
För att de grekiska myndigheterna lättare ska kunna

genomföra smittspårning vid covid-19 och för att minimera

riskerna för vidare smittspridning har man infört kontroller vid 

inresa till Grekland.

Inreseformuläret, Passenger Locator Form (PLF) är en viktig 

del i det arbetet. 

I formuläret ska du bland annat uppge personuppgifter, flyg 

och hotell.

Det är mycket viktigt att du fyller i formuläret senast kl. 

23:59 grekisk tid vilket innebär 22:59 svensk tid dagen 

före din avresa. 

Du ska även fylla i att du kan uppvisa ett negativt PCR-

test vid ankomst. Även om du inte mottagit svaret på 

testet när du fyller i ansökan ska du klicka i boxen. 

Dagen för avresa, runt midnatt, får du en QR-kod av Grekiska 

myndigheter och denna ska uppvisas vid incheckningen på 

flygplatsen innan avresa samt vid ankomst till Grekland.

Om du inte har fyllt i tid din formulär för alla resenärer i 

tid och inte mottagit QR koden, kommer ombordstigning 

nekas.

Klicka här för att fylla i formulär



För att du ska kunna fylla i formuläret behöver du först

registrera dig med din mejladress och skapa ett

lösenord. 

När det är gjort får du ett mejl med en länk till 

formuläret som du ska fylla i. Avsändare är Hellenic

Republic – travel.gov.gr

Om du redan har registrerat dig och fyllt i ett PLF-

formulär och behöver justera något – t.ex. ändra namn, 

flygnummer eller liknande kan du logga in med din 

mejladress och ditt valda lösenord och göra dina 

ändringar. 

Kom ihåg att informationen måste vara ändrad och 

korrekt senast kl. 23:59 grekisk tid vilket innebär 22:59 

svensk tid dagen före avresa.

Klicka här för
att registrera 
dig. 



Villkor och sanningsförsäkran

Läs ankomstreglerna – använd eventuellt
Google translate till att översätta reglerna.
Kryssa i och bekräfta att du har uppfattat
reglerna.

Kryssa i att du bara kommer att fylla i 

en ansökan per familj/hushåll. 

Du registrerar övriga 

familjemedlemmar senare i 

formuläret.

Klicka på ”fortsätt” (continue)



Inresa i landet 

Markera att du ankommer till 
Grekland och klicka på ”continue” för
att fortsätta.



Transportform

Markera att du ankommer med flyg
och klicka på ”continue” för att
fortsätta.



Flyginformation

• Skriv namn på flygbolag – Se 
bokningsbekräftelse eller biljett

• Skriv flygnummer – Se bokningbekräftelse
eller biljett

• Obs  - I sidan står att flygnummer får vara 
2 bokstäver och 1-4 nummer, men om du 
flyger med TUI Fly skriver du flygnummer 
som det står på biljett: T.ex. BLX och 3 
nummrena

• Hoppa över denna – gäller endast
ankomst med privatflyg.

• Skriv ankomstdatum till Grekland – Se 
bokningsbekräftelse eller biljett

• Skriv ankomstflygplats i Grekland
• Rhodes



Din hälsa i förhållande till covid-19

Här ska du klicka i ett av följande covidbevis
du reser in i landet med.

• Du är fullvaccinerad

• Du har ett negativt covid-19 test

• Du har återhämtat dig från covid-19 då du
testats positivt under de senaste 9
månaderna.

Klicka på fortsätt



Din hälsa i förhållande till covid-19

Om du klickat i att du är fullvaccinerad måste
du fylla i information om din vaccination.

• Välj det land där du vaccinerats  

• Välj vilket vaccin du har fått

• Välj datum då du fick sista dosen

Klicka på fortsätt



Personlig information

1. Skriv ditt efternamn

2. Skriv ditt/dina förnamn

3. Ditt mellannamn (enligt pass)

4. Ange ditt kön

5. Ange din ålder

1

2

3

4

5



Personlig information - fortsättning

• Välj ID kort eller pass;
• Väljer du pass, kommer det en 

ruta till passnummer

• Ange ditt telefonnummer med +46
• T.ex. +4612345678

• Hoppa över dessa fält

• Ange din mejladress

Klicka på fortsätt



Hemadress information

Ange din adress i Sverige (bostad)

1. Välj land/Skriv land

2. Ange län

3. Ort
1. Var uppmärksam på att ä, ö och å ej kan 

användas, T.ex Ö skall ersättas med O osv

4. Postnummer

5. Gatunamn 

1

2

3

4

5



Hemadress – fortsättning

1. Gatunummer

2. Ange evt. lägenhetsnummer
(Ej obligatorisk)

3. Ange de länder som du har 
besökt de senaste 14 
dagarna (gäller ej 
transitländer)

1. (Ej obligatorisk)

4. Klicka i rutan om negativt 
PCR-test. Den här ska
klickas i oavsett om du har 
fått svar på ditt test 
eller ej. 

1

2

3

Klicka på fortsätt



Boende information på Rhodos

Du finner ditt hotells adress på www.nazar.se

och “Min Resa” 

1. Skriv/välj land ”Greece”

2. Ange den orten du ska bo i (tex. Kolymbia, 
Kalithea osv)

3. Ange postnummer

4. Ange vilket hotell du ska bo på

5. Skriv gatunamn

6. Rumsnummer (Hoppa över)

1

2

3

4

5

6

http://www.nazar.se/


Ange kontaktperson för evt. nödsituation
(familjemedlem eller närstående)

• Efternamn

• Förnamn

• Land

• Ort

• Telefonnummer, med”+” och landskod. 
T.ex. Sverige +46 11 22 33 44 

• Denna kan ignoreras

• E-post till kontaktperson



Medresande, inkl. barn - egen familj

Skriv in dina familjemedlemmar 

(Familj/hushåll)

Klicka på ADD FAMILY MEMBER för 

varje ytterligare person, och fyll i 

• Efternamn

• Förnamn

• Ålder

Se till att alla familjemedlemmar 

registreras.

Medresande vuxna/barn som inte 

tillhör samma familj/hushåll kan
fyllas i nästa steg.

Andersson

Anders



Medresande – Ej samma
familj/hushåll

Om ni är flera som reser
tillsammans i samma bokning, 
kan flera resenärer läggas i 
samma formulär.
Ni väljer själv om ni skall stå på 
samma eller egna.

Var uppmärksam att ö, ä, å kan 
inte användas.

1. Efternamn
2. Förnamn
3. Ej obligatorisk
4. Välj submit



Slutförande

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 epostmeddelandet med 

QR-koden eller med länken i bekräftelsemeddelandet, som 

skickas när formuläret är slutfört. 

Viktigt! 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



Nazar reservation

 Nazar tar inte ansvar för möjliga ändringar och updateraringar som
Grekiska myndigheter gör i sitt inreseformulär

 Dessa ändringar kan komma att göras av myndigheter utan att
Nazar får information om det

 Detta dokument är skapat av Nazar i maj 2021, för att underlätta för
våra gäster att fylla i begärda uppgifter

 Vi uppdaterar dessa instruktioner löpande

 Gästen är alltid själv ansvarig att fylla i PFL formuläret och säkra att
hen följer de instruktioner som finns på PFL formuläret


