ΑΙΤΗΣΗ ESTA
Συμπληρώςτε με λατινικούσ χαρακτόρεσ. Όλα τα πεδύα εύναι υποχρεωτικϊ (αφόςτε κενό ςε όςα δεν υπϊρχουν).
1.

2.

3.

Αν η ηλεκτρονικό αύτηςό ςασ για ταξιδιωτικό εξουςιοδότηςη εγκριθεύ, τεκμηριώνεται ότι πληρούτε τα κριτόρια για να
ταξιδϋψετε, όμωσ δεν τεκμηριώνεται ότι ςϊσ επιτρϋπεται η εύςοδοσ ςτισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ
Παραύτηςησ από Βύζα. Κατϊ την ϊφιξη ςτισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ θα υποβληθεύτε ςε ϋλεγχο από ϋναν Αξιωματικό Τελωνειακόσ
και Συνοριακόσ Προςταςύασ των Ηνωμϋνων Πολιτειών ςε ϋνα λιμϋνα ειςόδου, που μπορεύ να αποφανθεύ ότι δεν δεν πληρούτε
τα κριτόρια καταλληλότητασ για το Πρόγραμμα Παραύτηςησ από Βύζα ό για οποιονδόποτε ϊλλο λόγο ςτο πλαύςιο τησ
νομοθεςύασ των Ηνωμϋνων Πολιτειών.
Όλα τα ςτοιχεύα που παρϋχονται από ςασ ό για λογαριαςμό ςασ από κϊποιο εξουςιοδοτημϋνο τρύτο μϋροσ πρϋπει να εύναι
αληθό και ςωςτϊ. Μια ηλεκτρονικό ταξιδιωτικό εξουςιοδότηςη μπορεύ να ανακληθεύ ςε κϊθε ςτιγμό και για οποιονδόποτε
λόγο, όπωσ π.χ. νϋα ςτοιχεύα που επηρεϊζουν τα κριτόρια καταλληλότητασ.
Μπορεύ να υποβληθεύτε ςε διοικητικϋσ ό ποινικϋσ κυρώςεισ αν εν γνώςη ςασ και εκ προθϋςεωσ προβεύτε ςε μια κατ’ ουςύαν
ψευδό, φανταςτικό ό δόλια δόλωςη ό αντιπροςώπευςη ςε μια ηλεκτρονικό αύτηςη ταξιδιωτικόσ εξουςιοδότηςησ που
υποβλόθηκε από ςασ ό για λογαριαςμό ςασ.
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Πολιηεία

Γςναίκα

Ιςχύει κϊποιο από τα παρακϊτω για ςασ ; (Απαντόςτε ‘Ναι’ ό ‘Όχι’)
Α) Έχετε ενεργό δεύτερη υπηκοότητα;*
Αν Nαι : Χώρα υπηκοότητασ:_________________

Ναι
Από γϋννηςη

Από γονεύσ

Όχι

Από πολιτογρϊφηςη

Εύχατε ποτϋ ςτο παρελθόν δεύτερη υπηκοότητα;

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

D) Εύχατε ποτϋ ό ϋχετε τώρα οποιαδόποτε ανϊμειξη ςε καταςκοπεύα ό δολιοφθορϊ ό τρομοκρατικϋσ
ενϋργειεσ ό ςε γενοκτονύα, ό μεταξύ των ετών 1933 και 1945 εύχατε με οποιονδόποτε τρόπο ανϊμειξη
ςε διώξεισ που ςχετύζονται με την Ναζιςτικό Γερμανύα ό τουσ ςυμμϊχουσ τησ; *

Ναι

Όχι

E) Επιζητϊτε να εργαςτεύτε ςτισ ΗΠΑ ό ϋχετε ποτϋ αποκλειςτεύ ό απελαθεύ ό ϋχετε εκδιωχθεύ από τισ
Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ ό αποκτόςατε ό αποπειραθόκατε να αποκτόςετε μια βύζα ό εύςοδο ςτισ ΗΠΑ με
απϊτη ό ψευδό αντιπροςώπευςη;

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

H) Έχετε ποτϋ διεκδικόςει αςυλύα από ποινικό δύωξη;

Ναι

Όχι

I) Έχετε ποτϋ υπερβεύ τη μϋγιςτη διϊρκεια παραμονόσ ςτισ Η.Π.Α;

Ναι

Όχι

J)Έχετε επιςκεφτεύ κϊποια εκ των χωρών Συρύα, Σουδϊν, Ιρϊκ, Ιρϊν, Λιβύη, Υεμϋνη ό Σομαλύα από
01/03/2011 μϋχρι ςόμερα;

Ναι

Όχι

Αν Nαι : Χώρα υπηκοότητασ:_________________
Έχετε ποτϋ ςτο παρελθόν εκδώςει ταυτότητα ό διαβατόριο ϊλλησ χώρασ (ακόμη κι αν ϋχει λόξει);
Αν Nαι : Χώρα υπηκοότητασ:_________________
Β) Έχετε κϊποια μεταδοτικό αςθϋνεια, ςωματικό ό πνευματικό διαταραχό ό εύςτε χρόςτησ
ναρκωτικών ό τοξικομανόσ;*
C) Έχετε ποτϋ ςυλληφθεύ ό καταδικαςτεύ για αδύκημα ό ϋγκλημα που αφορϊ ηθικό παρϊπτωμα ό
παρϊβαςη που αφορϊ μια απαγορευμϋνη ουςύα ό ϋχετε ςυλληφθεύ ό καταδικαςτεύ για δύο ό
περιςςότερα αδικόματα για τα οπούα η ςυνολικό κϊθειρξη φυλϊκιςησ όταν πϋντε ϋτη ό περιςςότερο ό
ϋχετε υπϊρξει διακινητόσ μιασ απαγορευμϋνησ ουςύασ ό επιδιώκετε την εύςοδο με ςκοπό την ανϊμειξη
ςε εγκληματικϋσ ό ανόθικεσ δραςτηριότητεσ;*

