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Ország:  Görögország  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi céllal/ 

szabadon)? 

• IGEN, korlátozásokkal  

• Negatív SARS-CoV-2 teszt  bemutatása, 72 órával a Görög Köztársaság területére történő 

belépés előtt, illetve a PLF űrlap kitöltésének kötelezettsége és a QR kód bemutatása 

Görögország területére történő belépéskor , a Görög Köztársaság szomszédos államaival, 

ideértve a Kulata-Promachonast is beleértve, minden határátkelőhelyen keresztül 

Görögország területére szárazföldön és tengeren belépő személyek minden kategóriájára 

vonatkozik.) 

•  A SARS-CoV-2 fertőzés negatív molekuláris tesztjének bemutatására vonatkozó intézkedés, 

amelyet 72 órával a Görög Köztársaság területére történő belépés előtt végeztek, illetve a 

PLF űrlap kitöltésének kötelezettsége és a QR-kód bemutatása Görögország területére 

történő belépéskor fennmarad, és vonatkozik a Görög Köztársaság szomszédos államaival, 

köztük a Kulata-Promachonassal, a szomszédos államokkal folytatott összes 

határátkelőhelyen keresztül Görögország területére belépő személyek minden kategóriájára. 

• Görögországba látogatás / turisztikai célú közúti hozzáférés csak a Kulata (Bulgária) - 

Promachonas (Görög Köztársaság) határátkelőhelyen keresztül történik. 
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Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

• IGEN, korlátozásokkal  

• A Görög Köztársaságban alapvető célokra utazó állampolgároknak negatív molekuláris 

tesztet kell bemutatniuk a SARS-CoV-2 fertőzésre vonatkozóan, amelyet 72 órával a Görög 

Köztársaságba való belépés előtt készítettek, illetve kötelesek kitölteni a PLF űrlapot és QR 

kód bemutatása). 

• Nélkülözhetetlen utazások Görögország területén (szolgáltatás, üzlet, tanulmányok, orvosi 

célok, stb.) Az nélkülözhetetlen forgalom bármely PCTF-en keresztül megvalósítható 

(Nymfeia, Krystallopigi, Kakavia, Kipi, Evzoni, Promachonas). 

• 2020.11.07-től kezdődően Görögország szárazföldi határpontjain keresztüli forgalom a 

karantén által  bevezetett korlátozásokhoz  kötött  2020.11.30-ig 

• Az Albánia szárazföldi határán (Kakavia átkelőhely) a Görög Köztársaságba belépők száma 

napi 750 főre korlátozódik, a Krystalopigi átkelőhelyen keresztül pedig napi 300 főre 

korlátozódott. 

Kivételt képeznek a belépési korlátozások 

alól: 

• Az áruszállító teherautók átkelése  a Görög Köztársaság szárazföldi határán található összes 

ellenőrző ponton lehetséges, anélkül, hogy sofőrjeiknek negatív molekuláris tesztet kellene 

elvégezniük/felmutatniuk  a SARS-CoV-2 fertőzés szempontjából. 

Az országba való beutazás esetén szükséges 

felmutatni negatív COVID tesztet? 

• IGEN 

• A görög hatóságok 2020. november 30-ig (23:59) tartják fenn a Görögországba történő 

belépéskor bevezetett intézkedéseket, kifejezetten jelezve, hogy a fertőzöttek számának 
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növekedése esetén értesítés nélkül bármikor megváltoztathatók 

• A SARS-CoV-2 fertőzés negatív molekuláris tesztjének bemutatása, amelyet 72 órával a 

Görög Köztársaság területére történő belépés előtt végeztek, illetve a PLF űrlap kitöltésének 

és a QR-kód bemutatásának kötelezettsége a görög területre történő belépéskor, 

szárazföldön és tengeren, a Görög Köztársaság szomszédos államaival, köztük Kulata-

Promachonassal, minden határátkelőhelyen keresztül. 

• A vizsgálatokat akkreditált laboratóriumokban kell elvégezni, és az igazolásokat angol 

nyelven kell bemutatni, és tartalmazniuk kell a vizsgált személy nevét és vezetéknevét, 

valamint az illető személyi igazolványának vagy útlevelének sorszámát. 

• A határon történő COVID-19 fertőzés negatív molekuláris tesztjének bemutatása nem 

vonatkozik 10 éven aluli kiskorúakra. 

Az országba való beutazást követően 

karanténba kell vonulni? Mennyi időre? 

