
Inreseformulär till Grekland

Grekland har infört kontroller vid inresa. Anledningen är att göra det 
lättare för myndigheterna att spåra Covid-19-smitta och minimera riskerna 
för ny smittspridning.

I formulären ska du bland annat uppge information om ditt flyg, 
personuppgifter och ditt hotell. På följande sidor får du mer information 
om hur det går till.

Formulären finns tillgängliga online på https://travel.gov.gr/#/.
Det är mycket viktigt att du fyller i formulären senast kl 23:59 dagen 
före avresa. Det krävs även att du har ett negativt provresultat klart, 
det fyller du i med en checkbox på sid 12.  

Var uppmärksam på att myndigheterna med kort varsel kan ändra på
inreseformulären. Denna version gäller per den 23 april 2021.

För att börja fylla i formulären klickar du på den gröna knappen.

https://travel.gov.gr/%23/


Registrering

För att kunna fylla i formulären krävs det att du registrerar dig hos de
grekiska myndigheterna.

Du registrerar dig genom att klicka på ”Register”



Registrering

På registreringssidan ska du göra följande:

1. Ange din mailadress (du får en bekräftelse till denna 
adress)

2. Välj ett lösenord (minst 6 tecken)

3. Bekräfta lösenordet genom att skriva in det igen

4. Klicka på knappen ”Submit”



Registrering

När du fyllt i din mailadress och valt lösenord får du ett mail 
från ”Hellenic Republic”, där du ska verifiera din 
registrering.

Klicka på den långa länken för att slutföra din registrering.



Registrering

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

1. Skriv din mailadress här

2. Skriv ditt lösenord här



Accepterande av villkor

För att kunna fylla i formulären måste du godkänna följande 
villkor:

- Du har läst ”Arrival protocol”
- Du bekräftar att de uppgifter du angett är fullständiga och 

korrekta
- Du kommer bara att fylla i ett formulär per familj/hushåll

1. Acceptera villkoren genom att kryssa i boxarna.

2. Klicka på ”Continue”



Ifyllande av formulär

Välj om du reser till eller från Grekland.

1. Om du ska på semester ska du välja ”I am coming to 
Greece”

2. Klicka på ”Continue”



Ifyllande av formulär

Välj transportmedel som du använder för att ta dig till resmålet.

1. Resor med Ving sker med flyg, därför ska du välja
”Aircraft”

2. Klicka på ”Continue”



Ifyllande av formulär

Fyll i information om ditt flyg. Informationen hittar du på din biljett eller på Min Sida.

1. Fyll i namnet på flygbolaget. Resor med Ving sker oftast med ”Sunclass Airlines”

2. Fyll i flygnummer. Om du reser med Sunclass Airlines börjar flygnumret med ”DK”
följt av siffror.

3. Om du reser med privatflyg kryssar du i den lilla boxen.

4. Fyll i ankomstdatum

5. Välj ”point of entry”

- Reser du till Rhodos ska du välja ”Rhodes”
- Reser du till Kreta ska du välja den flygplats du flyger till, alltså ”Chania” eller ”Heraklion”.
- Reser du til Parga, Lefkas eller Sivota, ska du välja ”Aktio”

6. Kryssa i denna om du har en mellanlandning i Grekland. (charterresor med Ving har 
inte mellanlandningar i Grekland)

7. Klicka på ”Continue”

http://www.spies.dk/minside


Ifyllande av formulär

Fyll nu i personliga uppgifter.
Var uppmärksam på att å, ä och ö inte kan användas. Skriv i stället aa, ae och oe.

1. Ange efternamn

2. Ange förnamn

3. Ange mellannamn (inte obligatoriskt)

4. Välj kön

Male 
Female  
Other

= Man
= Kvinna
= Annat

5. Ange ålder

6. Välj ”Passport” och ange sedan ditt passnummer

Fortsätt på nästa sida



Ifyllande av formulär

Ange dina kontaktuppgifter.

1. Ange mobilnummer

2. Ange företagstelefon (inte obligatoriskt)

3. Ange ditt hemtelefonnummer (inte obligatoriskt)

4. Ange eventuellt annat nummer (inte obligatoriskt)

5. Ange mailadress (detta är eventuellt redan ifyllt)

6. Klicka på ”Continue”



Ifyllande av formulär

Ange information om din hemadress.
Var uppmärksam på att å, ä och ö inte kan användas. Skriv istället aa, ae och oe.

