ΑΙΤΗΣΗ ESTA
Συμπληρώστε με λατινικούς χαρακτήρες. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά (αφήστε κενό σε όσα δεν
υπάρχουν).
Κάθε ταξιδιώτης πρέπει να συμπληρώσει μία ξεχωριστή αίτηση.
1. Αν η ηλεκτρονική αίτησή σας για ταξιδιωτική εξουσιοδότηση εγκριθεί, τεκμηριώνεται ότι πληροίτε
τα κριτήρια για να ταξιδέψετε, όμως δεν τεκμηριώνεται ότι σάς επιτρέπεται η είσοδος στις Ηνωμένες
Πολιτείες στο πλαίσιο του Προγράμματος Παραίτησης από Βίζα. Κατά την άφιξη στις Ηνωμένες
Πολιτείες θα υποβληθείτε σε έλεγχο από έναν Αξιωματικό Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας
των Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα λιμένα εισόδου, που μπορεί να αποφανθεί ότι δεν δεν πληροίτε τα
κριτήρια καταλληλόλητας για το Πρόγραμμα Παραίτησης από Βίζα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο
στο πλαίσιο της νομοθεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
2. Όλα τα στοιχεία που παρέχονται από σας ή για λογαριασμό σας από κάποιο εξουσιοδοτημένο τρίτο
μέρος πρέπει να είναι αληθή και σωστά. Μια ηλεκτρονική ταξιδιωτική εξουσιοδότηση μπορεί να
ανακληθεί σε κάθε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, όπως π.χ. νέα στοιχεία που επηρεάζουν τα
κριτήρια καταλληλόλητας.
3. Μπορεί να υποβληθείτε σε διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις αν εν γνώση σας και εκ προθέσεως
προβείτε σε μια κατ’ ουσίαν ψευδή, φανταστική ή δόλια δήλωση ή αντιπροσώπευση σε μια
ηλεκτρονική αίτηση ταξιδιωτικής εξουσιοδότησης που υποβλήθηκε από σας ή για λογαριασμό σας.

Επώνυμο
Φύλο
Είστε γνωστός με
οποιαδήποτε άλλα ονόματα ή
ψευδώνυμα;

Ημερομηνία γέννησης
Αριθμός διαβατηρίου
Ημερομηνία Έκδοσης
Διαβατηρίου
Ημερομηνία Λήξης
Διαβατηρίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
Ονομα
Αν ναι

Επώνυμο

Πόλη
και
γέννησης

Ονομα

Χώρα

Χώρα υπηκοότητας
Αριθμός Ταυτότητας
Χώρα
Εκδοσης
Διαβατηρίου

Σάς έχει ποτέ εκδοθεί ένα διαβατήριο ή κρατικό δελτίο ταυτότητας για ταξιδιωτικούς σκοπούς, από
οποιαδήποτε άλλη χώρα Αν ναι Συπληρώστε τα παρακάτω
Χώρας έκδοσης

Είδος εγγράφου
Διαβατηριο
Ταυτότητα?

Είστε αυτή τη στιγμή ένας πολίτης ή έχετε εθνότητα οποιασδήποτε άλλης χώρας; Αν ναι Συπληρώστε τα
παρακάτω
Χώρα Υπηκοότητας /
Εθνότητας
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Πώς αποκτήσατε την υπηκοότητα/
εθνότητα από αυτή τη χώρα;
Από τη γεννησας σας?
Μέσω των γονέων σας?
Πολιτογραφιμένος ?
Άλλο… Δηλώστε πως

Ήσασταν ποτέ πολίτης ή είχατε την εθνότητα οποιασδήποτε άλλης χώρας; Αν ναι Συπληρώστε τα
παρακάτω
Χώρα Υπηκοότητας / Εθνότητας
GE ΣΥΝΔΡΟΜΗ Είστε μέλος του Προγράμματος CBP Global Entry; Αν ναι δηλώστε τον Αριθμό Μέλους
ID Number
Γονείς
Επώνυμο Μητέρας
Επώνυμο Πατέρα

