ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Εγώ,
ο/η
… … … … …… … … … …… … … …… … … … ….,
του
… … … … …… … … … …,
κάτοχος
υπ’
αριθμόν
διαβατήριο
… … … … … … … … … …… ,
που
εκδόθηκε
από … … … … … … … … …… … … … , με το παρόν δηλώνω υπεύθυνα
ότι θα αξιοποιήσω την επίσκεψη μου για τον σκοπό ως προς τον
οποίο υπέβαλλα αίτηση για έκδοση θεώρησης (VISA), καθώς κι ότι
με την άφ ιξη μου στη Ρωσία, δε θα επιχειρή σω να παρ ατείνω τη
διαμονή μου για κανέναν άλλον σκοπό. Επίσης δηλώνω ότι
βρίσκομαι στην Ελλάδα κατά την υποβολή της αίτησης κι ότι όλα τα
στοιχεία που υποβάλλω με το παρόν είναι αληθή, ακριβή και
πλήρη.
Κατανοώ ότι η αίτηση μου για έκδοση θεώρησης διεκπερ αιώνεται
από την VFS GLOBAL SERVICES HELLAS , η οποία παρέχει
υπηρεσίες στην Ελλάδα με εξουσιοδότηση από το Γενικό
Προξενείο της Ρωσίας στην Θεσσαλονίκη, ή την Ρωσική Πρεσβεία
στην Αθήνα. Γνωρίζω ότι η χορήγηση θεώρησης ή η απόρριψη
έκδοσης της, είναι στην απόλυτη ευχέρεια του Γενικού Προξενείου
της Ρωσίας / της Ρωσικής Πρεσβείας και η VFS δεν φ έρει καμία
ευθύνη γι’ αυτό καθώς και για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην
παραλαβή της θεώρησης μου.
Η επεξεργασία της αίτησης μου, καθώς και ο χρόνος της
επεξεργασίας της, υπόκεινται στις διαδικασίες και τα χρονικά
περιθώρια του του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας / της Ρωσικής
Πρεσβείας επί των οποίων η VFS δεν έχει κανέναν έλεγχο. Μ ε το
παρόν, συμφ ωνώ με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της VFS
GLOBAL SERVICES HELLAS, καθώς και με την Αποποίηση
Ευθύνης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων που ισχύουν
κατά την υποβολή της αίτησης μου.
Γνωρίζω ότι τα τέλη υποβολής αιτήσεων δεν επιστρέφ ονται, παρά
μόνο αν υπόκεινται στην Πολιτική Επιστροφ ής της VFS, και
καταβάλλονται ακόμα και όταν η θεώρηση (VISA) δεν εκδίδεται.
Δέχομαι ότι η VFS περιορίζει την ευθύνη της για αντικατάσταση
των απολεσθέντων διαβατηρίων ή άλλων ταξιδιωτικών εγγράφ ων,
με επιστροφ ή των τελών υποβολής αίτησης και επιστροφ ή των
κυβερνητικών τελών σύμφ ωνα με την Πο λιτική Επιστροφ ής
Χρημάτων της VFS.
Έχω την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης μου, και
γνωρίζω ότι ακόμα και εάν η VFS ελέγξει την αίτηση μου, δεν
εγγυάται τον εντοπισμό τυχόν λάθους, και δεν επαληθεύει τα
δεδομένα που παρέχω. Αποδέχομαι ότι η VFS δεν φ έρει ουδεμία
περαιτέρω ευθύνη σχετικά με την αίτηση και τις συμβουλές ή
πληροφ ορίες που μου παρέχονται, μεταξύ άλλων για παράβαση
της σύμβασης ή αμέλεια. Γνωρίζω και συναινώ ότι η αίτηση μου
και τα δεδομένα που σχετίζονται με αυτήν (προσωπικά ή
ευαίσθητα) θα επεξεργάζονται σύμφ ωνα με την Πολιτική για την
Προστασία
των
Προσωπικών
Δεδομένων
της
VFS
[http://www.vfsglobal.com /russia/greece/disclaim er-and-privacypolicy.htm l] και σε κάθε περίπτωση υπόκειται στο κανονιστικό
πλαίσιο που εφ αρμόζεται στην Ελλάδα και σύμφ ωνα με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία
Δεδομένων), ανάλογα με το είδος των δεδομένων που υποβάλλω
για την έκδοση της θεώρησης μου.
