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Οδηγίες για ταξιδιώτες προς Ελλάδα 19.05.2021
Τα νέα μέτρα εισόδου στην Ελλάδα που ισχύουν από τις 14 Μαΐου 2021 είναι τα εξής:
1. Υφίσταται απαγόρευση εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν.
2. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, συμπληρώνουν υπιχρεωτικά την ηλεκτρονική φόρμα PLF
(Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, το αργότερο 24
ώρες πριν την άφιξή τους στην Ελλάδα.
3. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα (από πέντε ετών και άνω), οφείλουν να πληρούν μια από τις
εξής προϋποθέσεις:
•

•

•

Να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων ημερών τον εμβολιασμό για
COVID-19 και να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού που να έχει εκδοθεί από
δημόσια αρχή
ή
Να έχουν βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από εργαστηριακό έλεγχο για COVID-19
(μέθοδος PCR) που έχει διενεργηθεί εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο ωρών πριν
από την άφιξή τους στην Ελλάδα.
ή
Να φέρουν βεβαίωση νόσησης ή θετικής διάγνωσης ισχύος δύο (2) έως εννέα (9) μηνών
από την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία νόσησης που έχει εκδοθεί από δημόσια
αρχή.

Ως άνω πιστοποιητικά και βεβαιώσεις μπορεί να είναι στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική,
ισπανική ή ρωσική γλώσσα και πρέπει να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο του προσώπου,
όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο ή ταυτότητα.
4. Σε όλους τους επιβάτες εξωτερικού θα γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος. Σε περίπτωση
θετικής ανίχνευσης ο ταξιδιώτης υπόκειται σε προσωρινό περιορισμό (14 ημερών), κατ’ οίκον ή
σε κατάλληλο τόπο προσωρινής διαμονής που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές.
Για περαιτέρω οδηγίες δύνασθε επισκεφθείτε σχετική ιστοσελίδα https://travel.gov.gr

