
Inreseformulär till Grekland

För att de grekiska myndigheterna lättare ska kunna genomföra
smittspårning vid Covid-19 och för att minimera riskerna för vidare
smittspridning har man infört kontroller vid inresa till Grekland.
Inreseformuläret, Passenger Locator Form (PLF) är en viktig del i det 
arbetet.

I formuläret ska du bland annat uppge personuppgifter, flyg och hotell.

Du ska även fylla i att du kan uppvisa ett av följande intyg: negativt 

Covid-19-test, intyg på att du är full vaccinerad eller intyg på 

genomgången infektion. Även om du inte mottagit svaret på testet när 
du fyller i ansökan ska du klicka i boxen. 

När du har fyllt i formuläret får du en QR-kod på mail en kort stund efter 
och denna ska uppvisas vid incheckningen på flygplatsen samt vid 
ankomst till Grekland. 

Undvik gärna översättningsfunktionen i din webbläsare och låt 

formuläret vara på engelska för att undvika felöversättningar.

Klicka här för att fylla i 
formuläret



Innan du börjar

Denna guide är endast vägledande. Det är ditt eget ansvar att 
inreseformuläret är korrekt ifyllt.

Vi gör vårt yttersta för att se till att fel och utelämnanden inte 
inträffar, men vi förbehåller oss rätten att göra ändringar som 
regelbundet utfärdas av de grekiska myndigheterna

Uppdaterad information finns här : 
https://www.apollo.se/resor/tryggt-
resande/grekland#infor-resan

För att du ska kunna fylla i formuläret behöver du först registrera dig 

med din mejladress och skapa ett lösenord. 

Klicka här 
för att 
registrera 
dig. 



Registrering

Ange din mailadress

Välj ett lösenord

Bekräfta lösenordet

Klicka på Submit



Registrering

Därefter får du ett mail från ”Hellenic
Republic” till den mailadressen du valde vid 
registrering. 

Klicka på den långa länken i mailet för att 
slutföra din registrering



Registrering

Du kan nu logga in med den mailadress 
och det lösenord du valde. 

Klicka sedan ”Submit” för att påbörja 
formuläret.



Villkor och sanningsförsäkran

Läs ankomstreglerna – Kryssa i och bekräfta att
du har uppfattat reglerna.

Kryssa i att du bara kommer att fylla i en
ansökan per familj/hushåll. Du registrerar
övriga familjemedlemmar senare i
Formuläret.
Klicka på ”fortsätt” (continue)



Transportform 

Markera att du ankommer med flyg och klicka
på ”continue” för att fortsätta.



Flyginformation

Skriv namn på flygbolag – Se 
bokningsbekräftelse eller biljett

Skriv flygnummer – Se bokningbekräftelse eller 
biljett

Hoppa över denna – gäller endast ankomst med privatflyg.

Skriv ankomstdatum till Grekland – Se bokningsbekräftelse eller biljett

Skriv vilket land du reser från

Skriv ankomstflygplats i Grekland

Parga (flygplats/point of entry: Aktio)
Lefkas (flygplats/point of entry: Aktio)
Sivota (flygplats/point of entry: Aktio)
Kreta (flygplats/point of entry: Chania)
Zakynthos (flygplats/point of entry: Zakynthos)
Skiathos (flygplats/point of entry: Skiathos)
Rhodos (flygplats/point of entry: Rhodes)
Karpathos (flygplats/point of entry: Karpathos)
Santorini (flygplats/point of entry: Santorini)
Kos (flygplats/point of entry: Kos)
Samos (flygplats/point of entry: Samos) Klicka på fortsätt

Skall ej markeras



Health Questions

Fyll i vilket intyg du kan uppvisa för inresa till 
Grekland. 

- Du behöver bara uppvisa ett av intygen vid 
inresa.

- Om du är fullvaccinerad måste du fylla i 
information om vilket land du vaccinerats i, 
vilket vaccin du fått och vilket datum du fick
sista dosen.

- Det räcker med att den som fyller i 
formuläret väljer vilket av intygen den 
personen använder för inresa. Övriga i 
sällskapet kan använda ett annat intyg vid 
inresa och fortfarande stå med i samma
formulär.

Skall ej markeras

Klicka på fortsätt



Personlig information

Skriv ditt efternamn

Skriv ditt/dina förnamn

Ditt mellannamn (enligt pass)

Ange ditt kön

Ange din ålder

Man

Kvinna

Annat



Personlig information, fortsättning

Välj ID kort eller Pass.
Väljer du pass, kommer det en ruta till passnummer. 

Ange ditt telefonnummer med +46
Tex. +46123456789 

Hoppa över dessa fält

Ange din mejladress

Klicka på fortsätt



Hemadress

Ange din adress i Sverige (bostad)

• Välj land

• Ange län

• Ort
Var uppmärksam på att ä, ö och å ej kan användas

• Postnummer

• Gatunamn 



Hemadress, fortsättning

• Gatunummer

• Ange evt. lägenhetsnummer (kan ignoreras)

• Ange om du har något annat land än Sverige de 
senaste 14 dagarna (gäller ej transitländer)

Klicka på fortsätt



Adress till boende/hotell i Grekland

• Välj land

• Ange den orten du ska bo i (tex. Kolymbia)

• Ange postnummer

• Ange vilket hotell du ska bo på

• Skriv gatunamn
Detta kan vara svårt att hitta eftersom grekerna ofta ej går efter gatunamn. Skriv evt. alternativt namn
som tex, Strandvägen, huvudvägen osv. (Beach road, mainroad)

• Rumsnummer (kan ignoreras)

Adressen på hotell/lägenhet kan ses under ”fakta”under
hotellbeskrivningen på Apollos hemsida.

Sök hotell: Tex. 
Nikolas

1
2



Ange kontaktperson i tillfälle av evt. 
nödsituation – t ex familjemedlem

• Efternamn

• Förnamn

• Land

• Ort

• Telefonnummer, skriv med”+” och landskod. 
Till SE +46 xx xxxxxxx

• Denna kan ignoreras

• E-post till kontaktperson

+46 xxxxxxxxx



Medresande, inkl. barn - egen familj

Skriv in dina familjemedlemmar (samma hushåll)
här.

Klicka på ADD FAMILY MEMBER för varje 
ytterligare person, och fyll i 
- efternamn, 
- förnamn och 
- ålder. 

Se till att alla familjemedlemmar registreras.
Medresande som inte tillhör samma familj/
hushåll måste fylla i ett eget inreseformulär.



Medresande, barn. Endast om det ej är
egna barn

Ange medresande, om inte i samma familj. 
Avsluta med ”submit”.



Färdigt PLF-dokument

När du fyllt i din PLF- formulär för dig kommer 
du få ett mejl som bekräftar att du slutfört din 
PLF. 

Kort därefter får du ett mail med en länk där du 
kan se din OR-kod. Kontrollera att bekräftelsen 
innehåller en QR-kod då det annars kan vara ett 
tecken på att dokumentet kan vara felaktigt 
ifyllt. Ditt anmälningsformulär är endast giltigt 
med en QR-kod.

Så här ser en QR-kod ut. DU måste ta med din 
unika QR-kod i pappersform eller på din telefon.

QR-kod
exempel



Trevlig semester

Skulle din resa ändras kan du logga in och ändra 
din information före avresa.

De grekiska myndigheterna har en hotline som kan 
kontaktas för frågor.
+30 215 560 5151


