
Правила перетину грецького кордону громадянами України 

На підставі спільного міністерського рішення від 17.12.2021 у період з 
06:00 19 грудня 2021 року до 06:00 10 січня 2022 року в’їзд на територію 
Греції усім без виключення особам з 5 років – громадянам Греції та 
іноземцям дозволено за умови: 

1. Надання негативного результату лабораторного 
молекулярногоПЛР-тесту на SARS-CoV-2, який зроблений не раніше 
ніж за 72 години (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на 
пункт пропуску в Грецію) або негативного результату 
лабораторного тесту на антиген (швидкий тест), який необхідно 
зробити не раніше ніж за 24 години до прибуття. 

Зазначена вимога також застосовується для внутрішнього переміщення 
між островами паромом або літаком. 

2. Обов’язкового заповнення спеціальної форми PLF (бланк локації 
пасажира заповнюється на кожну особу окремо) за 24 години до 
перетину кордону (travel.gov.gr). 

3. Надання сертифікату про щеплення із зазначенням інформації, що 
минуло 14 днів з часу повної вакцинації проти Covid-19, кількості 
отриманих доз та дати їх проведення; 

або 

надання довідки (сертифікату) про перенесену коронавірусну 
хворобу SARS–CoV-2, видану через 30 днів після дати першого 
позитивного тесту, та яка діє протягом 90 днів після нього. 

Допустимі вакцини: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, 
Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya 
(Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm та інші. 

Пасажири також можуть мати при собі в цифровій або надрукованій 
формі європейський цифровий сертифікат Covid-19 (EU DIGITAL COVID-
19 CERTIFICATE), а також цифрові сертифікати третіх країн, в тому числі 
у додатку «Дія» з QR-кодом з інформацією про вакцинацію. 

Кожному в’їжджаючому в Грецію, незалежно від наявності у нього 
вищевказаних свідоцтв, буде проведено експрес-тестування на Covid-19. 
У разі відмови громадянина від проходження тесту, компетентні органи 
мають право заборонити в’їзд в країну. Вибір осіб для тестування 
здійснюється за системою цільового відбору “EVA”. 

Всі документи мають містити прізвище та ім’я латиницею згідно з даними 
закордонного паспорта. 

 

Інструкція щодо заповнення форми PLF: СКАЧАТИ 

 

https://travel.gov.gr/
http://www.cntr.com.ua/useruploads/files/Greece-PLF_7e52c.pdf

