
 

 

 

 

Έντυπο Εντοπισμού Επιβατών 

Για την προστασία της υγείας σας από τον COVID -19, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το παρόν έντυπο.  Είναι σημαντικό να 

συμπληρώσετε όλα τα πεδία της φόρμας με ακρίβεια.  Οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία σας θα τύχουν 

εμπιστευτικότητας, ενώ η επεξεργασία τους θα γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και για την προστασία της δημόσιας υγείας 

από τον COVID-19. Σας ευχαριστούμε για την βοήθεια σας στο να προστατεύσουμε την υγεία σας. 

Κάθε μέλος της οικογένειας θα πρέπει να συμπληρώσει ξεχωριστή φόρμα. Στην περίπτωση ανηλίκων, συνοδευόμενων ή 
ασυνόδευτων, επιβατών  κάτω των 18 ετών, η φόρμα θα πρέπει να συμπληρώνεται από τον γονέα (είς) με γονική μέριμνα  ή 
τον θετό γονέα (είς) / νόμιμο κηδεμόνα (ες)  / νόμιμο εκπρόσωπο (ους), υπογράφοντας και τη σχετική (*) Δήλωση στο τέλος 
του Εντύπου.   
Στην περίπτωση μετεπιβιβαζόμενων ή διερχόμενων επιβατών, μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας, προς  άλλες χώρες θα 

συμπληρώνονται μόνο τα αντίστοιχα στοιχεία του εντύπου: Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Β.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ: 

Είδος Ταξιδιού: 

Παρακαλούμε επιλέξτε το σχετικό κουτί, που περιγράφει το ταξίδι σας στην Κυπριακή Δημοκρατία  και συμπληρώστε 

τις πληροφορίες: 
 

  Απευθείας Πτήση προς την Κυπριακή Δημοκρατία 

1. Όνομα Αεροπορικής εταιρείας                        2. Αριθμός Πτήσης             3. Αριθμός Θέσης (εάν είναι διαθέσιμη) 

                                ή  Αριθμός Νηολόγησης 

                                                                                                                
 

4. Χώρα                          5. Ημερομηνία Αναχώρησης                6. Ώρα Αναχώρησης                         

   αναχώρησης                            από Χώρα αναχώρησης                     από Χώρα  αναχώρησης         

                 

      

7. Αεροδρόμιο Άφιξης                  8. Ημερομηνία Αναχώρησης   

                        από Κύπρο (εάν είναι διαθέσιμη) 

 

 

9. Εάν η ημερομηνία αναχώρησης από Κύπρο δεν είναι διαθέσιμη, παρακαλώ δηλώστε την προτιθέμενη διάρκεια 

παραμονής σας στην Κύπρο: 

 

    Λιγότερο από 12 μήνες            12 μήνες ή περισσότερο         Μόνιμος κάτοικος Κύπρου που επιστρέφει από ταξίδι      

                                                                                                        στο εξωτερικό 

 Ταξίδι στην Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς διανυκτέρευση μέσω ενδιάμεσων Χωρών  

1. Χώρα Αρχικής                     2. Ημερομηνία Αναχώρησης                           3. Ώρα Αναχώρησης           

    αναχώρησης                                         από Χώρα αρχικής αναχώρησης         από Χώρα αρχικής αναχώρησης        
                

         

4. Χώρα τελικής                                    5. Ημερομηνία Αναχώρησης                              6. Ώρα Αναχώρησης           

     αναχώρησης                                         από τη Χώρα τελικής αναχώρησης                 από τη Χώρα τελικής αναχώρησης 

προς την Κυπριακή Δημοκρατία        προς την Κυπριακή Δημοκρατία                       προς την Κυπριακή Δημοκρατία
   

         

7. Όνομα Αεροπορικής εταιρείας                              8. Αριθμός Πτήσης       9. Αριθμός Θέσης (εάν είναι διαθέσιμη) 

    τελικής αναχώρησης  προς την Κυπριακή Δημοκρατία  ή Αριθμός Νηολόγησης            

 

10. Αεροδρόμιο  Άφιξης                                                                  11. Ημερομηνία Αναχώρησης                                                                   

                                                         από Κυπριακή Δημοκρατία (εάν είναι διαθέσιμη) 

    
 

 

 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

 



 

 

12. Εάν η ημερομηνία αναχώρησης από Κύπρο δεν είναι διαθέσιμη, παρακαλώ δηλώστε την προτιθέμενη διάρκεια 

παραμονής σας στην Κύπρο: 