• Véletlenszerű vizsgálatok végezhetők a COVID-19 fertőzés kimutatására. A teszt után az 

érintett személyek az eredmény eléréséig, amelyet 24 órán belül közölnek, folytathatják 

útjukat a végső rendeltetési helyre.  A görög hatóságok azt javasolják, hogy az eredmény 

közléséig a tesztalanyok tartsák fenn a fizikai távolságot, tartsák be a helyi ajánlásokat, 

kövessék az illetékes hatóságok utasításait, és figyeljék egészségi állapotukat a COVID-19 

fertőzés esetleges specifikus tüneteinek azonosítása érdekében. 

• A tesztelt személyt csak akkor értesítik  telefonon, ha a teszt eredménye pozitív, majd 

karanténba helyezik a teljes költségek  átválalásával a  görög állam részéről. 
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Kötelező úti okmányok? • IGEN 

• Negatív SARS-CoV-2 teszt  bemutatása , 72 órával a Görög Köztársaság területére való 

belépés előtt. 

• Minden személykategóriának ki kell töltenie (beleértve az utazás előtti napot is) egy Utas-

terhelési tényező / PLF űrlapot Görögország elérhetőségeivel. Ez az űrlap a 

https://travel.gov.gr  weboldalon érhető el. 

Lehetséges az országból a Romániába való 

utazás? 

• IGEN 

Lehetséges az országon való átutazás/ 

tranzitálás? 

• IGEN 

• Az áruszállító teherautók áthaladása a Görög Köztársaság szárazföldi határában található 

összes ellenőrző ponton lehetséges, anélkül, hogy sofőrjeiknek negatív molekuláris tesztet 

kellene végezniük a SARS-CoV-2 fertőzés szempontjából. 

Milyen tranzit útvonalak használhatóak? • Görögországba látogatás / turisztikai célú közúti hozzáférés csak a Kulata (Bulgária) - 

Promachonas (Görög Köztársaság) határátkelőhelyen keresztül folytatódik, míg az utazás 

egyéb alapvető kategóriái (szolgáltatás, üzlet, tanulmányok orvosi célokra stb.) az alapvető 

forgalmat bármely PCTF-en keresztül lehet lebonyolítani (Nymfeia, Krystallopigi, Kakavia, Kipi, 

Evzoni, Promachonas). 

• Görögország szárazföldi határpontjain keresztüli forgalmat a karanténkötelezettség  

felállítása által bevezetett korlátozások határozzák meg 2020.11.30-ig. 

https://travel.gov.gr/
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• Az Albánia szárazföldi határán (Kakavia átkelőhely) a Görög Köztársaságba belépők száma 

napi 750 főre korlátozódik, a Krystalopigi átkelőhelyen keresztül pedig napi 300 főre 

korlátozódott. 

• Evzoni (Észak-Macedónia), Kipi (Törökország), Nymfea (Bulgária), Kakavia (Albánia) és 

Kristallopigi (Albánia) határátkelőhelyeken  csak 07.00 és 23.00 között lehet belépni csak a 

görög állampolgároknak, a tartózkodási engedéllyel rendelkező személyeknek és Görögország 

állandó lakosainak, a nemzetközi árut szállító tehergépjárművek vezetőinek (TIR) és a 

feltétlenül szükséges üzleti utakra beutazó személyeknek (amelyeket megfelelően 

dokumentálni kell). 

A tranzitálás során milyen intézkedésekre 

szükséges odafigyelni? (pl. csak kijelölt 

helyeken lehet megállni, mennyi ideig lehet 

egy pihenőben tartózkodni, mennyi idő áll 

rendelkezésre az országon való áthaladásra) 

- 

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

• http://www.mae.ro/ 

• https://reopen.europa.eu/ 

 

 

 

http://www.mae.ro/
https://reopen.europa.eu/


RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

 

Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Belső korlátozás / korlátozási intézkedések 

 

• 2020. november 7-én (6:00 órától) a Görög Köztársaság teljes területén karantén rendszert 

hoztak létre, amely intézkedés 2020. november 30-ig lesz hatályban. 

A bejelentett fő korlátozások a következők: 

     −  a lakóhely elhagyása SMS előzetes továbbítással történik az 13033 telefonszámra; 

     −  a megyék közötti forgalom tilalma (vészhelyzet kivételével); 

− tilos az éjszakai  közlekedés (kivéve a munkába utazó vagy orvosi vészhelyzet esetén 

utazókat); 

−  a szupermarketek, gyógyszertárak, kórházak és elsősegély-központok a később 

meghirdetendő speciális menetrend alapján működnek; 

•  november 16-tól kezdődően minden oktatási intézmény bezárt.      

FIGYELMEZTETÉSEK / AJÁNLÁSOK / FIGYELMEZTETÉSEK  

− 2020.11.03-tól (06:00) és 2020.11.30-ig a thesszaloniki "Macedonia" nemzetközi repülőtéren 

közlekedő összes járat(beleértve a TAROM-ot is) törölve van. 

