Πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα
Προξενικό κέντρο της Αθήνας

Πιστοποιητικό διεθνούς μετακίνησης προς την Ελβετία
που απαιτείται για την είσοδο ή τη μετακίνηση μέσω του ελβετικού εδάφους για την καταπολέμηση της εξάπλωσης
του Κορονοϊού κατά τον έλεγχο στα σύνορα.
Αυτό το πιστοποιητικό πρέπει να προσκομίζεται σε εταιρείες μεταφορών πριν από την χρήση του εισιτηρίου, από
επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελβετία, όπως και στις αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο
των συνόρων.
Τμήμα που πρέπει να συμπληρωθεί από τον ταξιδιώτη:
Η υπογεγραμμένη/Ο υπογεγραμμένος:
Κυρία /Κύριος:
Τόπος Γέννησης:
Εθνικότητα:
Διεύθυνση κατοικίας:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Βεβαιώνω ότι ο λόγος ταξιδιού μου οφείλεται σε ένα από τα ακόλουθα σημεία (βάλτε Χ):
☐

Υπήκοοι ελβετικής εθνικότητας, με τους συζύγους και τα τέκνα τους.

Υπήκοοι τρίτων χωρών:
☐ Πρόσωπα με την κύρια κατοικία τους στην Ελβετία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξομοιωμένες χώρες1,
κάτοικοι έγκυρης ελβετικής ή ευρωπαϊκής άδειας παραμονής ή θεώρησης (βίζα) μακράς διαμονής στην Ελβετία ή
στην Ευρώπη, καθώς και οι σύζυγοι και τα τέκνα τους.
☐ Πρόσωπα διερχόμενα από την Ελβετία για να φθάσουν στη χώρα καταγωγής τους, παρουσιάζοντας το
ταξιδιωτικό έγγραφο για την χώρα καταγωγής τους και διαμένοντες στη διεθνή ζώνη χωρίς να εισέρχονται στο
εθνικό έδαφος.
☐ Επαγγελματίες υγείας για την καταπολέμηση του Κορονοϊού.
☐ Μεταφορείς εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ναυτικών.
☐ Πληρώματα και προσωπικό που εκτελεί πτήσεις επιβατών και εμπορευμάτων ή ταξιδεύουν ως επιβάτες για να
βρεθούν στη βάση αναχώρησης.
☐ Προσωπικό των διπλωματικών και προξενικών αποστολών, καθώς και των διεθνών οργανισμών με έδρα ή
γραφείο στην Ελβετία, οι οποίοι είναι κάτοχοι ειδικής άδειας παραμονής ή θεώρησης.
☐ Μεθοριακοί εργαζόμενοι στα εσωτερικά εδαφικά σύνορα.
Υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εξομοιωμένων χωρών 2:
☐ Πρόσωπα με την κύρια κατοικία τους στην Ελβετία, καθώς και οι σύζυγοι και τα τέκνα τους.
☐ Πρόσωπα που διέρχονται από την Ελβετία για να φθάσουν στον τόπο κατοικίας τους, καθώς και οι σύζυγοι
και τα τέκνα τους.
☐ Επαγγελματίες υγείας για την καταπολέμηση του Κορονοϊού.
☐ Μεταφορείς εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ναυτικών.
☐ Πληρώματα και προσωπικό που εκτελεί πτήσεις επιβατών και εμπορευμάτων ή ταξιδεύουν ως επιβάτες για να
βρεθούν στη βάση αναχώρησης.
☐ Προσωπικό των διπλωματικών και προξενικών αποστολών, καθώς και των διεθνών οργανισμών με έδρα ή
γραφείο στην Ελβετία, οι οποίοι είναι κάτοχοι ειδικής άδειας παραμονής ή θεώρησης.
☐ Μεθοριακοί εργαζόμενοι στα εσωτερικά εδαφικά σύνορα.
Τόπος: …………………………………., Ημερομηνία …..…/….…../2020
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Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ανδόρρα, Μονακό, Γαλλία, Σαν Μαρίνο, Αγία Έδρα.
Υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βρετανοί υπήκοοι, καθώς και υπήκοοι Ισλανδίας, Λιχτενστάιν, Νορβηγίας, Ανδόρας, Μονακό, Σαν
Μαρίνου και Αγίας Έδρας.
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