
Grekiska myndigheter meddelade 2020-06-26 att det för inresande i Grekland från och med 2020-
07-01 är obligatoriskt att fylla i ett PLF formulär (Passenger Locator Form) senast 48 timmar innan
inresa i Grekland.   

PLF-formuläret finns på: https://travel.gov.gr/#/
Du hittar även länken till formuläret på: https://www.tui.se/resor/tryggt-resande/

OBS - Det kan uppstå problem att öppna formuläret i Explorer, använd därför Chrome om du har
möjlighet.

Du kan inte använda å, ä & ö. Ersätt å & ä med bokstaven a, samt ö med bokstaven o.

När du skall navigera mellan fälten som skall fyllas i måste du klicka på det fält du vill fylla i. 
“Tab”-tangenten fungerar inte för navigering i formuläret.

Du kommer först att fylla i uppgifter för huvudresenären, vilka är ganska omfattande. Därefter fyller
du i uppgifter för övriga i resesällskapet vilket är en smidigare process.

https://www.tui.se/resor/tryggt-resande/


Starstidan för: https://travel.gov.gr/#/

Kkicka här för att börja fylla I formuläret



Välj “Aircraft” (flyg).

Här anger du med vilket färdmedel du kommer till Grekland.



Här skriver du namnet på flygbolaget. I exemplet här “TUI Fly”.

Här skriver du flygnummret för ditt flyg till destinationen. 
Om flygnumret enligt dina resehandlingar börjar med “BLX” ersätts
detta med “6B”. I exemplet har BLX463 blivit 6B463.

Detta fält skall du inte fylla i. 

Klicka på det här fältet och du får en kalender där du väljer datum 
för ankomst till destinatonen. 

Klicka på det här fältet och för fram en meny där du väljer Chania 
eller Rhodes.

När du är klar med fälten ovan, klicka på “Continue” (fortsätt).



Här skriver du ditt efternamn.
Ersätt å och ä med a, och ersätt ö med o.

Här skriver du ditt förnamn/tilltalsnamn.
Ersätt å och ä med a, och ersätt ö med o.

Detta fält kan du hoppa över.

Ditt kön. Kryssa i “Male” för man, “Female” för kvinna och “other” 
för annat. 

Fyll i din ålder med siffror, t ex 45. 
Obs – det skall inte vara personnummer eller födelseår.

Kryssa för det identifikatons-dokumnet du kommer att använda på
resan. “National ID” för nationellt identitetskort, eller “Passport” för
pass



Här fyller du i ditt passnummer (eller numret på ditt nationella id 
kort.

Här fyller du i ditt mobilnummer. Det du fyller i skall börja med + och
landsnumret, +46, och ditt telefonnummer utan första siffran. 
Telefonummer 0701234567 skall fyllas i som +4670234567. 

Detta fält kan du hoppa över.

Detta fält kan du hoppa över.

Detta fält kan du hoppa över.

Här fyller du i din mailadress. Om möjligt, välj en mailaddress som
du har tillgång till under resan. Bekräftelsen på att detta formulär är
ifyllt skickas till den mailaddress du anger.

När du är klar med fälten ovan, klicka på “Continue” (fortsätt).



På denna sida skall du fylla i uppgifter om din permanenta/hem 
address. 

Klicka och välj det land där du är bosatt. Sweden för Sverige. 

Klicka och välj det län där du är bosatt.

Skriv in namnet på den stad / ort där du är bosatt.

Skriv in ditt postnummer.

Skriv in din gatuadress, utan nummer.

Skriv in nummret för gatuadressen.

Detta fält kan du hoppa över.

Om du under de senaste 14 dagarna innan avresa till Grekland
besökt något annat land än Sverige skall detta anges här. 

När du är klar med fälten ovan, klicka på “Continue” (fortsätt).



På denna sida skall du fylla i uppgifter var du kommer att bo under 
vistelsen I Grekland.

Klicka och välj “Greece” (Grekland).

Klicka och välj: 
“Notio Aegaio” om du skall till Rhodos
”Kriti” om du skall till Kreta

Skriv “Rhodos” om du skall till Rhodos, oavsett var på ön du ska bo.
Om du ska till Kreta, skriv “Chania” oavsett var på Chania-kusten du 
ska bo och skriv “Rethymnon” om det är där du ska bo. 

Postnummer: För Rhodos skriv 85100 oavsett var på ön du ska bo. 
För Chania-kusten skriv 73100, och för Rethymnon skriv 74100.  

Skriv namnet på det hotell där du ska bo.

Skriv in adressen för hotellet där du ska bo. 
Adressen hittar du på tui.se, under “hotellfakta” för ditt hotel och
under “Adress” på ditt resebevis .

Detta fält kan du hoppa över.

När du är klar med fälten ovan, klicka på “Continue” (fortsätt).



På denna sida skall du fylla i namn och kontaktuppgifter till en nära
anhörig som kan användas som kontakt i en nödsituation. Det kan
med fördel vara någon som är kvar hemma, alternativt någon som är
med på resan. 

Den anhöriges efternamn.

Den anhöriges förnamn/tilltalsnamn.

Välj det land där den anhörige är hemmahörande. 

Skriv in den stad/ort där den anhörige är hemmahörande.

Skriv in den anhöriges mobilnummer inkusive landsnummer (+46).

Skriv in den anhöriges mailadress.

Detta fält kan du hoppa över.

När du är klar med fälten ovan, klicka på “Continue” (fortsätt).



Om du vill lägga till familjemedlemmar/personer som du reser
tillsammans med som är SKRIVNA PÅ SAMMA ADRESS SOM DU 
SJÄLV – klicka här.

Om du vill lägga till familjemedlemmar/personer som du reser
tillsammans med som är ÄR SKRIVNA PÅ EN ANNAN ADRESS ÄN DU 
SJÄLV – klicka här.
Välj även detta alternative om du reser själv.



Om du på föregående sida valt “add a family member” hamnar du 
här. 

Efternamn på familjemedlemmen/personen bosatt på samma
address som du själv. 

Förnamn/tilltalsnamn på familjemedlemmen /personen bosatt på
samma address som du själv. 

Ålder på familjemedlemmen /personen bosatt på samma address 
som du själv. 
OBS! åldern skall bara skrivas i om personen är under 18. 

När du är klar med fälten ovan, klicka på “Continue” (fortsätt).

Om du reser med mer än en familjemdlem/person bosatt på samma
address som du själv, klicka här och du kan fylla i för fler.



Om det i resesällskapet ingår person/er som som inte är bosatta på
samma address som du själv - klicka här.

Om du fyllt i namn på alla i ditt resesällskap är du färdig och kan
klicka här “Submit” (skicka formulär).
Du kommer att få en bekräftelse till din e-post (den address du 
angav tidigare).



Om du reser med mer än en person bosatt på en annan address än
du själv, klicka här och du kan fylla i för flera personer. 

Om du fyllt i namn på alla I ditt resesällskap är du färdig och kan
klicka här “Submit” (skicka formulär).
Du kommer att få en bekräftelse till din e-post (den address du 
angav tidigare).

Om du på föregående sida valt “add a non-family travel companion” 
hamnar du här. 

Efternamn på personen i resesällskapet bosatt på annan address än
du själv. 

Förman/tilltalsnamn på personen i resesällskapet bosatt på annan
address än du själv. 

Detta fält kan du hoppa över.


