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ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ ΚΤΠΡΟΤ 

CYPRUS DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION 

Πινδάροσ 27, 1429 Λεσκωζία / 27, Pindarou str., 1429 Nicosia 

Τηλ/Tel:  (+357) 22404152 / Fax: (+357) 22304708 
Email: apaspalides@dca.mcw.gov.cy 

 

EΝΣΤΠΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΩΝ ΔΠΙΒΑΣΩΝ ΓΙΑ ΑΔΡΟΚΑΦΗ ΣΡΙΣΩΝ ΥΩΡΩΝ 

PASSENGERS COMPLAINT FORM FOR FOREIGN AIRCRAFT (SAFA) 

 

Όνομα:(1)  

Name: 
Πποαιπεηικό 
Non compulsory  

Ημεπομηνία:(2) 

Date: 

 

  

 
Δπάγγελμα:(3) 

Profession: 

  

 

Σόπορ(4) 

Place:   

 

 

Αεποποπική Δηαιπία:(5) 
Operator:  

 

ή/or  
Σαξιδιυηικόρ Οπγανιζμόρ: 

Tour Operator:  

 

 
Γπομολόγιο 

Route: 

Από:(6) 

From 

 Απ. Πηήζηρ:(7) 

Flight No:  
 Ππορ:(8) 

To: 

 Απ. Πηήζηρ:(9) 

Flight No:  

 
Σύπορ Αεποζκάθοςρ:(10) 

Aircraft Type: 

  

 

Παπαηηπήζειρ:(11) 
Remarks: 

Παραηηρήζεις ποσ έτοσν ζτέζη με ηην καηάζηαζη ηοσ αεροζκάθοσς. 
Remarks regarding aircraft condition. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Για εζυηεπική σπήζη / For official use 
 

Τποβλήθηκε ζηον/ηην:(12) 

Received by: 

 Τπογπαθή(13) 

Signature: 
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Οδηγίερ ζςμπλήπυζηρ ηος ενηύπος 

Form filling instructions 
 

1) Αναγπάτηε ηο όνομα και ηο επίθεηό ζαρ (Πποαιπεηικά) 
Write your name and surname (Non compulsory) 

2) ςμπληπώζηε ηην ημεπομηνία ζςμβάνηορ 
     Fill up the date of the incident 

3) ςμπληπώζηε ηο επάγγελμά ζαρ 
Write down your occupation 

4) ςμπληπώζηε ηον ηόπο ηος ζςμβάνηορ 
Write down the place of the incident 

5) ςμπληπώζηε ηην αεποποπική εηαιπεία ή ηον ηαξιδιυηικό οπγανιζμό πος 
ανήκει ηο αεποπλάνο 
Fill up the airline or tour operator on which the aircraft belongs 

6) ςμπληπώζηε ηον ηόπο επιβίβαζηρ 
Fill up the place of embarkation 

7) ςμπληπώζηε ηον απιθμό πηήζηρ 
Fill up the flight number 

     8) ςμπληπώζηε ηον ηόπο αποβίβαζηρ 
     Fill up the place of disembarkation 

9)  ςμπληπώζηε ηον απιθμό πηήζηρ (εάν έσει εθαπμογή) 
          Fill up the flight number (if applicable) 

   10)  ςμπληπώζηε ηον ηύπο ηος αεποπλάνος 
          Fill up the aircraft type 

   11)  Γπάτηε λεπηομεπώρ ηην παπαηήπηζή ζαρ 
          Write down with details your remark 

   12)  ςμπληπώζηε ηο όνομα ηος απμοδίος ςπαλλήλος πος ηο παπαλαμβάνει 
            Fill up the name of the responsible employee who receives it       

   13)  Τπογπαθή ηος απμοδίος ςπαλλήλος πος ηο παπαλαμβάνει 
           Signature of the responsible employee who receives it 
    

 


