
 

 

ΔΝΣΤΠΟ - ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΔΗΛΩΗ ΤΓΔΙΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΔΠΙΒΙΒΑΗ 

Όλνκα           πινίνπ Δηαηξεία Ζκέξα        θαη  ώξα   ηαμηδηνύ Ληκέλαο   απνβίβαζεο 

 
 

Τειέθωλν επηθνηλωλίαο γηα ηηο επόκελεο 14 εκέξεο κεηά ηελ απνβίβαζε: 
 

 
 
 

Όλνκα όπωο εκθαλίδεηαη 

 
 
 

Δπώλπκν όπωο εκθαλίδεηαη 

 Θέζε      Α) 
Οηθνλνκηθή 

Β) Αεξνπνξηθνύ Τύπνπ 
Γ) Γηαθεθξηκέλε 

Αξηζκόο 
Θέζεο 

Αεξνπνξηθνύ 
Τύπνπ / 

ζηελ ηαπηόηεηα / δηαβαηήξην: ζηελ ηαπηόηεηα / δηαβαηήξην: Όλνκα Παηξόο Γ) Κακπίλα Κακπίλαο 

     

 
 
Όλνκα όιωλ ηωλ παηδηώλ, 

 
 

Δπώλπκν όιωλ ηωλ παηδηώλ, 

 Θέζε 

Α) Οηθνλνκηθή 
Β) Αεξνπνξηθνύ Τύπνπ 

Αξηζκόο 
Θέζεο 

Αεξνπνξηθνύ 
θάηω ηωλ 18 εηώλ πνπ 
ηαμηδεύνπλ καδί ζαο: 

Κάηω ηωλ 18 εηώλ 
πνπ ηαμηδεύνπλ καδί ζαο: 

 

Όλνκα Παηξόο 
Γ) Γηαθεθξηκέλε 

Γ) Κακπίλα 
Τύπνπ / 

Κακπίλαο 
 
 

 
 

ΔΡΩΣΗΔΙ: Τις ηελεσηαίες 14 ημέρες, 
1. Έυεςε ςώοα ή είυαςε ερείπ ή ξπξιξδήπξςε ποξαματεοόμεμξ άςξμξ παοξσριάρει νατμικά  

ρσμπςώ- μαςα βήυα ή πσοεςό ή δύρπμξια ή αιτμίδια εκδήλχρη αμξρμίαπ, αγεσρίαπ ή 
δσργεσρίαπ; 

2. Είυαςε ερείπ ή ξπξιξδήπξςε ποξαματεοόμεμξ άςξμξ, ρςεμή επατή με κάπξιξμ ξ ξπξίξπ είυε δια- 
γμχρςεί με λξίμχνη από ςξμ μέξ κξοχμξψό (COVID-19; 

3. Είυαςε ερείπ ή ξπξιξδήπξςε ποξαματεοόμεμξ άςξμξ, ποξρτέοει άμερη τοξμςίδα ρε κάπξιξμ ξ 
ξπξίξπ είυε διαγμχρςεί με λξίμχνη από ςξμ μέξ κξοχμξψό COVID-19 ή εογαρςήκαςε με σγειξμξμι- 
κξύπ σπαλλήλξσπ ξι ξπξίξι επιμξλύμθηκαμ με COVID-19; 

4. Είυαςε ερείπ ή ξπξιξδήπξςε ποξαματεοόμεμξ άςξμξ, επιρκετςεί ή βοεθήκαςε ρε κξμςιμή 
απόρςαρη με κάπξιξμ ξ ξπξίξπ είυε διαγμχρςεί με λξίμχνη από ςξμ μέξ κξοχμξψό (COVID-19); 

5. Είυαςε ερείπ ή ξπξιξδήπξςε ποξαματεοόμεμξ άςξμξ, εογαρςεί ρε κξμςιμή απόρςαρη ή μξιοαρςή- 
καςε ςξ ίδιξ πεοιβάλλξμ με κάπξιξμ ξπξίξπ είυε διαγμχρςεί με λξίμχνη από ςξμ μέξ κξοχμξψό 
(COVID-19); 

6. Είυαςε ερείπ ή ξπξιξδήπξςε ποξαματεοόμεμξ άςξμξ, ςανιδέφει με αρθεμή από COVID-19 ρε ξπξιξ- 
δήπξςε μέρξ μεςατξοάπ; 

7. Είυαςε ερείπ ή ξπξιξδήπξςε ποξαματεοόμεμξ άςξμξ, μείμει ρςη ίδια ξικία με αρθεμή με λξίμχνη 
από ςξμ μέξ κξοχμξψό (COVID-19; 

Αποτελέσματα ελέγχωμ και εμβολιασμός 

8. Έυεςε κάμει ςιπ ςελεσςαίεπ 72 ώοεπ μξοιακό εογαρςηοιακό έλεγυξ (PCR) για COVID-19; 
 

Όυι Αμαμέμεςαι απξςέλερμα Θεςικό Αομηςικό 

9. Έυεςε κάμει ασςή ή ςημ ποξηγξύμεμη μέοα  έλεγυξ για COVID-19 με ςαυύ αμςιγξμικό (rapid test) ή 
ασςξδιαγμχρςικό έλεγυξ (self test); 

 

Όυι Θεςικό Αομηςικό 

10. Έυεςε εμβξλιαρςεί με όλεπ ςιπ απαοαίςηςεπ δόρειπ για ςξμ COVID-19; 
 

Όυι Ναί 
Ενημέρωζη για Δεδομένα Προζωπικού Φαρακηήρα: Ζ επεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα πξαγκαηνπνηείηαη 
γηα ιόγνπο δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ ζπλεπεηώλ ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19 
θαη δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλωλ θαη ηνπ λ.4624/2019 (ΦΔΚ 137/Α’/2019). Από θνηλνύ 
Υπεύζπλνη Δπεμεξγαζίαο είλαη: (α) ην Υπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο θαη (β) Ζ εηαηξεία ZANTEFERRIES – A.N.M.E.Z. A.E., 
δηεύζπλζε Κ. Λνκβάξδνπ αξ. 72, 291 00 - Εάθπλζνο, email: zakynthos@zanteferries.gr, Υπεύζπλνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλωλ ηεο εηαηξείαο: 
δηεύζπλζε Φηιειιήλωλ αξ. 4-6, 185 36 - Πεηξαηάο, email: dpo@anmez.gr, όπνπ δύλαηαη λα απεπζύλεζηε γηα ηελ άζθεζε ηωλ δηθαηωκάηωλ ζαο 
[δηθαίωκα ελεκέξωζεο, πξόζβαζεο, δηόξζωζεο, δηαγξαθήο (κεηά ηελ παξέιεπζε δύν κελώλ), πεξηνξηζκνύ ηεο επεμεξγαζίαο]. Αλαιπηηθή 
ελεκέξωζε έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο, ζην https://www.ynanp.gr/el/ ζηελ 
ελόηεηα: Οδεγίεο θαη Δξωηεκαηνιόγηα Δπηβαηώλ. 
Γειώλω ππεύζπλα όηη ηα αλωηέξω ζηνηρεία είλαη αιεζή. Σπκθωλώ θαη απνδέρνκαη ηελ αλάγθε επεμεξγαζίαο ηωλ πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ 
θαη ηωλ επαίζζεηωλ πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ γηα ηνπο πξναλαθεξζέληεο ζθνπνύο. 

Ο/Η Δηλών/ούζα (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
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