
Før du starter utfyllingen

For at du skal kunne fylle ut skjemaet, må du først registrere deg med din 
e-postadresse og lage et passord. Når dette er gjort, får du en e-post med 
link til skjemaet som du skal fylle ut. Avsender er Hellenic Republic –
travel.gov.gr.

Har du allerede registrert deg og fylt ut et PLF-skjema og må gjøre noen 
endringer – f.eks. endre navn, flynummer el.l. – kan du logge inn med din 
e-postadresse og ditt passord og gjøre endringene.

Husk at informasjonen må være endret og skjemaet helt korrekt utfylt 
senest innen kl. 23.59 gresk tid (kl. 22.59 norsk tid) dagen før du skal 
reise.

Klikk her 
for å 
registrere 
deg



Innreiseskjema til Hellas
For at de greske myndighetene lettere skal kunne gjennomføre 
smittesporing ved Covid-19 og før å minske risikoen for videre 
smittespredning, har man innført kontroller ved innreise til Hellas.
Innreiseskjemaet, Passenger Locator Form (PLF), er en viktig del av dette 
arbeidet.

I skjema må du blant annet oppgi personopplysninger, fly og hotell.

Det er svært viktig at du fyller ut skjemaet senest kl. 23.59 gresk tid (kl. 
22.59 norsk tid) dagen før du reiser.

Du skal også fylle i at du oppfyller ett av kravene nedenfor:
• Har et vaksinepass som viser at du er fullvaksinert mer enn 14 dager 

før avreise. 
• Kan fremvise en negativ PCR-test ved ankomst (selv om du ikke har 

mottatt testsvaret når du fyller ut skjemaet, klikker du i boksen). 
• Har et vaksinepass som bekrefter at du har vært smittet av Covid-19
For reiser før 1. juli 2021 er det kun negativ PCR-test som aksepteres ved 
innreise.

Dagen før avreise, rundt midnatt, får du en QR-kode som skal vises frem 
ved innsjekking på flyplassen samt ved ankomst til Hellas.

Klikk her for å fylle ut 
skjemaet



Vilkår og bekreftelse

Les ankomstreglene – bruk ev. Google 
translate til å oversette reglene.

Kryss for at du har forstått reglene.

Kryss for at du fyller i ett skjema pr. 
familie/husholdning. Du registrerer øvrige 
familiemedlemmer lenger ut i skjemaet. 

Klikk for «fortsett» (Continue)



Innreise i landet

Marker at du ankommer til Hellas og 
klikk på ”Continue” for å fortsette.



Transportmiddel 

Marker at du ankommer med fly og klikk på 
”Continue” for å fortsette.



Flyinformasjon

Fyll inn navnet på flyselskapet (se billett eller 
bestillingsbekreftelsen)

Fyll inn flynummer (se billett eller 
bestillingsbekreftelse)

Hopp over dette punktet – gjelder kun ved ankomst med privatfly.

Fyll inn ankomst dato til Hellas (se billett eller 
bestillingsbekreftelse)

Fyll inn ankomstflyplass i Hellas

Parga (flyplass/point of entry: Aktio)
Lefkas (flyplass/point of entry: Aktio)
Sivota (flyplass/point of entry: Aktio)
Kreta (flyplass/point of entry: Chania eller Heraklion)
Santorini (flyplass/point of entry: Santorini)
Lesvos (flyplass/point of entry: Mytilini)
Rhodos (flyplass/point of entry: Rhodes)
Limnos (flyplass/point of entry: Limnos)
Santorini (flyplass/point of entry: Santorini)
Kos (flyplass/point of entry: Kos)
Samos (flyplass/point of entry: Samos) Klicka på fortsätt

Skall ej markeras



Helseopplysninger

Fyll ut hvilket sertifikat (bekreftelse) du kan 
fremvise ved innreise til Hellas.

Ditt vaksinepass vil vise en eller flere av 
følgende:
• Fullvaksinert senest 14 dager før avreise
• Negativ PCR-test som ikke er tatt mer enn 

72 timer før avreise
• Vært smittet av Covid-19 og blitt frisk de 

siste 9 månedene

For innreise før 1. juli 2021 er det kun negativ 
PCR-test som er gyldig for innreise til Hellas.