F) Έχετε ποτϋ δεςμεύςει, κρατόςει ό κατακρατόςει την κηδεμονύα ενόσ παιδιού από ϋναν πολύτη των
ΗΠΑ που του εύχε δοθεύ η κηδεμονύα του παιδιού;
G) Σασ ϋχουν αρνηθεύ τη χορόγηςη βύζασ ΗΠΑ ό την εύςοδο ςτισ ΗΠΑ ό ςασ ϋχουν ακυρώςει βύζα ΗΠΑ;
Αν Nαι :

Πότε :______________________ Που :_____________________________

Βεβαύωςη : Εγώ, ο αιτών/η αιτούςα, βεβαιώνω με την υπογραφό μου ότι:
1.

2.

Έχω διαβϊςει ό μου ϋχουν διαβϊςει όλεσ τισ ερωτόςεισ και δηλώςεισ αυτόσ τησ αύτηςησ και ϋχω κατανοόςει όλεσ τισ ερωτόςεισ και τισ
δηλώςεισ τησ. Οι απαντόςεισ και τα ςτοιχεύα που παρϋχονται ςε αυτό την αύτηςη εύναι αληθό και ςωςτϊ όςο καλύτερα μπορώ να γνωρύζω
και να πιςτεύω.
Έχω διαβϊςει και κατανοόςει ότι με το παρόν παραιτούμαι για τη διϊρκεια τησ ταξιδιωτικόσ μου εξουςιοδότηςησ που ϋλαβα μϋςω του
ΗΣΤΕ από κϊθε δικαύωμα αναθεώρηςησ ό ϋφεςησ απόφαςησ του Αξιωματικού Τελωνειακόσ και Συνοριακόσ Προςταςύασ των ΗΠΑ, όςον
αφορϊ την καταλληλότητα ειςόδου μου ό να αμφιςβητόςω, επύ βϊςησ ϊλλησ από την αύτηςη για ϊςυλο, οποιαδόποτε ενϋργεια
απομϊκρυνςησ που προκύπτει από μια αύτηςη ειςόδου ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ Παραύτηςησ από Βύζα. Πρόςθετα ςτην παραπϊνω
δόλωςη παραύτηςησ, ωσ προώπόθεςη για κϊθε εύςοδο ςτισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ Παραύτηςησ από Βύζα,
ςυμφωνώ ότι η υποβολό των βιομετρικών μου αναγνωριςτικών (ςυμπεριλαμβανομϋνων των δακτυλικών αποτυπωμϊτων και
φωτογραφιών) ςτη διϊρκεια επεξεργαςύασ κατϊ την ϊφιξη ςτισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ θα επαναβεβαιώςει ότι παραιτούμαι από κϊθε
δικαύωμα αναθεώρηςησ ό ϋφεςησ απόφαςησ του Αξιωματικού Τελωνιακόσ και Συνοριακόσ Προςταςύασ των ΗΠΑ, όςον αφορϊ την
καταλληλότητα ειςόδου μου, ό ότι θα αμφιςβητόςω, επύ βϊςησ ϊλλησ από την αύτηςη για ϊςυλο, οποιαδόποτε ενϋργεια απομϊκρυνςησ
που προκύπτει από μια αύτηςη ειςόδου ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ Παραύτηςησ από Βύζα.

Όςον αφορϊ τρύτα μϋρη που υποβϊλλουν την αύτηςη για λογαριαςμό του αιτούντα, βεβαιώνω με το παρόν ότι ϋχω διαβϊςει ςτο ϊτομο το
όνομα του οπούου εμφανύζεται ςε αυτό την αύτηςη (αιτών) όλεσ τισ ερωτόςεισ και δηλώςεισ αυτόσ τησ αύτηςησ. Περαιτϋρω βεβαιώνω ότι ο/η
αιτών/ούςα βεβαιώνει ότι ϋχει διαβϊςει ό του/τησ ϋχουν διαβϊςει όλεσ τισ ερωτόςεισ και δηλώςεισ αυτόσ τησ αύτηςησ και παραιτεύται από
κϊθε δικαύωμα για αναθεώρηςη ό ϋφεςη απόφαςησ του Αξιωματικού Τελωνειακόσ και Συνοριακόσ Προςταςύασ των ΗΠΑ, όςον αφορϊ την
καταλληλότητα ειςόδου του/τησ, ό ότι θα αμφιςβητόςει, επύ βϊςησ ϊλλησ από την αύτηςη για ϊςυλο, οποιαδόποτε ενϋργεια απομϊκρυνςησ
που προκύπτει από μια αύτηςη ειςόδου ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ Παραύτηςησ από Βύζα. Οι απαντόςεισ και τα ςτοιχεύα που παρϋχονται
ςε αυτό την αύτηςη εύναι αληθό και ςωςτϊ όςο καλύτερα μπορεύ να γνωρύζει και να πιςτεύει ο αιτών.
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