Τμήμα Θεώρησης - Συμβουλές για τους αλλοδαπούς
Ωρες λειτουργίας:
Η Πρεσβεία είναι ανοιχτή από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:00 έως τις 17:00.
Για τις αιτήσεις θεώρησης απαιτείται ραντεβού. Παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο
(+30)2107785138 ή στείλτε email στο maltaembassy.athens@gov.mt για να κλείσετε
ραντεβού ή να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής
αίτησης θεώρησης.
Λόγω του μεγάλου εποχιακού αριθμού αιτήσεων, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη μια
συνάντηση για αρκετές εβδομάδες. Οι υποψήφιοι πρέπει να κλείσουν τα ραντεβού τους
εγκαίρως πριν ταξιδέψουν.

Θεωρήσεις
•

Στο Προξενείο - Πρεσβεία της Μάλτας στην Αθήνα

Οι αιτούντες θεώρηση μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στο Προξενείο
στην Αθήνα, μόνο μέσω ραντεβού. Τα βιομετρικά δεδομένα θα συλλέγονται κατά τη
διάρκεια του ραντεβού χρησιμοποιώντας μια γρήγορη, διακριτική και μη παρεμβατική
διαδικασία που συμπεριλαμβάνει μια φωτογραφία προσώπου με μια ψηφιακή
φωτογραφική μηχανή και μια σάρωση δακτυλικών αποτυπωμάτων με έναν ψηφιακό
σαρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων. Το πρόσωπό σας πρέπει να είναι σαφώς ορατό για τη
λήψη της φωτογραφίας.
Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αν πρέπει να υποβάλετε αίτηση
για θεώρηση Σένγκεν για το ταξίδι σας στη Μάλτα.
Κάντε κλικ εδώ για ενημέρωση για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι είναι μέλη
οικογένειας σε υπηκόους της ΕΕ.
Το έντυπο αίτησης
Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε μια αίτηση για Visa Σένγκεν. Πρέπει να παρέχεται
πρόσθετη τεκμηρίωση για την υποστήριξη του εντύπου αίτησης. Ανατρέξτε στην ενότητα
παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.
Η απλή κατοχή θεώρησης δεν παρέχει αυτόματο δικαίωμα εισόδου στη ζώνη Σένγκεν. Οι
κάτοχοι θεωρήσεων καλούνται να αποδείξουν ότι πληρούν τους όρους εισόδου στα
εξωτερικά σύνορα.

•

Απαιτούμενη δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις θεώρησης πρέπει να είναι έγγραφες με όλες τις συμπληρωμένες πληροφορίες.
Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται πλήρως και ευανάγνωστα και να υπογράφεται από τον
αιτούντα. Ο αιτών πρέπει επίσης να παρέχει:
(α) Έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο (διαβατήριο), η ισχύς του οποίου δεν πρέπει να είναι
μικρότερο από 3 μήνες.
(β) Μια πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου, έγχρωμη και παραληφθείσα σε
λευκό φόντο, με ορατό πρόσωπο.
γ) Το τέλος θεώρησης. Ανατρέξτε στην ενότητα των τελών θεώρησης παρακάτω.
δ) Ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση που καλύπτει έκτακτη ιατρική, νοσηλεία και
επαναπατρισμό (συμπεριλαμβανομένου και σε περίπτωση θανάτου). Η ελάχιστη κάλυψη
πρέπει να είναι 30.000 ευρώ. Αυτή η ασφάλιση πρέπει να ισχύει για ολόκληρο τον χώρο
Σένγκεν και καθ 'όλη τη διάρκεια της διαμονής.
ε) Τεκμηρίωση: ο σκοπός της επίσκεψης, τα μεταφορικά μέσα (όπως ένα έγκυρο εισιτήριο
επιστροφής πτήσεων), τα μέσα διαβίωσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και διαμονής και
οι ρυθμίσεις στέγασης.
Το προξενείο μπορεί να ζητήσει από τους αιτούντες οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά
που κρίνει αναγκαία. Για το σκοπό αυτό, συνιστάται οι αιτούντες να επικοινωνούν εκ των
προτέρων με το Προξενείο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη
τεκμηρίωση μπορείτε να βρείτε εδώ.

