
 

F/B   OLYMPIOS ZEUS Κos 09 

ΕΝΤΥΠΟ – ΠΡΟ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ  ΕΠΙΒΑΤΗ. .-    P r e – B o a r d i n g   P a s s e n g e r    L o c a t o r    F o r m 

         (Συμπληρώνεται από Ενήλικο πριν από την Επιβίβαση)        (The questionnaire is to be completed by all adults before embarkation) 
 

Ημερομηνία 
Date      

 Ώρα 
Time  Λιμένας Αποβίβασης 

PORT OF 
DISEMBARKATION 

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας για τις Επόμενες 14 ημέρες:  

Contact telephone number for the next 14 days after disembarkation:     ………….……………………….. 
Όνομα 

First Name  
 Επώνυμο 

Surname 
 Όνομα Πατρός 

Father’s name:  
 

Ονοματεπώνυμο όλων των παιδιών κάτω των 18 ετών,  που ταξιδεύουν μαζί σας: 

First name/Surname  of all children travelling with you who are under 18 years old: 
1)                                                                                         Όνομα Πατρός /Father’s name:          

2)                                                                                         Όνομα Πατρός /Father’s name: 
                                                                                                             

 Τις τελευταίες 14 ημέρες                    W i t h i n   t h e    p a s t   14  d a y s   YES NO 

1.Έχετε τώρα ή είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο παρουσιάσει ξαφνικά συμπτώματα βήχα    
   ή πυρετό ή δύσπνοια ή αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας ; 
Have you or has any person listed above, presented sudden onset of symptoms of fever or cough or difficulty 
in breathing or sudden onset of anosmia, ageusia or dysgeusia?  

  

2.Είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, στενή επαφή με κάποιον ο οποίος είχε διαγνωστεί με    

    λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό (COVID-19);    
Have you, or has any person listed above, had close contact with anyone diagnosed as having coronavirus 
COVID-19?  

  

3.Είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, προσφέρει άμεση φροντίδα σε κάποιον ο οποίος είχε   
   διαγνωστεί με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό COVID-19 ή εργαστήκατε με υγειονομικούς υπαλλήλους οι   
   οποίοι επιμολύνθηκαν με COVID-19;   
Have you, or has any person listed above, provided care for someone with COVID-19 or worked with a health 
care worker infected with COVID-19?  

  

4.Είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, επισκεφτεί ή βρεθήκατε σε κοντινή απόσταση με   
   κάποιον ο οποίος είχε διαγνωστεί με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19);  
Have you, or has any person listed above, visited or stayed in close proximity to anyone with COVID-19?  

  

5.Είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, εργαστεί σε κοντινή απόσταση ή μοιραστήκατε το ίδιο   
   περιβάλλον με κάποιον οποίος είχε διαγνωστεί με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19); 
Have you, or has any person listed above, worked in close proximity to or shared the same classroom 
environment with someone with COVID-19?  

  

6.Είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, ταξιδέψει με ασθενή από COVID-19 σε οποιοδήποτε   
   μέσο μεταφοράς;  
Have you, or has any person listed above, travelled with a patient with COVID-19 in any kind of conveyance? ? 

  

7.Είχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, μείνει στη ίδια οικία με ασθενή με λοίμωξη από το   
   νέο κορωνοϊό (COVID-19);  
Have you, or has any person listed above, lived in the same household as a patient with COVID-19?  
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F/B   OLYMPIOS ZEUS Κos 09 

 

Αποτελέσματα ελέγχων και εμβολιασμός       Test Results and Vaccination  

8. Έχετε κάνει τις τελευταίες 72 ώρες μοριακό εργαστηριακό έλεγχο (PCR) για 
COVID-19;   
Have  you  been  tested  for  COVID-19  with  a  molecular method (PCR) within the 
past 72 hours?  

□ No / Όχι 

□ Pending results /Αναμονή Αποτελ 

□ Positive1 / Θετικό1 

□ Negative / Αρνητικό  

9. Έχετε κάνει αυτή ή την προηγούμενη μέρα έλεγχο για COVID-19 με ταχύ 
αντιγονικό τεστ (rapid test) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test);    
Have you conducted, this day or the day before, a rapid test or self - test for 
COVID-19?  

□ No / Όχι 

□ Positive2 / Θετικό2 

□ Negative / Αρνητικό  

10. Έχετε εμβολιαστεί με όλες τις απαραίτητες δόσεις για τον COVID-19;     
     Have you been vaccinated with all the necessary doses for COVID-19?  

□ No / Όχι 

□ Yes / Ναι  
 

1. Μόνο αν έχει απαντηθεί θετικά απαγορεύεται η επιβίβαση επί του πλοίου /  
Embarkation onboard the vessel is prohibited only if there is an affirmative answer 

2. Μόνο αν έχει απαντηθεί θετικά απαγορεύεται η επιβίβαση επί του πλοίου 
Embarkation onboard the vessel is prohibited only if there is an affirmative answer 

 
 
 

I Certify that the Above Information is True 
 

                  Υπογραφή                                                                                                   S i g n a t u r e  
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Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος για την προστασία της δημόσιας υγείας και την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 και διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του ν. 

4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’/2019). 

Από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας είναι:  

(α) το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 

(β) "Όνομα Ακτοπλοϊκής εταιρείας ή Πλοιοκτήτη ή Εφοπλιστή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)", διεύθυνση "Ταχ. Διεύθυνση εταιρείας ή Πλοιοκτήτη ή Εφοπλιστή 

(φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ", email: "Ηλεκτρονική Διεύθυνση εταιρείας ή Πλοιοκτήτη ή Εφοπλιστή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ", Υπεύθυνος Προστασίας 

Δεδομένων της εταιρείας ή Πλοιοκτήτη ή Εφοπλιστή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο): "Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της 

εταιρείας", όπου δύναται να απευθύνεστε για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (μετά την 

παρέλευση δύο μηνών), περιορισμού της επεξεργασίας). 

Αναλυτική ενημέρωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο https://www.ynanp.gr/el/ στην ενότητα: 

Οδηγίες και Ερωτηματολόγια Επιβατών.  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή. Συμφωνώ και αποδέχομαι την ανάγκη επεξεργασίας των προσωπικών 

δεδομένων και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων για τους προαναφερθέντες σκοπούς. 

 


