
Kreikan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että 1.7.2020 alkaen jokaisen matkustajan tulee täyttää 
matkustajalomake (Passenger Locator Form, PLF) viimeistään 24 tuntia ennen maahan saapumista.

Voit täyttää lomakkeen täällä: https://travel.gov.gr/#/

Lomakkeen täyttäminen sujuu parhaiten Google Chrome –selaimessa, kaikki toiminnallisuudet eivät
välttämättä toimi Internet Exploreria käytettäessä.

Käytä kirjaimien å ja ä sijasta a-kirjainta ja kirjaimen ö sijasta o-kirjainta.

Edetäksesi lomakkeessa seuraavaan kenttään, sinun tulee klikata kyseistä kenttää (Tab- ja Enter-
näppäinten sijasta).

Lomake on mahdollista täyttää useamman kerran, mikäli olet tehnyt virheen sitä täyttäessä tai jos 
vaikka hotellisi vaihtuu.

Kreikan viranomaiset saattavat tehdä lomakkeeseen muutoksia.
Suosittelemme, että täytätte jokaiselle matkustajalle oman PLF-lomakkeen.



Aloita lomakkeen täyttö osoitteessa: 
https://travel.gov.gr/#/

Klikkaa tästä aloittaaksesi



Lomakkeen täyttämiseksi tulee sinun rekisteröidä itsesi käyttäjäksi ja
kirjautua sisään sivustolle.

Jos et ole aiemmin täyttänyt lomaketta tai rekisteröinyt itseäsi
käyttäjäksi, valitse “Register” (rekisteröidy). 
Voit tällöin jättää muut kentät tyhjäksi.

Mikäli olet unohtanut salasanasi, valitse “Reset Password” (resetoi
salasana) ja saat sähköpostiisi linkin, jonka kautta voit uudistaa
salasanasi.

Jos olet jo rekisteröinyt itsesi käyttäjäksi, voit aloittaa lomakkeen
täyttämisen kirjautumalla sisään.
Syötä kenttiin sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja valitse “Submit” 
(lähetä).



Kun olet valmis, klikkaa “Submit” (lähetä)

Kun olet valinnut “Register”, pääset rekisteröitymään sivustolle.

Sähköpostiosoite
Tähän osoitteeseen Kreikan viranomaiset lähettävät sinulle vahvistuslinkin, 
täyttämäsi lomakkeen tiedot sekä QR-koodin, joka sinun tulee esittää
Suomessa ja Kreikassa lentokentällä.

Salasana
Syötä tähän salasana, jota haluat käyttää sivustolle kirjautuessasi.

Vahvista salasana
Syötä tähän sama salasana uudestaan.

Kreikan viranomaiset lähettävät sinulle nyt edellä ilmoittamaasi
sähköpostiosoitteeseen vahvistuslinkin. Sähköpostin lähettäjä on Hellenic 
Republic - travel.gov.gr. 
Klikkaa sähköpostissa olevaa pitkää linkkiä aktivoidaksesi käyttäjätilisi. Sinut
ohjataan PLF-lomakkeen kirjautumissivulle. Kirjaudu sisään ja pääset
täyttämään lomakkeen.

Mikäli et saanut vahvistussähköpostia, klikkaa “here” ja sivusto lähettää
sinulle uuden vahvistussähköpostin.



Valitse “Submit” (lähetä) täyttääksesi lomakkeen

Käyttäjätilisi on aktivoitu. 
Voit nyt kirjautua sisään ja täyttää lomakkeen.

Sähköpostiosoite

Salasana



Valitse “Continue” (jatka) ja siirry täyttämään lomaketta

Ennen lomakkeen täyttämistä sinua pyydetään vahvistamaan, että
- Olet lukenut lentomatkustajia koskevat käytännöt
- Vastaat kaikkiin lomakkeen kysymyksiin totuudenmukaisesti
- Täytät ainoastaan yhden PLF-lomakkeen perhettä / taloutta kohti
Suosittelemme täyttämään jokaiselle matkustajalle oman
henkilökohtaisen lomakkeen.



Valitse “Aircraft” (lento).

Tässä valitset millä kulkuneuvolla saavut Kreikkaan



Lentoyhtiön nimi, esim. “TUI Fly”.

Lennon numero

Valitse kalenterista päivä, jolloin saavut Kreikkaan ja klikkaa “OK”

Valitse Chania (Hania/Kreeta) tai Rhodes (Rodos).

Klikkaa “Continue” jatkaaksesi lomakkeen seuraavalle sivulle

Jätä tyhjäksi



Sukunimi
Kirjoita å:n ja ä:n sijasta a ja ö:n sijasta o.

Etunimi
Kirjoita å:n ja ä:n sijasta a ja ö:n sijasta o.

Jätä tämä kenttä tyhjäksi

Sukupuoli: 
“Male” (mies), “Female” (nainen) tai “Other” (muu). 

Ikä
Kirjoita kenttään ikäsi vuosissa, esim. 45, ei syntymävuotta

Matkustusasiakirja:
“National ID” (henkilökortti), “Passport” (passi)



Passin numero (tai henkilökortin numero, mikäli matkustusasiakirjasi
on henkilökortti)

Puhelinnumero
Aloita numero maatunnuksella (Suomessa +358)

Jätä tämä kenttä tyhjäksi

Jätä tämä kenttä tyhjäksi

Jätä tämä kenttä tyhjäksi

Sähköpostiosoite, tähän kenttään on valmiiksi täytetty sama
sähköpostiosoite, jota käytit sivulle rekisteröitymiseen.
Sinulle lähetetään tähän sähköpostiosoitteeseen QR-koodi, joka
sinun tulee esittää Kreikan viranomaisille maahan saapuessasi.