Όνομα Μητέρας
Όνομα Πατέρα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΑΣ
Διεύθυνση Κατοικίας
Πόλη/ Νομός/Χώρα
Τηλεφώνο (Κινητό/Σταθερο)

Διεύθυνση e-mail
Έχετε ένα τρέχον ή προηγούμενο εργοδότη; Αν ναι συμπληρώστε τα παρακάτω
Όνομα εργοδότη η Εταιρίας
Διευθυνση/Πολη/Νομός/Χωρα
Τηλέφωνο
Είναι το ταξίδι σας στις ΗΠΑ ενδιάμεσος σταθμός κατά τη μετάβαση σε άλλη χώρα Αν όχι συμπληρώστε τα
παρακάτω
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. (Συγγενής, Φίλος, Συνεργάτης, ξενοδοχείο)
Αν δεν ξέρετε γράψτε Unknown
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση/Πόλη/Πολιτεία
(Ολογράφως)
Τηλέφωνο (Κωδικός χώρας +
τηλέφωνο)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ Αν είναι η ίδιες όπως με το σημείο επαφής γράψτε ΙΔΙΟ
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση/Πόλη/Πολιτεία
(Ολογράφως
Τηλέφωνο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΤΟΣ Ή ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ
Επώνυμο
Όνομα
Email
Τηλέφωνο
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1_ Πάσχετε από κάποια σωματική ή ψυχολογική διαταραχή ή είστε χρήστης ναρκωτικών ή είστε εθισμένος σε φάρμακα/ναρκωτικά
ή πάσχετε αυτή τη στιγμή από κάποια από τις ακόλουθες παθήσεις (οι μεταδιδόμενες παθήσεις είναι καθορισμένες σύμφωνα με
την ενότητα section 361(b) of the Public Health Service Act):*
o
Χολέρα
o
Διφθερίτιδα
o
Φυματίωση, λοιμώδης
o
Πανούκλα
o
Ευλογιά
o
Κίτρινος πυρετός
o
Ιογενείς αιμορραγικός πυρετός, συμπεριλαμβανομένων των Ebola, Lassa, Marburg, Κριμαίας-Κονγκό
o
Σοβαρές οξείες αναπνευστικές νόσοι που μπορούν να μεταδοθούν σε άλλα άτομα και είναι πιθανό να προκαλέσουν
θνησιμότητα

2) Έχετε ποτέ συλληφθεί ή καταδικαστεί για ένα έγκλημα που είχε ως αποτέλεσμα σοβαρές υλικές ζημιές,ή σοβαρή βλάβη σε άλλο
πρόσωπο ή κρατική αρχή;*

3) Έχετε παραβιάσει ποτέ κάποιο νόμο που σχετίζεται με την κατοχή, τη χρήση ή τη διανομή παράνομων φαρμάκων/ναρκωτικών;*

4) Έχετε ζητήσει να εμπλακείτε ή έχετε εμπλακεί ποτέ σε τρομοκρατικές δραστηριότητες, κατασκοπεία, σαμποτάζ ή γενοκτονία;*

5) Έχετε ποτέ διαπράξει απάτη ή παραποιήσει την ταυτότητά σας ή την ταυτότητα άλλων για να αποκτήσετε ή να βοηθήσετε
άλλους να αποκτήσουν μια θεώρηση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες;*

6) Αναζητείτε επί του παρόντος εργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες ή εργαζόσασταν στο παρελθόν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς
προηγούμενη άδεια από την κυβέρνηση των ΗΠΑ;*

7) Έχει απορριφθεί ποτέ μία αίτηση για θεώρηση εισόδου σας στις ΗΠΑ, με το διαβατήριο που έχετε τώρα ή το προηγούμενο
διαβατήριό σας ή σάς έχει απαγορευτεί ποτέ η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες ή έχετε αποσύρει ποτέ την αίτησή σας για είσοδο
σε ένα σημείο εισόδου στις ΗΠΑ;*

