SUMMERWIND | OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DO PLF E CODIGO
QR
Caro Agente,
Gostaríamos de informar que segundo a decisão adotada pelo Governo Grego, todos os
passageiros que cheguem a qualquer aeroporto da Grécia estão obrigados a preencher o
Formulário especial de Localização do Passageiro pelo menos 24 horas antes da saída do seu
voo, segundo o que definiu o Governo Grego. O Formulário de Localização do Passageiro (PLF)
pode ser encontrado aqui.
•
•
•
•

O preenchimento do Formulário de Localização do Passageiro https://travel.gov.gr é
obrigatório até 24h antes da hora de partida do avião.
O aeroporto de saída deve verificar se foi preenchido e enviado o e-PLF assim como
confirmar se foi recebido o correio eletrónico com o código QR respectivo.
Passageiros que não estejam na posse ou não consigam demonstrar a existência do ePLF e o respetivo Código QR, não vão poderão embarcar.
Os passageiros que cheguem sem o e-PLF e sem o código QR serão declarados como
Passageiros Inadmissíveis no Embarque, e deverão regressar ao ponto de origem.

A presente informação é da máxima importância para minimizar quaisquer possíveis
transtornos aos passageiros no decurso da Sua viagem.
Cumprimentos,
SUMMERWIND

English Version

SUMMERWIND | MANDATORY PRESENTATION OF PLF AND QR CODE
Dear Agent,
We would like to inform that according to the decision taken by the Greek Government, all
passengers arriving at any airport in Greece are obliged to complete the Special Passenger
Location Form at least 24 hours before departure of their flight, as defined by the Greek
Government. The Passenger Location Form (PLF) can be found here.
•
•
•
•

Completion of the Passenger Location Form https://travel.gov.gr is mandatory up to
24 hours before the departure time of the aircraft.
The airport of departure must verify that the e-PLF has been completed and sent as
well as confirm that the e-mail with the respective QR code has been received.
Passengers who are not in possession or cannot demonstrate the existence of the ePLF and its QR Code will not be able to board.
Passengers arriving without the e-PLF and the QR Code will be declared as
Inadmissible Boarding Passengers, and must return to their point of origin.

This information is of utmost importance to minimize any possible inconvenience to
passengers during their journey.
Best regards,
SUMMERWIND

