
Απαιτούμενα έγγραφα για θεώρηση εισόδου 
 
1. Διαβατήριο Ισχύς 6 μηνών το λιγότερο  
2. Αίτηση για θεώρηση  Μια πρωτότυπη αίτηση 
3. Αεροπορική κράτηση Φωτοτυπία  προκαταρτικής αεροπορικής κράτησης όπου θα φαίνεται και 

η κράτηση για επιστροφή. Μην αγοράσετε το εισιτήριο πριν της έκδοση 
της άδειας εισόδου. Το εισιτήριο μπορείτε να το αγοράσετε όταν θα 
εγκριθεί η θεώρηση εισόδου.  Η Πρεσβεία σε καμια περίπτωση θα 
επιστρέψει χρήματα για αγορά του αεροπορικού εισιτηρίου.  

4. Κράτηση ξενοδοχείου Επίσημη επιστολή του ξενοδοχείου στην οποία παρουσιάσεται η κράτηση 
και φαίνονται τα τηλέφωνα του ξενοδοχείου. 

5. Ανάληψη Ευθύνης Φιλοξενίας  Η Πρεσβεία προμηθεύει τη φόρμα την οποία πρέπει να συμπληρώσει το 
άτομο που θα είναι υπεύθυνος για την φιλοξενία (Αν ο αιτητής δεν θα 
μείνει σε ξενοδοχείο).  

6. Τραπεζική εγγύηση €855 ευρώ Αν ο ατητής δεν θα παραμείνει σε ξενοδοχείο, το άτομο που θα τον 
φιλοξενήσει πρέπει να καταθέσει την εγγύηση σε οποιοδήποτε τράπεζα 
της Κύπρου.  Η κατάθεση θα επιστραφεί όταν ο καλεσμένος θα φύγει 
από την Κύπρο.  

7. Πρόσκληση Αν ο αιτητής θα συμμετάσχει σε οποιοδήποτε γεγονός/εκδήλωση, πρέπει 
να παρουσιάσει επίσημη επιστολή απο τις σχετικές αρχές εξηγώντας τη 
συμμετοχή του στο συγκεκριμένο συμβάν. 

8. Φωτογραφία Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σε μέγεθος διαβατηρίου. 
9. Τραπεζικές καταστάσεις Αντίγραφο της τραπεζικής κατάστασης ή επίσημη επιστολή της τράπεζας 

βαβαιώνοντας οτι ο αιτητής έχει τα οικονομικά μέσα για το ταξίδι, 
επίσημη επιστολή του εργοδότη του με στοιχεία μισθού και χρόνια 
εργασίας.  

10. Ιατρική Ασφάλεια του αιτητή  Αντίγραφο του ασφαλιστήριου συμβολαίου στην οποία να φαίνεται 
κάλυψη πάνω απο €30,000 ευρώ με ισχύουσα την περίοδο επίσκεψης και 
διαμονής. Αυτό είναι υποχρεωτικό για την έκδοση θεώρηση εισόδου. 

11. Υποβολή ιατρικών αναλύσεων  Εξετάσεις για ηπατίτιδας B και C απο κυβερνητικές αρχές ή  απο 
εγκεκριμένο / καταξιωμένο εργαστήριο. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ 
1. Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα πρέπει να παρουσιαστούν στο Επίτιμο Πρόξενο της Δημορκατίας της χώρας σας 

για έλεγχο. Ο αιτητής πρέπει να πληρώσει στο Προξενείο τα έξοδα για αποστολή έγγράφων και διαβατήριο 
στη Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Μεξικό μέσω FEDEX ή DHL. Η Πρεσβεία δεν είναι υπεύθυνη για 
τυχών απώλεια στη διαδρομή. 

2. Ο αιτητής πρέπει να πληρώσει στην Πρεσβεία τα έξοδα για τη θεώρηση εισόδου και το ταχυδρομικό κόστος.  
Παράκληση όπως ρωταται στο Προξενείο για τη διαδικασία και το κόστος για την επιστροφή του διαβατηρίου.  
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