nem 

kapják a teszt eredményét, amelyet követően a fent említett eljárás alkalmazandó. 

  

 

Tengeri hozzáférés: 

 

 A Görög Köztársaságba tengeri úton belépni kívánó személyek belépése csak Patra és 

Igoumenitsa kikötőin keresztül engedélyezett, amelyek kompszolgáltatásokat is nyújtanak. 

  

 

AJÁNLÁSOK A Romániába utazó / onnan induló román polgárok számára: 

 

 Július 1-jétől a Görögországban légi, közúti vagy tengeri úton érkező látogatókat / 

utasokat véletlenszerű teszteknek kell alávetni érkezéskor. Tesztelés után az utas 

szabadon elutazik a végső rendeltetési helyre, ahol megvárja a teszt eredményét. 

 Pozitív eredmény esetén a görög hatóságok felveszik velük a kapcsolatot és 14 napra 

karanténba helyezik őket, a költségeket a görög állam viseli. 

 Mindenkinek, aki Görögország területére kíván belépni, javasoljuk, hogy keresse meg 

a Visit Greece weboldalon (http://www.visitgreece.gr) elérhető információkat. 

Ugyanakkor ingyenesen elérhető a „Látogasson el Görögországba” alkalmazás, amely 

letölthető Görögországba érkezés előtt vagy érkezéskor. 

A látogatóknak (az utazás előtt 24 órával) ki kell tölteniük az utas-terhelési tényező / PLF 

nyomtatványt, amelyen elérhetőségeik vannak Görögországban. Ez az űrlap elérhető a 

https://travel.gov.gr weboldalon. 

 

 