Λιγότερο από 12 μήνες             12 μήνες ή περισσότερο              Μόνιμος κάτοικος Κύπρου που επιστρέφει από ταξίδι  

             στο εξωτερικό 

 

 Ταξίδι στην Κυπριακή Δημοκρατία με διανυκτέρευση μέσω ενδιάμεσων Χωρών  

 

1. Χώρα Αρχικής                                    2. Ημερομηνία Αναχώρησης                            3. Ώρα Αναχώρησης           

    αναχώρησης                                            από Χώρα αρχικής αναχώρησης                     από Χώρα αρχικής αναχώρησης        
                

         

4.  Χώρα τελικής                                    5. Ημερομηνία Αναχώρησης                            6. Ώρα Αναχώρησης           

     αναχώρησης                                           από τη Χώρα τελικής αναχώρησης                 από τη Χώρα τελικής αναχώρησης 

     προς την Κυπριακή Δημοκρατία          προς την Κυπριακή Δημοκρατία                    προς την Κυπριακή Δημοκρατία 
  

         

7. Όνομα Αεροπορικής εταιρείας τελικής            8. Αριθμός Πτήσης           9. Αριθμός Θέσης (εάν είναι διαθέσιμη) 

    Αναχώρησης προς την Κυπριακή  Δημοκρατία                ή  Αριθμός Νηολόγησης            

 

10. Αεροδρόμιο Άφιξης                                                             11. Ημερομηνία Αναχώρησης                                                                   

                                                             από Κυπριακή Δημοκρατία (εάν είναι διαθέσιμη) 

                  

 

 

12. Εάν η ημερομηνία αναχώρησης από Κύπρο δεν είναι διαθέσιμη, παρακαλώ δηλώστε την προτιθέμενη διάρκεια 

παραμονής σας στην Κύπρο: 

 

 Λιγότερο από 12 μήνες              12 μήνες ή περισσότερο            Μόνιμος κάτοικος Κύπρου που επιστρέφει από ταξίδι      

                                                                                                          στο εξωτερικό 

 

 

Ταξίδι, μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας προς άλλες Χώρες, ως μετεπιβιβαζόμενος ή διερχόμενος επιβάτης, 

 

 

Απευθείας Πτήση προς την Κυπριακή Δημοκρατία 

 

1. Όνομα Αεροπορικής εταιρείας                        2. Αριθμός Πτήσης             3. Αριθμός Θέσης (εάν είναι διαθέσιμη) 

                                ή  Αριθμός Νηολόγησης 

                                                                                                                

 

4. Χώρα                        5. Ημερομηνία Αναχώρησης                        6. Ώρα Αναχώρησης                         

   αναχώρησης                            από Χώρα αναχώρησης            από Χώρα αναχώρησης          

                 

     

 

7.Αεροδρόμιο Άφιξης                                                             8. Ημερομηνία Αναχώρησης                                                                   

                                                             από Κυπριακή Δημοκρατία                   

 

 

 

Απευθείας Πτήση από την Κυπριακή Δημοκρατία 

 

1. Όνομα Αεροπορικής εταιρείας                        2. Αριθμός Πτήσης             3. Αριθμός Θέσης (εάν είναι διαθέσιμη) 

                                ή  Αριθμός Νηολόγησης 

                                                                                                                

   



 

 

 

   4. Ημερομηνία Αναχώρησης                        5. Ώρα Αναχώρησης                              6. Χώρα Προορισμού      

                 

       

 

 

 

 

B.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  

1. Επίθετο      2 . Όνομα   3. Αρχικά Μεσαίου Ονόματος 

              (εάν υπάρχει)       

 

 

4.Έτος γέννησης                        5. Αρ. Ταυτότητας /Διαβατηρίου           6. Χώρα γέννησης         

 

 

7. Υπηκοότητα                                                                                                 8. Φύλο         

                                               Άνδρας           Γυναίκα        Άλλο 

 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

Όπου μπορούμε να σας βρούμε αν χρειαστεί (Συμπεριλάβετε τον κωδικό χώρας και πόλης): 

1. Κινητό                   2. Άλλο (εάν υπάρχει)       

 

 

3. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email)  

 

 

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
(κάποιου ο οποίος θα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας τις επόμενες 30 ημέρες) 

1 Επίθετο                           2. Όνομα        3. Πόλη  

 

 

4. Χώρα              5. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email) (Εάν υπάρχει) 

 

 

6. Κινητό τηλέφωνο             7. Άλλα τηλέφωνα (εάν υπάρχουν) 
 