Klicka på fortsätt

Skall ej markeras



Personopplysninger

Fyll i ditt etternavn

Fyll i ditt/dine fornavn

Fyll i ditt/dine mellomnavn
(i hht. pass)
Oppgi ditt kjønn

Oppgi din alder

Mann

Kvinne

Annet



Personopplysninger, forts.

Velg Pass eller ID-kort.
Velger du pass, kommer det opp et felt for passnummer.

Fyll inn ditt telefonnummer med +47
F.eks. +4712345678 

Hopp over disse feltene

Fyll inn din e-postadresse

Klikk på fortsett



Hjemmeadresse

Oppgi din adresse i Norge (bostedsadresse)

• Velg land

• Velg kommune

• By/sted
OBS! Æ, Ø og Å kan ikke brukes (bruk ae, oe el. aa)

• Postnummer

• Gatenavn



Hjemmeadresse, forts.

• Gatenummer

• Fyll inn leilghetsnummer (hvis aktuelt)

• Fyll inn de landene du har besøkt de siste 14 dagene 
(gjelder ikke transittland)

• Huk av i ruten om negativ PCR-test. Denne skal hukes av 
uansett om du har fått svar på testen eller ikke (gjelder 
pt. til 1. juli 2021)

Klikk på forsett



Adresse til bosted/hotell i Hellas

• Velg land

• Oppgi det stedet (reisemålet) du skal bo i (f.eks. Platanias)

• Oppgi postnummer

• Oppgi navn på hotellet du skal bo på

• Fyll inn gatenavn
Dette kan være vanskelig å finne da grekerne ofte ikke bruker gatenavn. Skriv ev. alternativt navn som 
f.eks. Beach Road, Main Road e.l.

• Romnummer (kan hoppes over)

Adressen til hotellet/leiligheten finner du under «Fakta» i 
hotellbeskrivelsen på apollo.no

Søk hotell: F.eks. 
Nikolas

1

2



Oppgi nærmeste pårørende ved en ev. 
nødsituasjon – f.eks. et familiemedlem

• Etternavn

• Fornavn

• Land

• By/sted

• Mobilnummer, med «+» og landskode (til Norge: +47 
xxxxxxxx)

• Hopp over dette punktet

• E-post til kontaktpersonen



Medreisende, inkl. barn – egen familie

Fyll i familiemedlemmer (samme husholdning) her. 

Klikk på ADD FAMILY MEMBER for hver ekstra person, og fyll i
• Etternavn
• Fornavn
• Alder

Pass på at alle i samme familie/husholdning registreres.

Medreisende som ikke tilhører samme familie/husholdning må 
fylle ut eget innreiseskjema.



Medreisende, barn. Kun om de ikke er 
egne barn.

Oppgi medreisende, om de ikke er i samme familie. Avslutt 
med ”submit”.



Ferdig PLF-dokument

Når du har fylt i dit PFL-skjema, får du en e-post som 
bekrefter at du har fullført din PLF.

Viktig! Dagen før ankomst, ved midnatt, får du en e-post med 
en link der du kan se din QR-kode. Kontroller at bekreftelsen 
inneholder en QR-kode. Gjør den ikke det, kan det være et 
tegn på at dokumentet var feil utfylt. Ditt skjema er kun 
gyldig med en QR-kode.

Manglende skjema og QR-kode kan føre til at du ikke får 
sjekke inn på flyet eller komme inn i Hellas. Ev. kostnader 
dette måtte medføre må dekkes av den reisende (også 
avbestillingskostnader for reisen). 

Slik ser en QR-kode ut. Du må ha med din unike QR-kode 
på papir eller på din telefon.

QR-kod 
eksempel



God ferie!
Blir din reise endret, kan du logge inn og endre din 
informasjon før avreise.

Innreiseskjemaet MÅ være komplett senest kl. 23.59 gresk 
tid (kl. 22.59 norsk tid) dagen før avreise.

De greske myndighetene har en hotline som kan kontaktes 
ved spørsmål:
+30 215 560 5151
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