Δήλωση Γονέα ή Κηδεμόνα
Declaration of Parent or Guardian
Είμαι ο πατέρας/μητέρα/κηδεμόνας του παιδιού που αναφέρεται παρακάτω, και με την παρούσα δηλώνω ότι του/της επιτρέπω να ταξιδέψει
χωρίς συνοδό. Βεβαιώνω ότι έχω φροντίσει ώστε το παιδί να συνοδευτεί κατά την αναχώρηση και κατά την άφιξή του από τα πρόσωπα που
αναφέρω πιο κάτω. Ο συνοδός για την αναχώρηση θα παραμείνει στο αεροδρόμιο μέχρι την αναχώρηση του δρομολογίου. Ο συνοδός κατά την
άφιξη θα πρέπει να έχει στην κατοχή του επίσημο έγγραφο με φωτογραφία που να αποδεικνύει την ταυτότητά του και να βρίσκεται στο
αεροδρόμιο την προβλεπόμενη ώρα άφιξης της πτήσης. Ακόμη δηλώνω ότι θα αποζημιώσω και θα απαλλάξω από κάθε ευθύνη την Aegean
Airlines ή άλλους μεταφορείς, το προσωπικό και τους πράκτορές τους, για, και από κάθε απώλεια ή ζημία και άλλες σχετικές δαπάνες που θα
προκύψουν από το ταξίδι του αναφερόμενου παιδιού και ότι θα απαλλάξω από κάθε ευθύνη που δεν αναφέρεται στους γενικούς όρους
μεταφορών τους παραπάνω μεταφορείς. Σε περίπτωση που δεν θα περιμένει ο συνοδός άφιξης για να παραλάβει το ανήλικο εννοείται ότι η
Aegean Airlines και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι μεταφορείς, έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε κάθε ενέργεια που θα κρίνουν αναγκαία
για την εξασφάλιση ασφαλούς συνοδείας του παιδιού, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης να επιστρέψει στο αεροδρόμιο αναχώρησης.
Επιπλέον δηλώνω ότι το παιδί είναι εφοδιασμένο με έγκυρο διαβατήριο και με την (τις) αναγκαία (ες) θεώρηση (σεις) για το ταξίδι.
I am the parent/guardian of the child mentioned below and herewith give permission to him/her to travel unaccompanied. I confirm that I
have arranged for the child mentioned below to be escorted on departure and on arrival by the persons named: the escort on departure will
remain at the airport until the flight has departed. Escort on arrival must present an identity document with photo and will be available at
the airport at the scheduled time of arrival of the flight. I furthermore declare to indemnify and hold Aegean Airlines and/or other carriers,
their personnel and agents for and against loss or damage sustained, cost and expenses incurred by them in connection with the child’s
travel or resulting therefrom, and to release them form all liability other that set forth in their general conditions of carriage. Should the child
not be met as stated below I understand that Aegean Airlines and/or other carriers concerned reserve the right to take whatever action they
consider necessary to ensure the child’s safe custody and that such action might include returning the child to the airport of departure. I
also confirm that the child is in possession of a valid passport and has necessary visa(s) for the entire journey.
Στοιχεία Ασυνόδευτου Παιδιού/Unaccompanied Minor Details
Επίθετο/Last name
Όνομα/First Name

Αντίγραφα: Γονέας/Κηδεμόνας κατά την Αναχώρηση, Σταθμός Αναχώρησης, Σταθμός Άφιξης
Copies to: Parent/Guardian at Departure, Departure Station, Arrival Station

Στοιχεία Πτήσης/Flight Details
Αριθμός Πτήσης/Flight Number

Ημερομηνία/Date

Από/From

Ηλικία/Age

Προς/To

Φύλο/Sex

Γλώσσα/Lang

Θέση/Seat Number

Γονέας ή Κηδεμόνας στο αεροδρόμιο ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ/Parent or Guardian at DEPARTURE Airport
Αριθ. Διαβατηρίου ή ΔΤ/ Passport Number or ID

Ονοματεπώνυμο/Name:
Υπογραφή/Signature

Διεύθυνση/Address:
Τηλέφωνο/Telephone number:
Γονέας ή Κηδεμόνας στο ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ αεροδρόμιο /Parent or Guardian at TRANSFER Airport

Αριθ. Διαβατηρίου ή ΔΤ/ Passport Number or ID

Ονοματεπώνυμο/Name:
Υπογραφή/Signature

Διεύθυνση/Address:
Τηλέφωνο/Telephone number:
Γονέας ή Κηδεμόνας στο αεροδρόμιο ΑΦΙΞΗΣ /Parent or Guardian at ARRIVAL Airport

Αριθ. Διαβατηρίου ή ΔΤ/ Passport Number or ID

Ονοματεπώνυμο/Name:
Υπογραφή/Signature

Διεύθυνση/Address:
Τηλέφωνο/Telephone number:
Υπάλληλος Αναχώρησης/Departure Agent

Υπεύθυνη Πληρώματος/Cabin Crew

Υπάλληλος Άφιξης/Arrival Agent

(συμπληρώνεται στο Αεροδρόμιο/filled in at the Airport)

(συμπληρώνεται στο Αεροδρόμιο/filled in at the Airport)

(συμπληρώνεται στο Αεροδρόμιο/filled in at the Airport)

