ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΔΗΛΩΣΗ
Έκδοσης Θεώρησης Εισόδου (VISA)
*(Συμπληρώνονται όταν η αίτηση υποβάλλεται μέσω Τουριστικού Γραφείου)
*ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ……………………………………………………..
Δ/ΝΣΗ…………………………………………………………………………….
ΤΗΛ…………………………….. FAX………………………………………….
email……………………………………………………………………………….

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
μιας εισόδου

ΤΥΠΟΣ VISA
δύο εισόδων

α απλή
επείγουσα
αυθημερόν (μόνο για
Θεσσαλονίκη)

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ
(Λατινικοί χαρακτήρες όπως αναγράφονται στο
Διαβατήριο)

ΓΕΝΟΣ
(μόνο για γυναίκες αν έχουν το επίθετο του συζύγου)

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
(όλες οι πόλεις που θα επισκεφθείτε)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
(Ακριβής προσδιορισμός)
ΤΙΤΛΟΣ -ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
(Αναλυτικά)
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Πόλη, οδός , αριθμός)
ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ
(Πόλη, οδός , αριθμός)
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.

ΑΠΟ

ΜΕΧΡΙ

Δηλώνω ότι βρίσκομαι στην Ελλάδα κατά την υποβολή της αίτησης και ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλω
με το παρόν είναι αληθή, ακριβή και πλήρη.
Αποδέχομαι ότι η δήλωση λανθασμένων ή ψευδών στοιχείων έχει ως συνέπεια την άρνηση έκδοσης visa
Κατανοώ ότι η αίτηση μου διεκπεραιώνεται από συνεργάτες σας, εξουσιοδοτημένους από το Γενικό
Προξενείο της Ρωσίας στην Θεσσαλονίκη ή το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Αθήνα και ότι η

ΜΗ.Τ.Ε. 09.33.Ε.60.00.00.765.00/25.09.2014

Σελίδα 1 από 2

χορήγηση της visa ή η απόρριψη της είναι στην απόλυτη ευχέρεια των παραπάνω Ρωσικών Αρχών, κατά
συνέπεια ουδεμία ευθύνη φέρετε εσείς ή συνεργάτες σας για τυχόν μη έκδοση ή καθυστέρηση έκδοσης
Αποδέχομαι ότι σε περίπτωση μη έκδοσης visa για οποιαδήποτε αιτία, τα έξοδα δεν επιστρέφονται.
Συναινώ στην λήψη, χρήση , προώθηση στους συνεργάτες σας και γενικά στην επεξεργασία των
προσωπικών μου δεδομένων για τον σκοπό της ολοκλήρωσης της διαδικασίας έκδοσης της visa.Γενικώς
συμφωνώ με την πολιτική προστασίας δεδομένων που εφαρμόζει η εταιρεία σας κατά την υποβολή της
αίτησης μου.
Αποδέχομαι τον περιορισμό της ευθύνης σας για αντικατάσταση απολεσθέντων κάθε είδους
ταξιδιωτικών εγγράφων, μέχρι της επιστροφής των τελών υποβολής της αίτησης και επιστροφής των
κυβερνητικών τελών.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 Το διαβατήριο σας πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον επιπλέον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία εξόδου
σας από τη Ρωσία.
 Υποχρεωτικά υπογραφή του κατόχου στο Διαβατήριο στο αντίστοιχο πεδίο (χωρίς υπογραφή κατόχου τα
Διαβατήρια δεν γίνονται δεκτά από τα Προξενεία).
 Για την έκδοση visa από το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Αθήνα απαιτείται μια πρόσφατη
φωτογραφία (τελευταίου εξαμήνου) διαστάσεων 3,5 cm X 4,5 cm έγχρωμη-ματ σε λευκό φόντο στην
οποία το πρόσωπο να καλύπτει το 80% της επιφάνειας.
 Για την έκδοση visa από το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να προσκομίσετε
φωτογραφία «τύπου ελληνικού διαβατηρίου» σε λευκό φόντο.
 Για την «απλή» έκδοση απλής visa χρειάζονται από έξι έως δέκα (6-10) εργάσιμες ημέρες, ενώ για την
«επείγουσα» έκδοση visa χρειάζονται από δύο έως τέσσερις (2-4) εργάσιμες μέρες (ανάλογα με την πόλη
της έκδοσης).
 Όλες οι παραπάνω διαδικασίες και πληροφορίες αφορούν έκδοση visa για Ρωσία για ΕΛΛΗΝΙΚΑ
διαβατήρια. - Σε κάθε άλλη περίπτωση η διαδικασία έκδοσης visa διαφοροποιείται ή ενδέχεται να
διαφοροποιηθεί (ενημερωθείτε από το πρακτορείο).

…………………………
(Τόπος)

……/……./…………….
(Ημερομηνία)

………………………………
(Υπογραφή)

