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Βίζα Κίνας
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για την νέα διαδικασία όσον αφορά την αίτηση Κινέζικης visa ,που θα
εφαρµοστεί από την 10η Μαΐου 2019.
Στο εξής θα πρέπει να συµπληρώνεται η αίτηση ηλεκτρονικά, µέσω του παρακάτω συνδέσµου:
https://bio.visaforchina.org (επιλέγοντας quick access-new application form)
Παρακαλώ για την σωστή διαχείριση του αιτήµατος σας, µην προχωρήσετε σε αίτηση ραντεβού.
Πριν ξεκινήσετε την εφαρµογή σας, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τον Internet Explorer έκδοση 6.0,7.0,8.0 ή
Mozilla Firefox έκδοση 3.6 ή το Safari 5.0
Σας ενηµερώνουµε πως τα υπόλοιπα απαιτούµενα έγγραφα που θα πρέπει να λάβουµε είναι τα ακόλουθα :
Τουριστική βίζα Κίνας :
•
•
•
•
•
•

Αίτηση εκτυπωμένη και συμπληρωμένη ηλεκτρονικά, μέσω του παραπάνω link
Διαβατήριο με εξάμηνη λήξη
Φωτοτυπία πρώτης σελίδας διαβατηρίου
Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής
Confirmation ξενοδοχείου
Φωτογραφία σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες προδιαγραφές

Σε περίπτωση άρνησης βίζας από το προξενείο λόγω κατάθεσης λανθασµένων δικαιολογητικών,
επιστρέφεται µέρος του πληρωτέου ποσού, λόγω πολιτικής του αρµόδιου Visa Center.
Παρακαλώ σηµειώστε ότι τα διαβατήρια θα κατατίθενται την επόµενη εργάσιµη από την ηµεροµηνία
παραλαβή τους εφ όσον όλα τα δικαιολογητικά είναι σωστά και βάσει διαθεσιµότητας του προξενείου για
ραντεβού.
Αρµόδιο για την έγκριση των δικαιολογητικών, καθώς και την χορήγηση ή µη της βίζας είναι το Προξενείο
της Κίνας.

Επαγγελµατική βίζα Κίνας :
•
Αίτηση εκτυπωμένη και συμπληρωμένη ηλεκτρονικά, μέσω του παραπάνω link
•
Διαβατήριο με εξάμηνη λήξη για μια είσοδο και με 18-20 μήνες λήξη για ετήσια
•
Φωτοτυπία πρώτης σελίδας διαβατηρίου
•
Αναλυτική πρόσκληση από τον συνεργάτη σας στην Κίνα, στην οποία να αναφέρονται απαραίτητα στοιχεία
διαβατηρίου και ημερομηνία γέννησης, θέση εργασίας, σκοπός ταξιδιού , αιτούμενη διάρκεια βίζας, ημερομηνία
εισόδου, σφραγίδα και κινέζικη υπογραφή.

*To invitation letter στην αγγλική και στην κινέζικη γλώσσα
•
•

Φωτογραφία σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες προδιαγραφές
Εισιτήριο

Σε περίπτωση επαγγελµατικής βίζας πολλαπλών εισόδων χρειάζονται αντίγραφα από 3 παλαιότερες
επαγγελµατικές βίζες τύπου Μ µε σφραγίδες εισόδου και εξόδου.
Σε περίπτωση που βρίσκονται σε παλαιότερο διαβατήριο απαιτείται φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του
διαβατηρίου και φωτοτυπίες από τις παλαιότερες βίζες Κίνας.
Για επείγουσα διαδικασία απαιτούνται εισιτήρια αναχώρησης τα οποία να συµπίπτουν µε την αναφερόµενη
ηµεροµηνία εισόδου στην πρόσκληση, καθώς και µε την ηµεροµηνία έκδοσης της βίζας από το Προξενείο.
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Στοιχεία για βίζα Κίνας
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ!
Προσωπικές πληροφορίες
Ονοµατεπώνυµο___________________________________________
Εθνικότητα_______________________________________________
Αριθµός δελτίου ταυτότητας _________________________________
Οικογενειακή κατάσταση
Έγγαµος/η
Άγαµος/η
∆ιαζευγµένος /η
Χήροι
Επάγγελµα
Επιχειρηµατίας
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Μαθητής/Φοιτητής
Άνεργος
Συνταξιούχος
Άλλο Επάγγελµα____________________________________________
Στοιχεία ∆ιεύθυνσης Κατοικίας
∆ιεύθυνση οικίας(πλήρη στοιχεία)__________________________________________________
Αριθµός τηλεφώνου _________________________________________
Κινητό τηλέφωνο __________________________________________
Email_____________________________________________________

