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Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη ρωσική ηλεκτρονική θεώρηση για επίσκεψη στην Αγία 
Πετρούπολη και την περιοχή του Λένινγκραντ 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ξένοι πολίτες με Ρωσική Ηλεκτρονική Θεώρηση (ΗΘ) μπορούν να επισκεφθούν μόνο 
το ομοσπονδιακό διαμέρισμα της Άπω Ανατολής, την περιφέρεια Καλίνινγκραντ, την Αγία 
Πετρούπολη και την περιοχή του Λένινγκραντ. Ξένοι πολίτες που μπήκαν σε μια από τις 
προαναφερθέντες περιοχές με ΗΘ έχουν δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα μόνο εντός του 
εδάφους της συγκεκριμένης περιοχής και πρέπει να εγκαταλείψουν την Ρ.Ο. μέσα από το 
σημείο εισόδου – εξόδου της συγκεκριμένης περιοχής. Η επίσκεψη σε άλλες περιοχές της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας απαγορεύεται αυστηρά, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 2.000 ρούβλια 
και απαγόρευση επανεισόδου στη Ρωσική Ομοσπονδία μέχρι 5 χρόνια. 
 
Η είσοδος στη Ρ.Ο. επιτρέπεται μέσα από τα εξής σημεία εισόδου – εξόδου: 

- αεροπορικώς: «Βλαντιβοστόκ (αεροδρόμιο Κνέβιτσι)», «Γιουζνο Σαχαλινσκ (αεροδρόμιο 
Χόμουτοβο)», «Πετροπάβλοφσκ-Καμτσάτσκι (αεροδρόμιο Έλιζοβο)», 
«Μπλαγκοβέσενσκ», Χαμπάροφσκ (Αεροδρόμιο Νόβι), «Αναντίρ (αεροδρόμιο 
Ούγκολνι)», «Καλινινγκράντ (Χράμπροβο)», «Ουλάν Ουντέ (Μούχινο)», «Τσιτά 
(Κανταλά)», «Πούλκοβο» 

- με πλοίο: «Βλαντιβοσττόκ», «Ζαρούμπινο»,  «Ποσιέτ», «Κόρσακοφ», «Πετροπάβλοφσκ-
Καμτσάτσκι», «Καλινινγκράντ (σημεία εισόδου – εξόδου των πόλεων του Καλίνινγκραντ, 
Μπαλτίσκ και Σβέτλι)», «Βισότσκ», «Μεγάλο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης (Marine 
Station)», «Επιβατικό λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης» 

- σιδηροδρομικώς: «Πογκρανίτσνι», «Χασάν», «Μαχάλινο», «Μαμόνοβο», «Σοβέτσκ» 
με αυτοκίνητο: «Πολτάβκα», «Τούρι Ρόγκ», «Βαγκρατιόνοβσκ», «Γούσεφ», «Μαμόνοβο 
(Γκζεχότκι)», «Μαμόνοβο (Γκρόνοβο)», «Μορσκόγιε», «Πογκρανίτσνι», «Σοβέτσκ», 
«Τσερνισέβσκογιε», «Ιβανγκόροντ», «Τορφιάνοβκα», «Βρουσνίτσνογιε», «Σβετογκόρσκ» 

- με τα πόδια: «Ιβανγκόροντ». 
 

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες προτού αρχίσετε να συμπληρώνετε το έντυπο 
αίτησης ΗΘ εισόδου. 

 
H ΗΘ εκδίδεται δωρεάν. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στην ιστοσελίδα https://evisa.kdmid.ru/.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η παραλαβή της ΗΘ δεν εγγυάται την είσοδό σας στη Ρωσική Ομοσπονδία. Μπορεί να σας 
αρνηθεί η είσοδος στα σύνορα εάν υπάρχει ακόμη και η πιο ασήμαντη διαφορά μεταξύ των δεδομένων 
στο έντυπο της ΗΘ και των δεδομένων του διαβατηρίου σας. Είναι δική σας ευθύνη να συγκρίνετε τα 
δεδομένα του διαβατηρίου σας με τις πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο της ΗΘ. Οποιαδήποτε 
διαφορά στα δεδομένα θα έχει ως αποτέλεσμα την απαγόρευση εισόδου στον έλεγχο διαβατηρίων. 
 
Για έκδοση της ΗΘ το διαβατήριο πρέπει να ισχύει για ακόμη 6 μήνες από την ημέρα υποβολής της 
αίτησης και να έχει αρκετό χώρο για σφραγίδες εισόδου – εξόδου.  
 
