
         
 

SUMMERWIND | NOVAS REGRAS DE VIAGEM COM A A3 

 
Caro Agente, 
 
Gostaríamos de partilhar convosco uma informação importante que a Autoridade Helénica 
de Aviação Civil nos fez chegar, na qual se aplica o Decreto Ministerial a todos os passageiros 
que viagem para ou de qualquer Aeroporto na Grécia: 
 
À Chegada:  
 

1. Todos os passageiros que cheguem de voos internacionais, têm de apresentar 
obrigatoriamente um Exame de Covid19 Negativo, realizado no prazo de 72 horas 
antes da Sua chegada à Grécia. Esta restrição é válida a partir de 11 de Novembro de 
2020 

2. O Formulário PLF é obrigatório para todos os passageiros chegando ou saindo da 
Grécia. É necessário apresentar o e-mail de confirmação do PLF ou o Código QR (não 
é necessário mostrar os dois). Restrição válida a partir de 09 de Novembro de 2020. 
Ter em atenção que o PLF de Saída só de aplica aos Cidadãos Gregos.  

3. Os voos para Salónica começam a operar a partir de hoje, 09 Novembro de 2020. 
 
Foram, entretanto, actualizadas até 30 de Novembro as restrições por Covid para Israel, 
Rússia, assim como todos os voos desde a Turquia os Voos da Catalunha. As proibições para 
países terceiros, mantêm-se as mesmas.  
 
Agradecemos a Vossa máxima divulgação das presentes regras por forma a evitar quaisquer 
constrangimentos adicionais aos passageiros. 
 
Votos de boas vendas e obrigado pela Vossa colaboração. 
 
Cumprimentos, 
Summerwind 
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SUMMERWIND | NEW TRAVEL RULES WITH THE A3 
 
Dear Agent, 
 
We would like to share with you important information that the Hellenic Civil Aviation 
Authority has sent us, in which the Ministerial Decree applies to all passengers travelling to 
or from any airport in Greece: 
 
On Arrival:  
 

1. all passengers arriving from international flights must present a Covid19 Negative 
Examination within 72 hours before their arrival in Greece. This restriction is valid 
from 11 November 2020 

2. The PLF Form is mandatory for all passengers arriving in or departing from Greece. It 
is necessary to present the confirmation e-mail of the PLF or the QR Code (it is not 
necessary to show both). Restriction valid from 9 November 2020. Please note that 
the Exit PLF only applies to Greek Citizens.  

3. Flights to Thessaloniki start operating today, 9 November 2020. 
 
The restrictions by Covid to Israel, Russia, and all flights from Turkey to Catalonia have been 
updated until 30 November. The bans for third countries remain the same.  
 
We thank you for making these rules as widely known as possible in order to avoid any 
additional constraints for passengers. 
 
Best wishes and thanks for your cooperation. 
 
Best regards, 
Summerwind 