Μέλη της οικογένειας
Ονοµατεπώνυµο Μητέρας____________________________________
Εθνικότητα________________________________________________
Επάγγελµα________________________________________________
Ηµεροµηνία γέννησης________________________________________
∆ιεύθυνση Κατοικίας______________________________________
Ονοµατεπώνυµο Πατέρα __________________________________
Εθνικότητα______________________________________________
Επάγγελµα______________________________________________
Ηµεροµηνία γέννησης_____________________________________
∆ιεύθυνση Κατοικίας______________________________________
Ονοµατεπώνυµο Συζύγου _________________________________
Εθνικότητα______________________________________________
Επάγγελµα_______________________________________________
Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης______________________________
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∆ιεύθυνση Κατοικίας_______________________________________
Ονοµατεπώνυµο παιδιών ___________________________________
Εθνικότητα________________________________________________
Επάγγελµα/Σχολείο_________________________________________
Ηµεροµηνία γέννησης_______________________________________
∆ιεύθυνση Κατοικίας________________________________________

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Λύκειο
Όνοµα Ιδρύµατος___________________________________________
∆ιεύθυνση_________________________________________________
Ηµ.Έναρξης Φοίτησης-Ηµ.Αποφοίτησης_________________________
Σπουδές
Όνοµα Ιδρύµατος___________________________________________
∆ιεύθυνση_________________________________________________
Πτυχίο____________________________________________________
Ηµ.Έναρξης Φοίτησης-Ηµ.Αποφοίτησης_________________________
Γνώσση Ξένων Γλωσσών
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Στοιχεία Σηµερινού εργοδότη
Όνοµα Εταιρίας και Όνοµα Εργοδότη____________________________________
∆ιεύθυνση__________________________________________________________
Αριθµός τηλεφώνου__________________________________________________
Θέση και καθήκοντα__________________________________________________
Όνοµα και Τηλέφωνο ∆ιευθυντή________________________________________
Ηµεροµηνίες(απο-µέχρι)_______________________________________________

Προηγούµενη εργασιακή εµπειρία
Όνοµα Εταιρίας/Εργοδότη____________________________________
∆ιεύθυνση________________________________________________
Αριθµός τηλεφώνου_________________________________________
Θέση και καθήκοντα_________________________________________
Ηµεροµηνίες(απο-µέχρι)______________________________________

Ετήσιο Εισόδηµα(αν εργάζεστε θα πρέπει να συµπληρωθεί)
__________________________________________________________

Gerofotis Travel – www.gerofotistavel.gr 2310269232
Έχετε εκπληρώσει τη στρατιωτική σας θητεία, αν ναι συµπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΠΕΖΙΚΟ
ΝΑΥΤΙΚΟ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ
Χώρα_________________________________________________________
Ειδικότητα_____________________________________________________
Βαθµός________________________________________________________
Ηµεροµηνία Έναρξης-Λήξης Θητείας________________________________

Υπεύθυνος επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (Συγγενής ή φίλος που µένει στην Ελλάδα
ή στοιχεία συζύγου εαν είστε παντρεµένος/η)
Ονοµατεπώνυµο___________________________________________
Κινητό Τηλέφωνο _________________________________________
∆ιεύθυνση________________________________________________
Email_____________________________________________________
Έχετε συγγενείς α’βαθµού που διαµένουν στην Κίνα, αν ναι συµπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία
Ονοµατεπώνυµο_____________________________________________
Κατάσταση διαµονής_________________________________________