 

 

Ε. ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  



 

 

1. Αριθμός και Οδός (Αφήστε κενό ανάμεσα στον αριθμό και την Οδό)                         2. Αριθμός Διαμερίσματος 

           (εάν υπάρχει )       

 

 

3. Πόλη                                          4. Περιφέρεια 

 

 

5. Χώρα                      6. Ταχυδρομικός Κώδικας 

 

 

ΣΤ.ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ  

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Αν είστε επισκέπτης συμπληρώστε το πρώτο μέρος στο οποίο θα μείνετε 

1. Όνομα ξενοδοχείου (εάν υπάρχει)      2. Αριθμός και Οδός (Αφήστε κενό ανάμεσα στον αριθμό και την Οδό)   

                  

 

3. Αριθμός Διαμερίσματος                   4. Πόλη       

    (εάν υπάρχει) 

 

 

5. Περιφέρεια                     6. Ταχυδρομικός Κώδικας  

 

 

Ζ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

Για μη μόνιμα διαμένοντες στην Κύπρο:  

Παρακαλώ δηλώστε τον σκοπό της επίσκεψης σας στην Κύπρο: 

 
Διακοπές  Επαγγελματικοί  Επίσκεψη σε  Εγκατάσταση στην Κύπρο  Άλλο    

  λόγοι    φίλους & συγγενείς για ένα έτος ή περισσότερο 

 

 

 
Για τους μόνιμα διαμένοντες στην Κύπρο που επιστρέφουν ή για φοιτητές εξωτερικού: 

Παρακαλώ δηλώστε τον σκοπό του ταξιδιού σας στο εξωτερικό: 

 
Διακοπές  Επαγγελματικοί  Επίσκεψη σε   Σπουδές   Άλλο    

  λόγοι    φίλους & συγγενείς  

 
 

 

Παρακαλώ δηλώστε τη χώρα επίσκεψης σας/σπουδών:    

          

 

Πόση ήταν η διάρκεια παραμονής σας στο εξωτερικό;                      Μέρες 

Δηλώνω,  υπό την επιβολή κυρώσεων , σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας,  ότι ότι 

όλα τα γεγονότα και οι πληροφορίες που έχω δώσει, είναι ολοκληρωμένα, ορθά  και αληθή. 



 

 

 

 

Στην περίπτωση ανηλίκων συνοδευόμενων ή ασυνόδευτων επιβατών κάτω των 18 ετών, οι δηλώσεις 

θα συμπληρώνονται και υπογράφονται από τον γονέα (είς) με γονική μέριμνα  ή τον θετό γονέα (είς) / 

νόμιμο κηδεμόνα (ες) / νόμιμο εκπρόσωπο (ους), εκ μέρους του ανηλίκου,  υπογράφοντας, επίσης, και 

τη σχετική  ακόλουθη (*) Δήλωση.   

(*)  

 

Εγώ/Εμείς……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… [όνομα του γονέα(ων) με γονική μέριμνα ή του θετού γονέα(ων) / 

νόμιμου κηδεμόνα(ων) / νόμιμου εκπρόσωπου(ων)], με αριθ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου 

….……………………………………………………….…………………………………….............. υπεύθυνα δηλώνω(ουμε) και 

επιβεβαιώνω(ουμε) ότι όλες οι πληροφορίες που δίνονται εκ μέρους του παιδιού μου/μας σε αυτήν 

την αίτηση είναι αληθείς. Έχω/Έχουμε πλήρη γνώση και παρέχω(ουμε) τη συγκατάθεση μου/μας στην 

υποβολή αυτής της αίτησης εκ μέρους του παιδιού μου/μας. Υποβάλλω(ουμε) αυτήν τη ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ συνειδητά και εις γνώσιν ότι κάνοντας μια ψευδή και/ή παραπλανητική δήλωση θα 

υπόκειμαι(μεθα) σε κυρώσεις, σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

Ημερομηνία Δήλωσης:  …………………………………………………….………….… 

Όνομα (Κεφαλαία Γράμματα):  ……………………………………………………………..…… 

Αριθμός Ταυτότητας: ………………………………………………………….….…… 

Αριθμός Διαβατηρίου:  ……………………………………………………….…….…… 

Αριθμός Τηλεφώνου:  …………………………………………………….……….…… 

Μόνιμη Διεύθυνση:  …………………………………………………….……….…… 

Υπογραφή:                                                           …………………………………………………….……….…… 

 



 

 

 


