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Ország:  Görögország  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként? 

• NEM 

Azon személyek, akik ebben az időszakban beléphetnek Görögország területére: 

• Görög állampolgárok, görög tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárok, a  

Görög Köztársaságban állandó lakóhellyel rendelkező személyek, olyan személyek, akik szakmai 

szempontból feltétlenül szükséges okokból vagy orvosi okokból - a szükséges okmányokkal 

igazolva - belépnek a Görög Köztársaságba a Kakavia, Evzoni, Kipi határátkelőhely; 

• Különleges személyi igazolvánnyal rendelkeznek a diaszpórában (Albánia) élő görögök számára 

a kakvai határátkelőhelyen keresztül, csökkentve a napi 400 fős korlátot; 

• Orvosi eszközöket szállító járművek Szerbiából / Koszovóból Thesszalonikibe a diplomáciai, 

katonai vagy közigazgatási testülethez tartozó betegek, valamint családtagjaik befogadására az 

evzoni határátkelőhelyen keresztül. 

 

18 december 2020 - 8 marcius 2021. között a Görög Köztársaság területére légi úton, közúton vagy 

tengeren belépő személyek kötelesek 7 napos időtartamra otthon elszigetelni magukat! 

• 8 marcius 2021 a közúti bejáratnál kötelező a gyorsteszt a SARS-CoV-2 fertőzésre, amelynek 
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eredménye a görög területre való bejutást feltételezi. A teszt eredményét a helyszínen 

közzéteszik. Csak azokat a személyeket engedik be a Görög Köztársaság területére, akiknek  

negatív a teszt eredmény és aktákkal igazolják utazási céljukat. 

• 8 marcius 2021 minden olyan személy, aki légi úton, közúton vagy tengeren érkezik a Görög 

Köztársaságba,köteles bemutatni egy PCR teszt  eredményt (angolul és a vizsgált személy 

azonosító adataival együtt) SARS-CoV-2 fertőzésre mely  72 óránál nem régebbi. 

• Ezenfelül 8 marcius 2021 minden, a Görög Köztársaságba beutazó és kiutazó személynek ki 

kell töltenie a PLF űrlapot. 

• A Promachonas (Bulgária), Kipi (Törökország), Nymphaea (Bulgária) határátkelőhelyeinél az 

átkelés csak 07:00 és 23:00 között engedélyezett, valamint Evzoni (Észak-Macedónia) és 

Kakavia (Albánia) határátkelőhelyeinél az átkelés csak, 07:00 és 19:00 óra között 

engedélyezett, a nélkülözhetetlen, feltétlenül szükséges célokból utazók (az utazás vagy a 

városnézés kivételével), görög állampolgárok, tartózkodási engedéllyel rendelkezők vagy a 

Görög Köztársaság állandó lakosai. 

Megengedett, hogy román állampolgárok jól 

meghatározott okokkal lépjenek be az 

országba? 

 

• 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 
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Görögország területére szárazföldön és tengeren belépő személyek minden kategóriájára 

vonatkozik., megduplázva a SARS-CoV-2 fertőzés kötelező gyorstesztjével, amelyet a görög 

területre vezető közúti bejáratnál végeztek minden személy számára. 

Kivételek az utazási korlátozások alól: 

 

• Nemzetközi árut szállító teherautók vezetői (TIR) mentesülnek e korlátozások alól (07:00 és 

23:00 óra közötti belépéskor negatív molekuláris teszt bemutatása a SARS-CoV-2 fertőzésre 

és a PLF űrlap kitöltése) amelyet megfelelően dokumentálni kell és a Promahonas, Kakavia, 

Evzoni, Nimfeya, Ormenio, Kipoi és Exohi határátkelőhelyeken keresztül kell belépni. 

Az országba való beutazás esetén szükséges 

felmutatni negatív COVID tesztet? 

• IGEN 

A Görög Köztársaság területére az összes személy a határon gyors vizsgálatnak vetik alá a 

SARS-CoV-2 fertőzés szempontjából. Csak azok számára engedélyezett a belépés, akik negatív 

eredményt kapnak (az eredményt a helyszínen teszik közzé). Ez az intézkedés a többi feltétel 

mellett alkalmazandó: a SARS-CoV-2 fertőzés negatív eredménnyel járó molekuláris teszt 

bemutatásának kötelezettsége (legkésőbb 72 órával a Görög Köztársaság területére történő 

belépés előtt, akkreditált laboratóriumokban végzett, és az angolul szerkesztett negatív 

eredményt igazoló tanúsítványt és tartalmazniuk kell a vizsgált személy nevét és vezetéknevét, 

valamint az ellenőrzéskor bemutatandó - útlevél vagy személyi igazolványt). 

• A SARS-CoV-2 fertőzés negatív eredményét igazoló tanúsítvány bemutatása nem zárja ki a 

határátkelőhelyen végzett vizsgálati eljárást, sem a PLF / Utaskereső űrlap elektronikus űrlap 

kitöltését és a QR-kód bemutatását. 
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• 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? 

• November 7-től kezdődően a teljes karantén (zárolás) rendszert a Görög Köztársaság teljes 

területén létrehozták, amely intézkedés 8 marcius 2021 érvényes. 

Kötelező úti okmányok? • IGEN 

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

előtt. 

• Minden személykategóriának ki kell töltenie a PLF (Utaskereső űrlap), QR-kóddal, ez 

szükséges dokumentumnak tekinthető Görögország területére történő belépéshez, 

bármilyen hozzáféréssel (a http://travel.gov.gr  portálon kell kitölteni). 

Lehetséges az országból a Romániába való 

utazás? 

• IGEN 

Lehetséges az országon való átutazás/ 

tranzitálás? 