− 2020. november 30-ig (23:59) minden személynek, aki légi úton, közúton vagy tengeren 

érkezik Görögországba,kötelesek felmutatni  egy negativ ,72 óránál nem régebbi SARS-CoV-2 

fertőzés PCR-típusú  eredményt (angolul és a regisztrált személy azonosító adataival 

együtt),illetve a PLF-nyomtatvanyt kitolteni, valamit  érkezéskor véletlenszerűen tesztelhetik. 
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Ezenkívül 2020.11.10-től a Görög Köztársaság összes lakosának kötelessége kitölteni a PLF-

űrlapot, amikor elhagyja Görögországot. 

− A tesztelés után a személy szabadon utazhat a végcélig, ahol megvárja a teszt eredményét. 

Pozitív eredmény esetén a görög hatóságok kapcsolatba lépnek vele, és 14 napra karanténba 

helyezik, a költségeket a görög állam állja. 

− Minden személynek ki kell töltenie (legalább 24 órával az utazás megkezdése előtt, tekintet 

nélkül a származási országra) egy Utaskereső űrlapot / PLF-t, görögországi elérhetőségével. Ez 

az űrlap a következő weboldalon érhető el:  https://travel.gov.gr. 

 

• A következő intézkedések érvényesek Görögország egész területén: 

− 2020.11.03-tól maszk viselése kötelező. Ennek az intézkedésnek a be nem tartása 300 eurós 

bírságot von maga után. 

− 2020.11.07-től teljesen tilos a régiók között utazni abszolút minden közlekedési eszköz és 

személykategória esetében, kivéve az állami járműveket (rendőrség, mentők, tűzoltók, egyéb 

alapvető szolgálatok) és azokat, akik írásbeli igazolás alapján , munkába vagy orvosi 

vészhelyzetekre utazik. 

− Azok a személyek, akik el akarják hagyni az otthont, SMS-t kötelesek küldeni a sz. 13033 vagy 

saját felelősségére nyilatkozatot kell benyújtania, nyomtatott formában (az űrlap elérhető a 

form.gov.gr oldalon), amelyben az utazás célja szerepel. Kötelező bemutatni 
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személyazonossági okmányokat (személyi igazolvány vagy útlevél). A bírság 300 euró 

− Az éjszakai közlekedés szigorúan tilos, kivéve a munkába utazókat (ezt a munkáltató 

okmányával kell igazolni) vagy orvosi vészhelyzet esetén. A munkáltatók kötelesek egy 

dokumentumban igazolni, hogy a munkavállaló munkába utazik. A bírság 500 euró. 

− Az ebben az időszakban Görögországból távozó lakosoknak ki kell tölteniük a PLF-űrlapot, 

ideértve az ország elhagyását is. 

− Minden étterem és fogyasztási egység (bár, kávézó stb.) Zárva tart, kivéve a házhozszállítási 

szolgáltatásokat, az élelmiszerboltokat, a gyógyszertárakat és azokat, amelyek szigorúan 

szükséges termékeket árulnak (pl. Pékségek), és amelyek 2020.11.16-tól kezdődően 20: 30-

kor zárulnak. 

−2020.11.16-tól kezdődően, vagy abszolút minden oktatási intézmény bezárása. 

Melyek az érvényben lévő lazítások? - 

Gazdasági intézkedések • Görögország a koronavírus által sújtott területeken bevezetett fiszkális könnyítési 

intézkedéseket jelentett a munkahelyek védelme és a likviditás növelése érdekében - jegyzi 

meg a Reuters. A kormány arra is ösztönzi a munkáltatókat, hogy alkalmazzák a „házon kívüli” 

programokat, és állítsák be a műszakokat a járvány kordában tartása érdekében. 

Ezeken az oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az országos 

intézkedéseket illetően, a betegek számát 

• Javasoljuk, hogy minden olyan személy, aki Görögország területére szeretne belépni, olvassa 

el a https://travel.gov.gr , illetve a http://www.visitgreece.gr , ingyenesen elérhető 

alkalmazások weboldalain található információkat. 

https://travel.gov.gr/
http://www.visitgreece.gr/


RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

 

 

illetően stb.:  • Speciális segítségért a román állampolgárok kérhetnek segítséget, vagy jelenthetik a 

meghibásodásokat az Állampolgári Védelemért Felelős Államtitkárság segélyhívó 

telefonszámán (Call center travel.gov.gr): +30 2155605151 (elérhető 09.00-21 között 00). 

• http://atena.mae.ro/  

• https://www.mae.ro/travel-conditions/3701 

• https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries 

http://atena.mae.ro/
https://www.mae.ro/travel-conditions/3701
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