•

Διαδικασία αίτησης

Οι αιτήσεις για θεώρηση σύντομης διάρκειας Σένγκεν (θεωρήσεις Γ) μπορούν να
υποβληθούν εντός 6 μηνών πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι και για τους ναυτικούς
εντός 9 μηνών πριν το προγραμματισμένο ταξίδι και κατά κανόνα όχι αργότερα από τις 15
ημέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού.
Οι αιτήσεις εξετάζονται στις περισσότερες περιπτώσεις εντός 15 ημερολογιακών ημερών
από την στιγμή που η αίτηση γίνεται δεκτή. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, η περίοδος
εξέτασης μπορεί να παραταθεί έως 45 ημέρες.
Ορισμένα κράτη Σένγκεν απαιτούν να ζητείται η γνώμη τους σχετικά με τις αιτήσεις
θεώρησης που υποβάλλονται σε άλλα κράτη Σένγκεν από πολίτες ορισμένων χωρών. Η
διαδικασία διαβούλευσης μπορεί να διαρκέσει έως και 7 ημερολογιακές ημέρες. Μια τέτοια
διαβούλευση απαιτείται σήμερα για τους υπηκόους των χωρών που απαριθμούνται στον
ακόλουθο κατάλογο.
Η Πρεσβεία δεν θα είναι υπεύθυνη για απώλεια ταξιδιωτικών εξόδων λόγω καθυστερημένης
υποβολής αιτήσεων.

•

Διαβατήρια και χρεώσεις

Τα διαβατήρια πρέπει να είναι έγκυρα για τουλάχιστον 3 μήνες μετά την προβλεπόμενη
ημερομηνία αναχώρησης από τη Μάλτα για μία μόνο θεώρηση Σένγκεν εισόδου και πρέπει
να έχουν τουλάχιστον δύο λευκές σελίδες.
Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι μόνο τα διαβατήρια που έχουν εκδοθεί τα τελευταία δέκα
χρόνια μπορούν να συνοδεύονται από θεώρηση. Εάν το διαβατήριό σας έχει εκδοθεί πριν
από περισσότερα από 10 χρόνια δεν θα γίνει δεκτό και οι αιτήσεις που βασίζονται σε τέτοια
ταξιδιωτικά έγγραφα δεν θα θεωρούνται αποδεκτές. Οι αιτούντες παρακαλούνται να
υποβάλουν αίτηση για νέο διαβατήριο στην Πρεσβεία ή στην Ανωτάτη Επιτροπή.
Τέλη βίζας
Visa Σένγκεν € 80
Βίζα Σένγκεν (0-6 ετών) ΔΩΡΕΑΝ
Βίζα Σένγκεν (6-12 ετών) € 40
Θεωρήσεις Σένγκεν (μέλη της οικογένειας των πολιτών της ΕΕ και της Ελβετίας) ΔΩΡΕΑΝ
Θεωρήσεις Σένγκεν (για χώρες με συμφωνίες διευκόλυνσης θεώρησης) € 35
Η πληρωμή γίνεται σε ευρώ, μόνο σε μετρητά. Οι επιταγές δεν είναι αποδεκτές. Δεν
επιστρέφονται τέλη θεώρησης ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της αίτησης.

•

Δικαίωμα προσφυγής

Οι αιτήσεις θεώρησης υπόκεινται σε προσεκτική εξέταση και ενδέχεται να απορριφθούν. Οι
αιτούντες στους οποίους έχει απορριφθεί ή έχουν ακυρωθεί ή ανακληθεί θεώρηση έχουν το
δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή κατά των αποφάσεων αυτών στο Συμβούλιο Προσφυγών
Μετανάστευσης εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης αυτής.
Πλήρεις πληροφορίες περιέχονται στην επιστολή απόρριψης που υποβλήθηκε στον
αιτούντα. Τέτοιες επιστολές περιλαμβάνουν επίσης το σκεπτικό της απόφασης άρνησης.
Οποιαδήποτε ανακοίνωση στο Συμβούλιο Προσφυγών Μετανάστευσης θα πρέπει να
απευθύνεται στο εξής γραφείο:
The Secretary
Immigration Appeals Board
109, Triq Zekka
Valletta VLT 1517
MALTA
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: visa.appeals@gov.mt.