• IGEN 

• A nemzetközi árufuvarozás vezetői mentesülnek az önálló elszigetelés kötelezettsége alól 18 

december 2020 - 8 marcius 2021, ha tranzitban vannak, vagy ha árukat vesznek át a Görög 

Köztársaságból, és azonnal elhagyják ezen állam területét. Ha az árukat több nappal a Görög 

Köztársaságba való megérkezésük után veszik át, a fuvarozó köteles önállóan elszakadni, 

karanténba vonilni  az indulásig vagy a hétnapos időszak lejártáig. Ha a fuvarozó kizárólag 

árufeltöltésre érkezik a Görög Köztársaságba (anélkül, hogy más államokból hozna árut a 

http://travel.gov.gr/


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

 

 
 

 

 

Görög Köztársaságba), akkor szerződést kell benyújtania a görög féllel, ellenkező esetben 

pénzbírságot szabnak ki a megyék közötti indokolatlan mozgás miatt. Az Ormenio (Bolgár 

Köztársaság) határátkelőhelyen nem engedélyezett több személy jelenléte egy járműn csak  

egy fő / jármű korlát). 

Milyen tranzit útvonalak használhatóak? • 2020. november 7-től a Görög Köztársaság szárazföldi határpontjain keresztül történő 

forgalmat a karantén felállítása  8 marcius 2021 elrendelt korlátozások határozzák meg. 

• az Albánia szárazföldi határán (Kakavia határátkelőhely) a Görög Köztársaságba belépők 

száma napi 400 főre korlátozódik, a Krystalopigi határátkelőhely bezárva. 

• a nemzetközi árut szállító teherautók vezetői (TIR) mentesülnek e korlátozások alól (07:00 és 

23:00 óra közötti belépés, negatív molekuláris teszt bemutatása a SARS-CoV-2 fertőzésre és a 

PLF űrlap kitöltése) amelyeket megfelelően dokumentálni kell) és amelyek a Promahonas, 

Kakavia, Evzoni, Nimfaia, Ormenio, Kipoi és Exohi határátkelőhelyeken keresztül jutnak be. 

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) 

• Nem szükséges 
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Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

• http://www.mae.ro/ 

• https://reopen.europa.eu/ 

 

 

Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Belső korlátozás / korlátozási intézkedések 

 

A következő intézkedések Görögország egész területén érvényesek 8 marcius 2021: 

• Minden olyan személy, aki 18 december 2020 – 8 marcius 2021 között lép be a Görög 

Köztársaság területére (légi, közúti vagy tengeri úton), 7 napra  önállóan el kell szigetelnie 

magát a lakóhelyén / tartózkodásihelyén. A Görög Köztársaságba 7 napnál rövidebb 

időtartamra érkező személyek esetében kötelező az elszigetelődés a görög területen töltött 

teljes időtartam alatt; 

• Teljesen tilos a régiók között utazni abszolút minden közlekedési eszköz és személykategória 

esetében, kivéve a hatóságok járműveit (rendőrség, mentők, tűzoltók, egyéb alapvető 

szolgálatok) és azokat, akik igazolás alapján írásban, munkába utazás vagy orvosi 

vészhelyzetek esetén. 

• Azok a személyek, akik el akarják hagyni otthonukat, kötelesek SMS-t küldeni az 13033-as 

telefonszámon, vagy saját felelősségükre nyomtatott nyilatkozatot kell benyújtaniuk (az űrlap 

elérhető a form.gov.gr címen), feltüntetve az utazás célját. Kötelező bemutatni 

http://www.mae.ro/
https://reopen.europa.eu/
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személyazonossági okmányokat (személyi igazolvány vagy útlevél). Az intézkedések be nem 

tartása esetén a bírság 300 euró. 

• Az éjszakai forgalom 21:00 és 05:00 óra között tilos (a piros kód alá tartozó területeken 18:00 

és 05:00 között tilos a forgalom az Attica régió és a főváros, Athén kivételével, ahol a 

forgalomkorlátozás 18:00-05:00 csak hétvégén érvényes), kivéve a munkahelyre utazókat (ezt 

a szempontot a munkáltató) vagy orvosi vészhelyzetek esetén. Az intézkedések be nem 

tartása esetén a bírság 500 euró. 

• A Görögországból távozó lakosoknak ki kell tölteniük a PLF űrlapot, beleértve az állam 

elhagyását is. 

• Zárva marad minden étterem és fogyasztási egység (bár, kávézó, stb.), bevásárlóközpont és 

hipermarket, kivéve az elvihető szolgáltatásokat, az élelmiszerboltokat, az üdülésre 

specifikusakat, amelyek közvetlenül az utcára nyilnak, a gyógyszertárakat és azokat, akik 

szigorúan szükséges termékeket árulnak (pl. pékségek), és amelyek 20:30-kor bezárnak. Az 

üzleteket, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek belterületre való  bejutását, 2 000-50 000 euró 

pénzbírsággal sújtják, 15-90 napos időtartamra bezárják, az ügyfeleket pedig 300 eurós 

pénzbírsággal sújtják. 

• A személyes higiéniai, szépségszalonok és a fodrászatok csak előzetes egyeztetés alapján 

működhetnek. 

• Az autó műszaki ellenőrzését végző autós szolgálatok (KTEO) csak előzetes egyeztetés 
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alapján működhetnek. 

• A hívők jelenléte az istentiszteleti helyeken, vallástól függetlenül, megengedett, legtöbb 9 

személy részvételével és  az emberek közötti 2 m távolság  betartásával. 

• Két utas jelenléte megengedett a taxis szállítást végző autókban. 

Melyek az érvényben lévő lazítások? • Nem szükséges 

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 

illetően stb.:  

• 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. 

• 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 

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