Klikkaa “Continue” jatkaaksesi lomakkeen seuraavalle sivulle



Asuinmaa

Lääni

Kaupunki/kunta

Postinumero

Katuosoite (kadun nimi)

Katuosoite (talon numero)

Jätä tämä kenttä tyhjäksi

Mikäli olet käynyt jossain muussa maassa 14 päivän aikana ennen
Kreikkaan saapumistasi, ilmoita kyseinen maa/maat tässä.

Klikkaa “Continue” jatkaaksesi lomakkeen seuraavalle sivulle



Yhteystietosi Kreikassa

Valitse “Greece” (Kreikka) 

Kun valitset edellä “Greece”, tämä kenttä katoaa ja jää tyhjäksi.

Kirjoita “Rhodos” mikäli matkustat Rodokselle, huolimatta siitä, 
missä Rodoksella tulet majoittumaan.
Mikäli matkustat Kreetalle, kirjoita “Chania” jos majoitut Hanian
rannikolla ja “Rethymnon” jos majoitut Rethymnonin alueella.

Postinumero:
85100 = Rodos, 73100 = Hanian rannikko, 74100 = Rethymnon

Hotellisi nimi

Hotellin osoite. Löydät hotellin osoitteen TUI.fi sivustolta hotellin
tiedoista sekä lipustasi.

Jätä tämä kenttä tyhjäksi

Klikkaa “Continue” jatkaaksesi lomakkeen seuraavalle sivulle



Yhteyshenkilö, johon voidaan ottaa yhteyttä hätätapauksessa. 
Yhteyshenkilö voi olla, joku kotona tai joku joka on mukana matkalla. 

Yhteyshenkilön sukunimi

Yhteyshenkilön etunimi

Yhteyshenkilön asuinmaa

Yhteyshenkilön kotikaupunki/-kunta

Yhteyshenkilön puhelinnumero
Aloita numero maatunnuksella (Suomessa +358)

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Jätä tämä kenttä tyhjäksi

Klikkaa “Continue” jatkaaksesi lomakkeen seuraavalle sivulle



Suosittelemme täyttämään jokaiselle matkustajalle oman
lomakkeen, mikäli haluat kuitenkin lisätä samalle lomakkeelle esim. 
alaikäisen lapsesi tiedot, voit tehdä sen tässä.

Kun olet täyttänyt omat tietosi ja et halua lisätä muita matkustajia
samalle lomakkeelle valitse “Continue” (jatka). 
Valitse “Continue” myös, jos haluat lisätä tiedot kanssamatkustajista, 
joilla on eri kotiosoite kuin sinulla.

Jos haluat lisätä tiedot kanssamatkustajista, joilla on sama kotiosoite
kanssasi valitse “Add family member” (lisää perheenjäsen).
HUOM! Mikäli kanssamatkustajista osalla on sama osoite kuin
sinulla ja osalla eri osoite – valitse ensin “Add family member” –
myöhemmässä vaiheessa voit lisätä muiden matkustajien tiedot.



Jos valitsit “add a family member” avautuu sinulle seuraava näkymä.

Kanssamatkustajan sukunimi

Kanssamatkustajan etunimi

Kanssamatkustajan ikä
HUOM! Lisää ikä ainoastaan silloin, jos matkustaja on alle 18-
vuotias. 

Kun olet valmis, klikkaa “Continue” jatkaaksesi lomakkeen
seuraavalle sivulle

Jos matkustat useamman kuin yhden henkilön kanssa, joilla on sama
kotiosoite kanssasi valitse “Add family member” ja voit lisätä
useamman kanssamatkustajan tiedot. 



Jos haluat lisätä tiedot kanssamatkustajista, joilla on eri kotiosoite
kuin sinulla, valitse “Continue” (jatka).

Kun olet lisännyt kaikki tiedot valitse “Submit” (lähetä).
Saat vahvistuksen sähköpostiisi.

Suosittelemme täyttämään jokaiselle matkustajalle oman
lomakkeen, mikäli haluat kuitenkin lisätä samalle lomakkeelle esim. 
alaikäisen lapsesi tiedot, voit tehdä sen tässä.



Jos matkustat useamman kuin yhden henkilön kanssa, joilla on eri
kotiosoite kanssasi valitse “Add non-family travel companion” ja voit
lisätä useamman kanssamatkustajan tiedot.

Kun olet lisännyt kaikkien matkustajien tiedot valitse “Submit” 
(lähetä).
Saat vahvistuksen sähköpostiisi.

Jos valitsit “continue” (ei “Add family member”), avautuu sinulle
seuraava näkymä.

Kanssamatkustajan sukunimi

Kanssamatkustajan etunimi

Jätä tämä kenttä tyhjäksi

Kreikan viranomaiset saattavat tehdä lomakkeeseen muutoksia.
Suosittelemme, että täytätte jokaiselle matkustajalle oman PLF-lomakkeen.