Επιπλέον, δηλώνω ότι κατανοώ πλήρως το παρόν κείμενο στα
Ελληνικά καθώς και όλα τα υπόλοιπα έγγραφ α που αναφ έρονται
στις Πολιτικές του Ομίλου VFS, τους Όρους και τις Προϋποθέσεις
κλπ., τα οποία ήταν διαθέσιμα ώστε να τα μελετήσω και τα
αποδέχομαι.
Σημαντική Σημείωση: Η παράλειψη στοιχείων ή η παροχή
ψευδών/παραπλανητικών πληροφ οριών, θα έχει ως συνέπεια την
άρνηση έκδοσης θεώρησης χωρίς επιπλέον εξήγηση. Μ ετά την
καταβολή τους, τα τέλη θεωρήσεων δεν επιστρέφ ονται και
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προ ειδοποίηση. Μ ε την παραλαβή
της θεώρησης, βεβαιωθείτε ότι το όνομα, η ορθογραφ ία, ο αριθμός
του διαβατηρίου, το είδος και η εγκυρότητα της θεώρησης έχουν
αποδοθεί σωστά. Η θεώρηση είναι έγκυρη από την ημερομηνία της
έκδοσης της. Είναι προτιμότερο να ολοκλη ρώνονται οι ταξιδιωτικές
ενέργειες μετά την παραλαβή της κατάλληλης θεώρησης.

SOLEM N DECLARATION
I … … … …… … … … …… … … .., son of …… … … …… … … … ., holder
of
passport
No
… … …… … … …… … ,
issued
by … … …… … … …… … . , hereby undertake that I shall utilise m y
visit only for the purpose of which, Visa has been applied, and shall
not on arrival in Russia try to extend m y stay for any other purpose. I
also declare that I am present in Greece on the date of m aking this
application and that all the inform ation given by m e here is true,
accurate and com plete.
I understand that m y Visa application is being handled through VFS
GLOBAL SERVICES HELLAS, service providers in Greece
appointed by Consulate General of Russia in Thessaloniki, or the
Russian Em bassy in Athens Greece. I am aware that the grant or
refusal of Visa is at the sole discretion of the Consulate General of
Russia / Russian Em bassy and VFS is not responsible for the sam e
or for any delay in the receipt of the Visa.
The processing of m y application including processing tim e is
subject to the procedures and tim escales of the Consulate General
of Russia / Russian Em bassy over which VFS has no control. I
hereby agree to the VFS GLOBAL SERVICES GREECE, Term s and
Conditions including Disclaim er and VFS Data Protection Policy
current at the date of m y application.
I accept that application fees are not refundable, except as covered
by VFS's refund policy, and are payable even if a Visa is not
granted. I accept that VFS lim its its liability for replacem ent of lost
passports or other travel docum ents, to refund of m y application fee,
and reim bursem ent of governm ent fees in accordance with the VFS
refund policy.
I am responsible for the accuracy of m y application form , and I
accept that if VFS checks m y application form , it does not guarantee
that it will find any errors, and does not verify inform ation I have
provided. I accept that VFS excludes all other liability in relation to
m y application and advice or information given to m e, including for
breach of contract or negligence. I acknowledge and agree that m y
application and associated data (personal even sensitive) will be
processed in accordance with the VFS Data Protection Policy
[http://www.vfsglobal.com /russia/greece/
disclaim er-and-privacypolicy.htm l], according to the regulatory fram e that applies in Greece
and under Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) depending on the
type of data I subm it to have m y VISA issued.
I also state that I fully understand the present text in E nglish and all
other docum ents referring to VFS group policies , Term s &
Conditions etc., that were available for m e to review and I dully
accept.
Im portant Note: Suppression of facts or furnishing m isleading/false
inform ation will result in denial of V isa without assigning any reason.
Visa fee once tendered is non-refundable and subject to change
without notice. After receipt of Visa ensure name, spellings, passport
num ber, type and validity Visa is given correctly. Visa is valid from
date of issue. It is advisable to m ake travel arrangem ents after
obtaining appropriate Visa.

Κατατέθηκε στην / Submitted in …… … … … ... , στις / on [… … … ] [… … … …… … … … ….] 2018
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