Έχετε επισκεφθεί την Κίνα τα τελευταία 3 χρόνια, αν ναι προσδιορίστε την ηµεροµηνία άφιξης και
αναχώρησης και τις πόλεις που επισκεφθήκατε
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Έχετε εκδόσει στο παρελθόν βίζα για την Κίνα, αν ναι συµπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία
Τύπος Βίζας___________________________________________________
Αριθµός Βίζας_________________________________________________
Τόπος και Ηµεροµηνία Έκδοσης___________________________________
Σας έχουν ζητηθεί στο παρελθόν δακτυλικά αποτυπώµατα κατά τη διαδικασία έκδοσης βίζας για
Κίνα?(εαν ναι, προσδιορίστε τον λόγο)
_______________________________________________

Είχατε ποτέ στο παρελθόν άδεια παραµονής στην Κίνα?
_______________________________________________

Έχετε βίζα απο κάποια άλλη χώρα σε ισχύ?
_______________________________________________
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Άλλες χώρες που έχετε επισκεφθεί τα τελευταία 5 χρόνια
__________________________________________________
__________________________________________________
Έχετε ή είχατε στο παρελθόν άλλη εθνικότητα, αν ναι συµπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία
Εθνικότητα_________________________________________
Αριθµός ∆ιαβατηρίου_________________________________
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας___________________________

Είχατε ποτέ απώλεια διαβατηρίου, αν ναι συµπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία
Αριθµός ∆ιαβατηρίου__________________________________________________
Τόπος Έκδοσης_______________________________________________________
Ηµεροµηνία και Τόπος Απώλειας_________________________________________
Θα ταξιδέψετε στην Κίνα µαζί µε κάποιο άλλο άτοµο?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ο αιτών υποχρεούται να υποβάλει την µετωπική όψη στην κάµερα µε ολόκληρο το κεφάλι και το πρόσωπο
καθαρά ορατό.
Η έκφραση του προσώπου πρέπει να είναι ουδέτερη µε τα µάτια ανοιχτά, το στόµα κλειστό και τα αυτιά
ορατά.
Τα γυαλιά επιτρέπονται στη φωτογραφία µόνο εάν οι φακοί δεν είναι φιµέ και δεν υπάρχουν έντονα φώτα,
σκιές, ή πλαίσια αποκρύπτοντας τα µάτια.
Η θέση του κεφαλιού για την αριστερή ή δεξιά κλίση 20 µοίρες και 25 µοίρες η πάνω ή κάτω κλίση.
Το φωτογραφικό χαρτί θα πρέπει να είναι 33 χιλιοστά (πλάτος) x 48 χιλιοστά (ύψος).
Τα καλύµµατα κεφαλής ή άλλο κάλυµµα του κεφαλιού επιτρέπεται µόνο αν φοριούνται για θρησκευτικούς
λόγους.
Ποιότητα των φωτογραφιών: η φωτογραφία δεν πρέπει να έχει ζηµιές ή ακαθαρσίες, ή µαύρο φόντο φως ή
σκιά πάνω από το πρόσωπο.
∆εν πρέπει να είναι πάνω – ή κάτω από την έκθεση.
Το πρόσωπο θα πρέπει να επικεντρώνεται στη φωτογραφία µε όλα τα χαρακτηριστικά να είναι σαφώς
ορατά και µε φυσικό τόνο του δέρµατος.
Το πλάτος του κεφαλιού θα πρέπει να είναι µεταξύ 15 χιλιοστά και 22 χιλιοστά και το ύψος της κεφαλής,
µετρούµενο από τη βάση του πηγουνιού στην κορυφή του κεφαλιού, θα πρέπει να είναι µεταξύ 28 και 33
χιλιοστά.
Το διάστηµα µεταξύ της κορυφής του κεφαλιού και το άνω άκρο της φωτογραφίας θα πρέπει να είναι
µεταξύ 3 χιλιοστά και 5 χιλιοστά.
Το διάστηµα µεταξύ του πιγουνιού και το κάτω άκρο της φωτογραφίας θα πρέπει να είναι έως 7+ χιλιοστά.
∆ΕΝ πρέπει να φοράτε λευκά ή ανοιχτόχρωµα ρούχα.
Το υπόβαθρο της φωτογραφίας πρέπει να είναι ΛΕΥΚΟ.
Η φωτογραφία πρέπει να είναι πρόσφατη, να έχει ληφθεί εντός 6 µηνών
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Πρότυπο Πρόσκλησης