8) Έχετε ποτέ μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερο από την περίοδο παραμονής που σάς εκχωρήθηκε από την κυβέρνηση
των ΗΠΑ;*

9) Έχετε ταξιδέψει ή βρεθήκατε στο Ιράκ, τη Συρία, το Ιράν, το Σουδάν, τη Λιβύη, τη Σομαλία ή την Υεμένη την ή μετά από την 1η
Μαρτίου 2011;*
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Βεβαίωση : Εγώ, ο αιτών/η αιτούσα, βεβαιώνω µε την υπογραφή µου ότι:
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχω διαβάσει και κατανοήσει ότι δια της παρούσας παραιτούμαι, για τη διάρκεια της έγκρισης του ταξιδιού μου, που
λήφθηκε από το πρόγραμμα ESTA, οποιαδήποτε δικαιώματα σχετικά με ανασκόπηση ή ένσταση κατά ενός προσδιορισμού
από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας Customs and Border Protection των Η.Π.Α. ή από το δικαίωμά μου να υποβάλω ένσταση,
εκτός από ένσταση στη βάση της αίτησής μου για άσυλο, οποιασδήποτε ενέργειας που προκύπτει από μια αίτηση για
υπαγωγή στο πρόγραμμα Visa Waiver Program.
Εκτός από την παραπάνω αποποίηση, ως προϋπόθεση για την είσοδό μου στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει του προγράμματος
Visa Waiver Program, συμφωνώ ότι η υποβολή βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης (που περιλαμβάνουν δακτυλικά
αποτυπώματα και φωτογραφίες) κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας κατά την άφιξή μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα
επιβεβαιώσει την παραίτησή μου από οποιαδήποτε δικαιώματα ελέγχου ή υποβολής ένστασης κατά ενός προσδιορισμού
από τον αξιωματούχο της Customs and Border Protection σχετικά με την πιστοποίησή μου για είσοδο ή υποβολής ένστασης,
εκτός στη βάση μιας αίτησης ασύλου, κατά οποιασδήποτε ενέργειας απέλασής μου που προκύπτει από μία αίτηση για
υπαγωγή στο πρόγραμμα Visa Waiver Program.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:* Εγώ, ο αιτών, βεβαιώνω δια της παρούσας ότι έχω διαβάσει ή διάβασε κάποιος άλλος σε μένα, όλες τις
ερωτήσεις και δηλώσεις σχετικά με αυτή την αίτηση και κατανόησα όλες τις ερωτήσεις και δηλώσεις σχετικά με αυτή την
αίτηση. Οι απαντήσεις και πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθείς και ορθές σύμφωνα με τα όσα
γνωρίζω και πιστεύω.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ: Για τρίτους που υποβάλουν την αίτηση για λογαριασμό του αιτούντος, βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει στο
εν λόγω άτομο του οποίου το όνομα εμφανίζεται σε αυτή την αίτηση (αιτών) όλες τις ερωτήσεις και δηλώσεις σχετικά με
αυτή την αίτηση. Περαιτέρω, πιστοποιώ ότι ο αιτών πιστοποιεί ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει ή του έχουν διαβάσει, όλες
τις ερωτήσεις και δηλώσεις στην παρούσα αίτηση και παραιτείται οποιωνδήποτε δικαιωμάτων για επανέλεγχο ή ένσταση
κατά του προσδιορισμού ενός υπαλλήλου της υπηρεσίας Customs and Border Protection των Η.Π.Α. σχετικά με την
πιστοποίησή του ή για ένσταση, εκτός από ένσταση στη βάση της αίτησής του για άσυλο, κατά οποιασδήποτε ενέργειας που
προκύπτει από μία αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα Visa Waiver Program. Οι απαντήσεις και οι πληροφορίες που
παρέχονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθείς και ορθές σύμφωνα με τα όσα γνωρίζει και πιστεύει ο αιτών
Το τουριστικό γραφείο Gerofotis Travel δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση Αρνησης της ESTA και δεν υποχρεωμένο να
διερευνήσει τους λόγους της απόριψης

Υπογραφή

Ημερομηνία
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