Συμπληρώνοντας το έντυπο: 
 
Προσέξτε όταν συμπληρώνετε το όνομα, το επώνυμό σας και την ημερομηνία γέννησής σας. 
Τα συνηθισμένα λάθη είναι: 
• Εισαγωγή του γράμματος 'o' αντί του αριθμού μηδέν '0'. 
• Εισαγωγή του ονόματός σας στο πεδίο όπου υποδεικνύεται το επώνυμό σας και αντίστροφα. 
• Η μη αναφορά όλων των ονομάτων. Μια εξαίρεση ισχύει μόνο στην περίπτωση που έχετε πολλά 
ονόματα για τα οποία δεν υπάρχει αρκετός χώρος στο σχετικό πεδίο.  

https://evisa.kdmid.ru/


 
 

2 
 

 
Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση για την ΗΘ όχι νωρίτερα από 20 ημέρες και όχι αργότερα από 4 
ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία εισόδου στη Ρωσική Ομοσπονδία. Το διαβατήριό σας 
πρέπει να ισχύει ακόμη για τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία που υποβάλετε αίτηση για ΗΘ. 
Οι αλλοδαποί πολίτες που ταξιδεύουν στη Ρωσική Ομοσπονδία με ΗΘ υποχρεούνται να έχουν ιατρική 
ασφάλιση έγκυρη για όλη τη διάρκεια της παραμονής τους. 
 
Μετά από την υποβολή της αίτησης: 
 
Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέταση της αίτησής σας στην ιστοσελίδα https://evisa.kdmid.ru/. 
Μόλις ληφθεί απόφαση, η κατάσταση της αίτησής σας θα αλλάξει σε "Visa issued" ή "Visa denied". Μετά 
απ’ αυτό μπορείτε να κατεβάσετε ένα έγγραφο PDF με τις πληροφορίες σχετικά με την απόφαση για την 
αίτησής σας. Κατεβάστε και εκτυπώστε την ειδοποίηση μαζί με την ΗΘ σας. Στην περίπτωση που δεν 
έχετε λάβει την ειδοποίηση εντός 4 ημερών, μπορείτε να υποβάλετε μια κανονική αίτηση για την 
έκδοση Ρωσικής θεώρησης εισόδου σε μια από τις διπλωματικές αποστολές της Ρ.Ο.  
 

Πρακτικές πληροφορίες: 
 
Η έκδοση της ΗΘ δεν υπερβαίνει τις 4 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.  
Η ΗΘ είναι θεώρηση μιας εισόδου, ισχύει για 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής 
της, η επιτρεπόμενη περίοδος παραμονής είναι μέχρι 8 μέρες μόνο και δεν μπορεί να παραταθεί.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η επιτρεπόμενη περίοδος παραμονής στη Ρωσική Ομοσπονδία με ΗΘ είναι μέχρι 8 μέρες. 
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί κανείς να παραμείνει για ολόκληρη τη διάρκεια των 192 ωρών (24 
ώρες επί 8) από την ώρα εισόδου. Η περίοδος παραμονής υπολογίζεται πάντα από την έναρξη της 
ημέρας άφιξης στην Ρ.Ο. και όχι από την πραγματική ώρα άφιξης. Παραδείγματος χάριν, αν έχετε ΗΘ με 
ισχύ από τις 15 Ιουλίου μέχρι τις 13 Αυγούστου και περάσετε τον έλεγχο διαβατηρίου στις 8 μμ την 1ην 
Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, τότε μπορείτε να παραμείνετε εντός ρωσικού εδάφους μέχρι τις 11:59 μ.μ. 
της 8ης Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα και όχι μέχρι τις 8:00 μμ της 9ης Αυγούστου, ημέρα Τρίτη.  
 
Αν κάποιος παραβιάσει έστω και για μερικά λεπτά την επιτρεπόμενη περίοδο παραμονής του, θα 
προσαχθεί σε δικαστήριο, και θα του επιβληθεί διοικητική απέλαση, καταβολή χρηματικού προστίμου 
μέχρι 5000 ρουβλιών και απαγόρευση επανεισόδου μέχρι 5 χρόνια. Η διαδικασία διαρκεί μερικές 
ημέρες.  
 
Στην περίπτωση που κάποιος έχει μια ισχύουσα ρωσική θεώρηση εισόδου στο διαβατήριο του/της, δεν 

χρειάζεται να υποβάλει αίτηση για ΗΘ για επίσκεψη στις περιοχές του ομοσπονδιακού διαμερίσματος 
της Άπω Ανατολής, της περιφέρειας Καλίνινγκραντ, της Αγίας Πετρούπολης και της περιοχής του 
Λένινγκραντ. Σημειώστε όμως ότι ΗΘ δεν παρατείνει την περίοδος ισχύος της κανονικής βίζας! 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλοι οι ξένοι πολίτες που επισκέπτονται την Ρ.Ο. πρέπει να έχουν ιατρική ασφάλεια 
που ισχύει στο έδαφος της Ρ.Ο. για όλη την διάρκεια παραμονής. 
 
Πριν να στείλετε την αίτησή σας για ΗΘ, ελέγξτε την προσεκτικά. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε κάνει λάθη 
και, αν χρειάζεται, παρακαλέστε κάποιον άλλο να την εξετάσει. Πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την 
Ρωσική ΗΘ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://evisa.kdmid.ru/  
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