1. Välj hemland

2. Välj landsdel

3. Ange stad

4. Ange postnummer

5. Ange gatunamn

6. Ange gatuadress (nummer)

7. Ange eventuellt lägenhetsnummer (Inte obligatoriskt)

8. Välj vilka länder du besökt de senaste 14 dagarna (inte obligatoriskt)

9. Kryssa i att du har ett negativt Covid-19 test på engelska

10. Klicka på ”Continue”



Ifyllande av formulär

Ange adress för det hotell / lägenhet du ska bo på de första 14 dagarna efter ankomst.
Information hittar du på din biljett eller på Min Sida.

1. Välj land (Grekland = Greece)

2. Välj landsdel

3. Ange namn på staden

4. Fyll i postnummer

5. Ange hotellnamn (Inte obligatoriskt)

6. Ange gatunamn

7. Ange eventuellt lägenhetsnummer (Inte obligatoriskt)

8. Kryssa i boxen om du ska bo på fler än ett ställe under din vistelse.

9. Klicka på ”Continue”

http://www.spies.dk/minside


Ifyllande av formular

Fyll i upplysningar om en ”nödkontakt”. En person som kan komma i kontakt med dig
under resan.
Var uppmärksam på att å, ä och ö inte kan användas. Skriv istället aa, ae och oe.

1. Ange efternamn

2. Ange förnamn

3. Ange hemland

4. Ange stad

5. Ange mobiltelefonnummer

6. Ange ett alternativt telefonnummer (Inte obligatoriskt)

7. Ange mailadress

8. Klicka på ”Continue”



Ifyllande av formulär

Om ni är flera som reser tillsammans kan flera resande läggas till i samma formulär. Du 
bestämmer själv om ni vill stå på samma formulär eller fylla i varsitt.

Om du lägger till fler familjemedlemmar ska du fylla i även deras uppgifter.
Var uppmärksam på att å, ä och ö inte kan användas. Skriv istället aa, ae och oe.

Om du inte lägger till fler familjemedlemmar kan du gå direkt till punkt 5.

1. Lägg till fler familjemedlemmar genom att klicka på ”Add family member”
(Har ni inte samma adress ska du inte lägga till dem här, utan i nästa steg)

2. Ange efternamn

3. Ange förnamn

4. Ange ålder

5. Klicka på ”Continue”



Ifyllande av formulär

Om ni är flera som reser tillsammans kan flera resande läggas till i samma formulär. Du 
bestämmer själv om ni ska stå på samma formulär eller fylla i varsitt.

Om du lägger till flera medresenärer ska du ange deras uppgifter.
Var uppmärksam på att å, ä och ö inte kan användas. Skriv istället aa, ae och oe.

Ska du inte lägga till några medresenärer kan du gå direkt till punkt 5.

1. Lägg till flera medresenärer genom att klicka på ”Add non-family travel companion”

2. Ange efternamn

3. Ange förnamn

4. Ange gruppnamn (Inte obligatoriskt)

5. Klicka på ”Submit”



Slutförande

Färdig! Du har nu fyllt i formulären och kommer att få en bekräftelse på detta via mail.

VIKTIGT!
Bekräftelsen ska du spara digitalt eller skriva ut, eftersom den måste visas upp på 
avreseflygplatsen.

I bekräftelsen finns en QR-kod. Denna kod ska visas upp vid ankomsten till Grekland.

Observera att om flera personer i sällskapet är registrerade i samma formulär måste 
detta kunna uppvisas på avreseflygplatsen. Det gör du via PDF-filen, som bifogas e-
postmeddelandet med QR-koden eller med länken i bekräftelsemeddelandet, som 
skickas när formuläret är slutfört.

Som resande är du själv ansvarig för att fylla i inreseformulären korrekt och inom den 
angivna tiden före avresa. Om du inte har fyllt i formulären blir du nekad inresa i landet 
och kommer inte tillåtas att gå ombord på flyget. Om så är fallet är det inte möjligt att få 
någon återbetalning av det du betalat för resan.


