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∆ικαιολογητικά για Βίζα Κίνας  

 
Κόστος 

160€* + ΦΠΑ για κανονική διαδικασία έκδοσης σε 5 εργάσιµες ηµέρες για τουριστική ή επαγγελµατικής Βίζα 

µίας ή πολλαπλών εισόδων ενός έτους. 

*Συµπεριλαµβάνει το κόστος Courier Αθήνα - Θεσσαλονίκη. 

 

Από 1/01/2020 η διαδικασία για την έκδοση βίζας έχει αλλάξει. Πλέον, εκδίδεται βιοµετρική βίζα για την Κίνα 

και είναι απαραίτητη η φυσική σας παρουσία κατά το προγραµµατισµένο ραντεβού µε συνοδεία κάποιου 

συναδέλφου µας στο κέντρο θεωρήσεων Κίνας, προκειµένου να ληφθούν δακτυλικά αποτυπώµατα και 

φωτογραφία 

Για Τουριστική βίζα Κίνας χρειάζεται : 

• ∆ιαβατήριο µε τουλάχιστον 8 µήνες ισχύ από την ηµέρα της επιστροφής σας από την Κίνα, στο οποίο να 

υπάρχουν τουλάχιστον 2 κενές σελίδες και υπογραφή κατόχου. 

• Μια πρόσφατη έγχρωµη φωτογραφία σε λευκό φόντο εκτυπωµένη από φωτογράφο(µε διαστάσεις 33 χιλιοστά 

πλάτος x 48 χιλιοστά ύψος) και µια αντίστοιχη φωτογραφία σε ψηφιακή µορφή JPEG σε µέγεθος 40-120 KB . 

Παρακάτω παρατίθεται έγγραφο µε λεπτοµέρειες για τις προδιαγραφές της φωτογραφίας καθώς και ένα 

δείγµα φωτογραφίας. 

• Φωτοτυπία διαβατηρίου. 

• Αεροπορικά εισιτήρια µετ’ επιστροφής. 

• Επιβεβαίωση ή voucher ξενοδοχείου που να αναγράφει τα ονόµατα των επιβατών. 

• Μια φόρµα συµπληρωµένη µε τα προσωπικά σας στοιχεία. Θα την βρείτε παρακάτω σε επεξεργάσιµο αρχείο 

word. 

Για Επαγγελµατική βίζα Κίνας χρειάζεται:  

• ∆ιαβατήριο µε τουλάχιστον 8 µήνες ισχύ από την ηµέρα της επιστροφής σας από την Κίνα, στο οποίο να 

υπάρχουν τουλάχιστον 2 κενές σελίδες και υπογραφή κατόχου. 

• Μια πρόσφατη έγχρωµη φωτογραφία σε λευκό φόντο εκτυπωµένη από φωτογράφο(µε διαστάσεις 33 χιλιοστά 

πλάτος x 48 χιλιοστά ύψος) και µια αντίστοιχη φωτογραφία σε ψηφιακή µορφή JPEG σε µέγεθος 40-120 KB . 

Παρακάτω παρατίθεται έγγραφο µε λεπτοµέρειες για τις προδιαγραφές της φωτογραφίας καθώς και ένα 

δείγµα φωτογραφίας. 

• Φωτοτυπία διαβατηρίου. 

• Αεροπορικά εισιτήρια µετ’ επιστροφής 

• Επιβεβαίωση ή voucher ξενοδοχείου που να αναγράφει τα ονόµατα των επιβατών. 

• Μια φόρµα συµπληρωµένη µε τα προσωπικά σας στοιχεία. Θα την βρείτε παρακάτω  

• Γράµµα – Πρόσκληση (Invitation Letter), από την συνεργαζόµενη εταιρία στην Κίνα, µε σφραγίδα κινέζικη και 

υπογραφή στα κινέζικα. Παρακάτω παρατίθεται έγγραφο µε λεπτοµέρειες για τις απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

 Για επαγγελµατική βίζα πολλαπλών εισόδων ενός έτους: 

• ∆ιαβατήριο µε λιγότερο 18 έως 20 µήνες ισχύ. 

• Πρόσκληση από την  Κίνα που να αναφέρει για βίζα ενός χρόνου πολλαπλών εισόδων 

• Τρεις το λιγότερο προηγούµενες βίζες (επαγγελµατικές category M) µε τις σφραγίδες εισόδου και εξόδου από 

την Κίνα τα τρία τελευταία χρόνια. 

• Σε περίπτωση που βρίσκονται σε παλαιότερο διαβατήριο απαιτείται φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του 

διαβατηρίου και φωτοτυπίες από τις παλαιότερες βίζες Κίνας. 
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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______________________________________ 
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Ονοµατεπώνυµο Συζύγου _________________________________ 

Εθνικότητα______________________________________________ 

Επάγγελµα_______________________________________________ 

Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης______________________________ 

 

∆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)_______________________________________________ 
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Προηγούµενη εργασιακή εµπειρία 

 

Όνοµα Εταιρίας/Εργοδότη____________________________________ 

∆ιεύθυνση________________________________________________ 

Αριθµός τηλεφώνου_________________________________________ 

Θέση και καθήκοντα_________________________________________ 

Ηµεροµηνίες(απο-µέχρι)______________________________________ 

 

 

Ετήσιο Εισόδηµα(αν εργάζεστε θα πρέπει να συµπληρωθεί) 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

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 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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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? 

_______________________________________________ 

 

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? (Αν ναι ονοµατεπώνυµο και βαθµός συγγένειας ή 

ποια σχέση έχετε µε αυτό το 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 

 

 
 

 

 

 



 Gerofotis Travel – www.gerofotistavel.gr 2310269232 

7 

 

 

 

 

Πρότυπο Πρόσκλησης 

 

 


