
Έντυπο-ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας πριν την επιβίβαση
(προς συμπλήρωση από όλα τα ενήλικα άτομα πριν την επιβίβαση)

Ε Λ Λ Α Δ Α  -  Ι Τ Α Λ Ι Α   •   Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ  -  Κ Ρ Η Τ Η   •   Ν Η Σ Ι Α  Α Ι ΓΑ Ι Ο Υ

Λιμένας αποβίβασης:

Tηλέφωνο επικοινωνίας για τις επόμενες 14 ημέρες μετά την αποβίβαση:

Oνοματεπώνυμο όπως αναγράφεται 
στην ταυτότητα/διαβατήριο : Όνομα Πατρός : Θέση : Αριθμός θέσης : 

Α) Οικονομική 
Β) Αεροπορικού τύπου 
Γ) Διακεκριμένη,  Δ) Καμπίνα

Α B Γ Δ

Α B Γ Δ

Α B Γ Δ

Α B Γ Δ

Α B Γ Δ

Όνοματεπώνυμο όλων των παιδιών, 
κάτω των 18 που ταξιδεύουν μαζί σας: 

Όνομα πλοίου: Εταιρεία: Ημέρα & ώρα ταξιδίου:

Αριθμός θέσης
Αεροπορικού τύπου / 
Καμπίνας

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); 

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); 

6.  Eίχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, ταξιδέψει με ασθενή από COVID-19 σε 
οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς;

7.  Eίχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, μείνει στη ίδια οικία με ασθενή με λοίμωξη από 
τον νέο κορωνοϊό (COVID-19);

ΝΑΙ ΟΧΙΤις τελευταίες 14 ημέρες

Αποτελέσματα ελέγχων και εμβολιασμός

Υπογραφή

8.    Έχετε κάνει τις τελευταίες 72 ώρες μοριακό 
εργαστηριακό έλεγχο (PCR) για COVID-19;

9.    Έχετε κάνει αυτή ή την προηγούμενη  μέρα 
έλεγχο για COVID-19 με ταχύ αντιγονικό τεστ 
(rapid test) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test);

10.  Έχετε εμβολιαστεί με όλες τις απαραίτητες 
δόσεις για τον COVID-19;

Όχι

Όχι

Όχι

Θετικό1

Θετικό2

Αρνητικό

Αρνητικό

Αναμένεται αποτέλεσμα

Ναι

Ενημέρωση για Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: 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) H “ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.”, Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 148, 73134, Χανιά 
Κρήτης, e-mail: customerservice@anek.gr, στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας: Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 148, 73134, Χανιά Κρήτης, email: privacyteam@anek.gr,  
όπου δύναται να απευθύνεσθε 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. 

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

2.  Eίχατε εσείς ή οποιοδήποτε προαναφερόμενο άτομο, στενή επαφή με κάποιον ο οποίος είχε διαγνωστεί 
με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19);

3.  Eίχατε 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;

Όνομα Πατρός:

1 Μόνο αν έχει απαντηθεί θετικά απαγορεύεται η επιβίβαση επί του πλοίου
 2 Μόνο αν έχει απαντηθεί θετικά απαγορεύεται η επιβίβαση επί του πλοίου

GR



Pre-boarding health declaration questionnaire
(The questionnaire is to be completed by all adults before embarkation)

I T A L Y  -  G R E E C E   •   P I R A E U S  -  C R E T E   •   A E G E A N  I S L A N D S

Port of disembarkation:Name of vessel: Shipping Company: Date & time of itinerary:

4.    Have you, or has any person listed above, visited or stayed in close proximity to anyone with 
COVID-19?

5.   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.   Have you, or has any person listed above, travelled with a patient with COVID-19 in any kind 
of conveyance?

7.   Have  you,  or  has  any person listed  above, lived in  the same household as a patient with 
COVID-19?

YES NOWithin the past 14 days

Test results and vaccination

Signature

8.    Have   you   been   tested   for COVID-19   with   a   
molecular method (PCR) within the past 72 hours?

9.    Have you conducted, this day or the day before, a 
rapid test or self - test for COVID-19?

10.  Have  you  been  vaccinated  with  all  the  
necessary  doses  for COVID-19?

No

No

No

Positive1

Positive2

Negative

Negative

Pending results

YES

Update on Personal Data: The processing of personal data is carried out for reasons of public interest for the protection of public health and the treatment of the consequences of coronavirus 
COVID-19 and is governed by the provisions of the General Regulation for Data Protection and Law 4624/2019 (Government Gazette 137 / Α ‘/ 2019). Joint Editors are: (a) the Ministry of Shipping and 
Island Policy; and (b) “Anonimi Naftiliaki Etairia Kritis SA”, address : 148, K.Karamanlis Ave., P.C. 731 34 Chania, Crete, email: customerservice@anek.gr,  Data Protection Officer of the company : 148, 
K.Karamanlis Ave., P.C. 731 34 Chania, Crete, email privacyteam@anek.gr, “, where you can apply for the exercise of your rights (right to information, access, correction, deletion (after two months), 
restriction of processing). Detailed information has been posted on the website of the Ministry of Shipping and Island Policy, at https://www.ynanp.gr/el/ in the section: Instructions and Passenger 
Questionnaires.

2.   Have you, or has any person listed above, had close contact with anyone diagnosed as having 
coronavirus COVID-19?

3.    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?

1.     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?

1 Embarkation onboard the vessel is prohibited only if there is an affirmative answer 
 2 Embarkation onboard the vessel is prohibited only if there is an affirmative answer 

EN

Contact telephone number for the next 14 days after disembarkation:

Full name as shown in the 
Identification Card/Passport: Father’s Name: Seat: Number: 

Α) Economy 
Β) Aircraft type 
C) Business,  D) Cabin

Α B C D

Α B C D

Α B C D

Α B C D

Α B C D

Full name of all children travelling with you 
who are under 18 years old: 

Νumber
of Aircraft type 
Seat / Cabin:Father’s Name:




