ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α∆ΕΙΩΝ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ (άρθρο 9 Ν. 3386/2005)

2. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ (άρθρο 10, Ν.3386/2005)

3. ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρο 92 παρ. 4 Ν.3386/2005)
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΩΡΩΝ (άρθρο 73 Ν. 3386/2005)

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 3386/05 (αρχική χορήγηση)
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 3386/05 (ανανέωση )
ΑΛΛΑ ΕΙ∆Η Α∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Παροχή υπηρεσιών ή έργου, Ανανέωση για τον ίδιο λόγο (Άρθρο 15 παρ.5)
2. Παροχή υπηρεσιών ή έργου, Ανανέωση για εξαρτηµένη εργασία µε σταθερό εργοδότη
ή σε περισσότερους του ενός µη σταθερούς εργοδότες (Άρθρο 15 παρ. 5 ν. 3386/05
και άρθρο 6 του ν. 3536/07).
3. Αλιεργάτες (Άρθρο 16 του ν. 3386/05 και 16 Α του ν. 3536/07).
ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ (αρχική χορήγηση)
ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ (ανανέωση)
1. Μέλη οικογένειας αθλητή ή προπονητή, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 20)
2. Μέλη οικογένειας αθλητή ή προπονητή, Ανανέωση (Άρθρο 20)
3. Είσοδος και διαµονή για προετοιµασία αθλητών και προπονητών και λοιπού
εξειδικευµένου προσωπικού για συµµετοχή σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις,
Χορήγηση (Άρθρο 20, παρ. 5)
Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (αρχική
χορήγηση)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανανέωση (Άρθρο 25)
ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (µε σταθερό εργοδότη ή µε
περισσότερους του ενός σταθερούς εργοδότες ή παροχή υπηρεσιών ή έργου σε
ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα).
ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ (ή σε περισσότερους του ενός µη
σταθερούς εργοδότες λόγω αποδεδειγµένης διακοπής της δραστηριότητας)
Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ- ΣΠΟΥ∆ΕΣ
.

1. Σπουδές – Αρχική χορήγηση άδειας διαµονής ετήσιας διάρκειας (Άρθρο 5 του Π.∆.
101/2008 ).
2. Σπουδές - Αρχική χορήγηση άδειας διαµονής ισόχρονης µε την ανώτατη διάρκεια
φοίτησης του προγράµµατος σπουδών (Άρθρα 5 και 6 του Π.∆. 101/2008).
3. Σπουδές - Ανανέωση (Άρθρο 6 του Π.∆. 101/2008)
4. Σπουδές - Κινητικότητα εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άρθρο 7 του
Π.∆. 101/2008)
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5. Μέλος οικογένειας σπουδαστή
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
1. Επαγγελµατική κατάρτιση - Αρχική χορήγηση (Άρθρο 30 παρ. 2)
2. Επαγγελµατική κατάρτιση – Ανανέωση (Άρθρο 30, παρ. 2)
3. Σπουδές σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 30, παρ. 3)
4. Σπουδές σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Ανανέωση (Άρθρο 30 παρ. 3 )
5. Υπότροφοι –Ειδικά Προγράµµατα
5.1 Υπότροφοι –Συµµετοχή σε Ειδικά Προγράµµατα, Χορήγηση (Άρθρο 34)
5.2. Φοιτητές που συµµετέχουν σε προγράµµατα µε σκοπό την πρακτική άσκηση (Άρθρο
34 παρ. 3), Αρχική χορήγηση
5.3. Φοιτητές που συµµετέχουν σε προγράµµατα µε σκοπό την πρακτική άσκηση
(Άρθρο 34 παρ. 3), παράταση - ανανέωση
6. Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 32)
7. Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας
7.1 Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 33)
7.2 Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, Ανανέωση (Άρθρο 33)
7.3 Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχεται στη Χώρα για την
απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 33 παρ. 2)
7.4 Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχεται στη Χώρα για την
απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, Ανανέωση ( Άρθρο 33 παρ. 2)
8. Χορήγηση άδειας διαµονής για εθελοντική υπηρεσία (άρθρο 10 του Π.∆. 101/2008)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ
1. Οικονοµικά ανεξάρτητα άτοµα, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 36 )
2. Οικονοµικά ανεξάρτητα άτοµα, Ανανέωση ( Άρθρο 36 )
3. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, οικονοµικά ανεξάρτητου ατόµου, Αρχική
χορήγηση ( Άρθρο 36 παρ. 2)
4. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, οικονοµικά ανεξάρτητου ατόµου,
Ανανέωση (Άρθρο 36 παρ. 2).
5. Ενήλικα τέκνα διπλωµατικών υπαλλήλων, (Άρθρο 37)
6. Υπηρετικό προσωπικό ∆ιπλωµατικών Αποστολών Ιδιωτικό υπηρετικό προσωπικό
µελών ∆ιπλωµατικών Αποστολών, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 37 ).
7. Ανταποκριτές ξένου τύπου
7.1 Ανταποκριτές ξένου τύπου, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 38)
7.2 Ανταποκριτές ξένου τύπου, Ανανέωση (Άρθρο 38)
7.3 Μέλος οικογένειας ανταποκριτή ξένου τύπου, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 38)
7.4. Μέλος οικογένειας ανταποκριτή ξένου τύπου, Ανανέωση ( Άρθρο 38 )
8. Λειτουργοί γνωστών θρησκειών
8.1 Λειτουργοί γνωστών θρησκειών, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 39 )
8.2 Λειτουργοί γνωστών θρησκειών , Ανανέωση (Άρθρο 39)
8.3 Μέλος οικογένειας λειτουργού γνωστής θρησκείας, Αρχική χορήγηση, (Άρθρο 39
παρ. 2)
8.4 Μέλος οικογένειας λειτουργού γνωστής θρησκείας, Ανανέωση ( Άρθρο 39 παρ. 2)
9. Αθωνιάδα Σχολή
9.1 Φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία του Αγίου Όρους, Αρχική
χορήγηση (Άρθρο 40)
9.2 Φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία του Αγίου Όρους , Ανανέωση
(Άρθρο 40)
10. Σπουδή, γνωριµία και άσκηση του Αγιορείτικου βίου
10.1 Σπουδή και γνωριµία του Αγιορείτικου βίου, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 41)
10.2. Σπουδή και γνωριµία του Αγιορείτικου βίου, Ανανέωση (Άρθρο 41)
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10.3 Γνωριµία του Μοναχικού βίου ή Μοναχισµός, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 41)
10.4 Γνωριµία του Μοναχικού βίου ή Μοναχισµός, Ανανέωση (Άρθρο 41)
ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
1. Άδεια διαµονής για την εκπόνηση ερευνητικού προγράµµατος, Αρχική χορήγηση
(Άρθρο 7 του Π.∆.128/2008)
2. Άδεια διαµονής για την εκπόνηση ερευνητικού προγράµµατος, Ανανέωση , Άρθρο 8
του Π.∆. 128/2008)
3. Μέλος οικογένειας αιτούντος άδεια διαµονής για την εκπόνηση ερευνητικού
προγράµµατος, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 9 του Π.∆. 128/2008)
4. Μέλος οικογένειας αιτούντος άδεια διαµονής για την εκπόνηση ερευνητικού
προγράµµατος, Ανανέωση ( Άρθρο 9 του Π.∆. 128/2008)
5. Άδεια διαµονής σε υπήκοο τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια διαµονής ερευνητή σε
άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπόνηση µέρους της έρευνας στην
Ελλάδα
Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ (ΓΕΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ)
1. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας – Έγκριση οικογενειακής επανένωσης
2. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Αρχική χορήγηση (άρθρο 7 του αριθµ.
131/2006 Π.∆. ).
3. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Ανανέωση (άρθρο 8 του αριθµ. 131/2006
Π.∆.), Ανανέωση
4. Αρχική άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση σε µέλη οικογένειας υπηκόου
τρίτης χώρας για τις περιπτώσεις που οι οικογένειες συστήνονται στην Ελλάδα (άρθρο
40 παρ.4 του ν.3731/2008).
5. Ανανέωση άδειας διαµονής για οικογενειακή επανένωση σε µέλη οικογένειας υπηκόου
τρίτης χώρας για τις περιπτώσεις που οι οικογένειες συστήνονται στην Ελλάδα (άρθρο
40 παρ.4 του ν. 3731/2008).
6. Αρχική χορήγηση άδειας διαµονής σε ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών που
γεννιούνται στην Ελλάδα (άρθρο 40 παρ. 4β του ν. 3731/2008).
7. Ανανέωση άδειας διαµονής ανήλικων τέκνων υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν
γεννηθεί στην Ελλάδα
8. Αυτοτελής άδεια διαµονής µέλους οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας
8.1 Αυτοτελής άδεια διαµονής µέλους οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Αρχική
χορήγηση (άρθρο 11 του αριθµ. 131/2006 Π.∆. περί ¨Εναρµόνισης της ελληνικής
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά µε το δικαίωµα οικογενειακής
επανένωσης)
8.2 Αυτοτελής άδεια διαµονής των τέκνων οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας,
Ανανέωση µέχρι την συµπλήρωση του 21ου έτους ( άρθρο 11 του αριθµ. 131/2006
Π.∆. περί ¨Εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά
µε το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης)
8.3 Ανανέωση της αυτοτελούς άδειας διαµονής για έναν από τους λόγους του ν.
3386/05
8.4 Άδεια διαµονής σε σύζυγο επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή οµογενούς,
Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 60 παρ. 5)
8.5 Άδεια διαµονής σε σύζυγο επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή οµογενούς,
Ανανέωση ( Άρθρο 60 παρ. 5)
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ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (αρχική χορήγηση), Π∆
131/2006

1. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Ανανέωση (άρθρο 8 του αριθµ. 131/2006
Π.∆.), Ανανέωση.
2. Αρχική άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση σε µέλη οικογένειας υπηκόου
τρίτης χώρας για τις περιπτώσεις που οι οικογένειες συστήνονται στην Ελλάδα (άρθρο
40 παρ.4 του ν. 3731/2008)
3. Ανανέωση άδειας διαµονής για οικογενειακή επανένωση σε µέλη οικογένειας υπηκόου
τρίτης χώρας για τις περιπτώσεις που οι οικογένειες συστήνονται στην Ελλάδα (άρθρο
40 παρ.4 του ν. 3731/2008 )
4. Αρχική χορήγηση άδειας διαµονής σε ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών που
γεννιούνται στην Ελλάδα (άρθρο 40 παρ. 4β του ν. 3731/2008 )
5. Ανανέωση άδειας διαµονής ανήλικων τέκνων υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν
γεννηθεί στην Ελλάδα
6. Αυτοτελής άδεια διαµονής µέλους οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Αρχική
χορήγηση (άρθρο 11 του αριθµ. 131/2006 Π.∆. περί ¨Εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας µε
την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά µε το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης).
7. Αυτοτελής άδεια διαµονής των τέκνων οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας.
Ανανέωση µέχρι την συµπλήρωση του 21ου έτους ( άρθρο 11 του αριθµ. 131/2006
Π.∆. περί ¨Εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά µε
το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης)
8. Ανανέωση της αυτοτελούς άδειας διαµονής για έναν από τους λόγους του ν. 3386/05
9. Άδεια διαµονής σε χήρα και ανήλικο τέκνο επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή
οµογενούς, Αρχική χορήγηση (πενταετία), ( Άρθρο 60 παρ. 5)
10. Άδεια διαµονής σε χήρα και ανήλικο τέκνο επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή
οµογενούς, Ανανέωση (πενταετία), ( Άρθρο 60 παρ. 5 )
11. Αυτοτελής άδεια διαµονής σε µέλη οικογένειας επαναπατρισθέντος ή
παλλινοστήσαντος ή οµογενούς (άρθρο 45 παρ.1ε του ν. 3731/2008 )
12. Αυτοτελής άδεια διαµονής σε αλλογενείς συζύγους οµογενών από Αλβανία (άρθρο 45
παρ. 1ε περ. γ του ν. 3731/2008)
13. Ανανέωση της αυτοτελούς άδειας διαµονής για έναν από τους λόγους του ν.3386/05
ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ Ε.Ε
1. ∆ελτίο διαµονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, µέλη οικογένειας πολίτη άλλου
κράτους – µέλους της Ε.Ε.
1.1 ∆ελτίο διαµονής σε σύζυγο πολίτη άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε. Αρχική
χορήγηση ( Άρθρο 9 του Π.∆. 106/2007)
1.2 ∆ελτίο διαµονής σε σύζυγο πολίτη άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε. Ανανέωση
( Άρθρο 9 του Π.∆ 106/2007 )
1.3 ∆ελτίο διαµονής των τέκνων πολίτη άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του
ετέρου των συζύγων συµπεριλαµβανοµένων των υιοθετηµένων τέκνων αυτών, Αρχική
χορήγηση (Άρθρο 9 του Π.∆. 106/2007)
1.4 ∆ελτίο διαµονής των τέκνων πολίτη άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του
ετέρου των συζύγων συµπεριλαµβανοµένων των υιοθετηµένων τέκνων αυτών,
Ανανέωση (Άρθρο 9 του Π.∆. 106/2007)
1.5 ∆ελτίο διαµονής των απευθείας ανιόντων πολίτη άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε
ή του ετέρου των συζύγων, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 9 του Π.∆. 106/2007 )
1.6 ∆ελτίο διαµονής των απευθείας ανιόντων πολίτη άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε,
ή του ετέρου των συζύγων, Ανανέωση ( Άρθρο 9 του Π.∆. 106/2007 )

2. ∆ελτίο µόνιµης διαµονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, µέλος οικογένειας πολίτη άλλου
κράτους - µέλους της Ένωσης
2.1 ∆ελτίο µόνιµης διαµονής σε υπήκοο τρίτης χώρας µέλος οικογένειας πολίτη άλλου
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κράτους – µέλους της Ένωσης (άρθρο 13 του Π.∆. 106/2007).
2.2 ∆ελτίο µόνιµης διαµονής σε υπήκοο τρίτης χώρας µέλος οικογένειας πολίτη άλλου
κράτους µέλους της Ένωσης (άρθρο 13 του Π.∆. 106/2007)
2.3 ∆ελτίο µόνιµης διαµονής σε υπήκοο τρίτης χώρας µέλος οικογένειας πολίτη άλλου
κράτους – µέλους της Ένωσης - Παρεκκλίσεις ( Άρθρο 14 του Π.∆.106/2007).
3. ∆ελτίο διαµονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, µέλος οικογένειας πολίτη άλλου κράτους
µέλους της Ε.Ε. –Προσωποπαγές δικαίωµα διαµονής - Αρχική χορήγηση ( Άρθρα 11 και
12 του Π.∆. 106/2007)
4. ∆ελτίο διαµονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, µέλος οικογένειας πολίτη άλλου κράτους
µέλους της Ε.Ε. – Περίπτωση διακοπής έγγαµης συµβίωσης (∆ιάσταση)

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΈΛΛΗΝΑ
1. ∆ελτίο διαµονής σε σύζυγο ‘Έλληνα. ανανέωση (άρθρο 61 του ν.3386/05 και αρθρο 9
του π.δ 106/2007)
2. ∆ελτίο διαµονής των τέκνων Έλληνα η του ετέρου των συζύγων
συµπεριλαµβανοµένων των υιοθετηµένων τέκνων αυτών, αρχική χορήγηση (άρθρο 61
του ν.3386/05 και αρθρο 9 του π.δ. 106/2007)
3. ∆ελτίο διαµονής των τέκνων Έλληνα η του ετέρου των συζύγων
συµπεριλαµβανοµένων των υιοθετηµένων τέκνων αυτών, ανανέωση (άρθρο 61 του
ν.3386/05 και αρθρο 9 του π.δ. 106/2007)
4. ∆ελτίο διαµονής των απευθείας ανιόντων Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων, Αρχική
χορήγηση (Άρθρο 61 του ν. 3386/05 και άρθρο 9 του Π.∆. 106/2007 )
5. ∆ελτίο διαµονής των απευθείας ανιόντων Έλληνα, η του ετέρου των συζύγων,
ανανέωση ( άρθρο 61 του ν. 3386/07 και αρθρο 9 του π.δ. 106/2007)
∆ΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ
1. ∆ελτίο µόνιµης διαµονής σε υπήκοο τρίτης χώρας µέλος οικογένειας Έλληνα
Ανανέωση (άρθρο 63 του ν. 3386/05 και άρθρο 13 του Π.∆. 106/2007)
2. ∆ελτίο διαµονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, µέλος οικογένειας Έλληνα -Προσωποπαγές
δικαίωµα διαµονής ( Άρθρο 62 του ν.3386/05 και 11 και 12 του Π.∆. 106/2007)
3. ∆ελτίο διαµονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, µέλος οικογένειας Έλληνα – Περίπτωση
διακοπής έγγαµης συµβίωσης (∆ιάσταση)
4.Χορήγηση άδειας διαµονής (Άρθρο 45 παρ.1 περ. η του Ν. 3731/2008)
5. Χορήγηση άδειας διαµονής σε περίπτωση που το µέλος οικογένειας Έλληνα είναι
γονέας ανήλικου ηµεδαπού ή συνταξιοδοτείται από δηµόσιο ασφαλιστικό φορέα
6. Αρχική χορήγηση δελτίου διαµονής σε γονέα ανήλικου ηµεδαπού (άρθρο 94 του
ν.3386/05)
7. ∆ελτίο διαµονής σε γονέα ανήλικου ηµεδαπού, Ανανέωση.
Ά∆ΕΙΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΟΥΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ
1. Αρχική χορήγηση άδειας διαµονής δεκαετούς διάρκειας (άρθρο 39 του Ν.3731/2008)
2.Άδεια διαµονής δεκαετούς διάρκειας – Ανανέωση(άρθρο 91 παρ.2 )
Ά∆ΕΙΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ
1. Άδεια διαµονής µε την ιδιότητα του επί µακρόν διαµένοντος (άρθρα 4 & 5 του αριθµ.
150/2006 Π.∆.).
2. Άδεια διαµονής µε την ιδιότητα του επί µακρόν διαµένοντος (άρθρο 17 § 5 του
αριθµ. 150/2006 Π.∆.), Ανανέωση
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο νόµος µε βάση τον οποίο εκδίδονται οι άδειες διαµονής είναι ο Ν. 3386/005 «για
την είσοδο, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην
Ελληνική Επικράτεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
H κωδικοποίηση του νόµου υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ.
www.ypes.gr
Οι αιτήσεις διαβιβάζονται στην υπηρεσία µας από τους δήµους , ελέγχονται µε βάση
κυρίως τις ειδικές διατάξεις, τον εν λόγω νόµο, αλλά και µε βάση τις γενικές διατάξεις του
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας Ν. 2690/99 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας». Οι γενικές
προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους αλλοδαπούς που είναι νοµίµως διαµένοντες στην
Ελληνική Επικράτεια.
1. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α∆ΕΙΩΝ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ (άρθρο 9 Ν. 3386/2005)
Οι τύποι και οι κατηγορίες αδειών διαµονής καθορίζονται στο άρθρο 9 του νόµου, και µε
βάση τις κατηγορίες αυτές αιτείται ο υπήκοος τρίτης χώρας για χορήγηση άδειας
διαµονής.
Α) Άδεια διαµονής για εργασία, που περιλαµβάνει τους κατωτέρω τύπους αδειών
διαµονής:
Α1. Εξαρτηµένη εργασία ή παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου
Α2. Εποχιακή εργασία
Α3. Στελέχη εταιριών
Α4. Προσωρινή µετακίνηση για παροχή υπηρεσίας
Α5. Αθλητές – προπονητές
Α6. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτηµάτων
Α7. Πνευµατικοί δηµιουργοί
Α8. Μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών
Β) Άδεια διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα, που περιλαµβάνει τους
κατωτέρω τύπους αδειών διαµονής:
Β1. Ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα
Β2. Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας Εκδίδεται από το Υπουργείο
Εσωτερικών
Γ) Άδεια διαµονής για ειδικούς λόγους, που περιλαµβάνει τους κατωτέρω τύπους αδειών
διαµονής:
Γ1. Σπουδές
Γ2. Επαγγελµατική κατάρτιση
Γ3. Υπότροφοι – Ειδικά προγράµµατα
Γ4. Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές
Γ5. Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας
Γ6. Οικονοµικά ανεξάρτητα άτοµα
Γ7. Ενήλικα τέκνα διπλωµατικών υπαλλήλων
Γ8. Υπηρετικό προσωπικό διπλωµατικών αποστολών
Γ9. Ανταποκριτές ξένου τύπου
Γ10. Λειτουργοί γνωστών θρησκειών
Γ11. Αθωνιάδα σχολή
Γ12. Σπουδή, γνωριµία και άσκηση του µοναχικού βίου
Γ13. Αρχηγοί οργανωµένων οµάδων τουρισµού
Γ14. Ερευνητές
∆) Άδεια διαµονής για εξαιρετικούς λόγους, που περιλαµβάνει τους κατωτέρω τύπους
αδειών διαµονής:
∆1. Ανθρωπιστικοί
∆2. ∆ηµόσιο συµφέρον
∆3. Θύµατα εµπορίας ανθρώπων
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Οι ανωτέρω άδειες εκδίδονται από το ΥΠΕΣ.
Ε) Άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση, που περιλαµβάνει τους κατωτέρω τύπους
αδειών διαµονής:
Ε1. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας
Ε2. Αυτοτελής άδεια διαµονής µελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας
Ε3. Μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι ανωτέρω άδειες διαµονής εκδίδονται µε τη µορφή αδειών διαµονής ενιαίου τύπου,
κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού ΕΚ 1030/02 (αυτοκόλλητο), µε εξαίρεση τις άδειες
διαµονής τύπου Ε3 (µέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε.), οι οποίες εκδίδονται µε
τη µορφή ∆ελτίου ∆ιαµονής και ∆ελτίου Μόνιµης ∆ιαµονής.
ΣT) Άδεια διαµονής αόριστης διάρκειας. Εκδίδεται από την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση.
Ζ) Άδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος. Εκδίδεται από την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση

2. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ (άρθρο 10, Ν.3386/2005)
Γενικές προϋποθέσεις δικαιώµατος διαµονής
Το δικαίωµα διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισέρχονται νόµιµα στην Ελλάδα για
έναν από τους λόγους που προβλέπονται στον ν.3386/05, τελεί υπό τις εξής
προϋποθέσεις:

α) Να είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου που
αναγνωρίζεται από διεθνείς συµβάσεις.
β) Να µήν συντρέχει στο πρόσωπο του υπηκόου τρίτης χώρας κίνδυνος για τη δηµόσια
τάξη και ασφάλεια.
γ) Να µην αποτελούν κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. Ο κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία
δ) Να διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθένειας, για το σύνολο των κινδύνων που
καλύπτονται για τους ηµεδαπούς.
ε) Να διαθέτουν πόρους για την κάλυψη των εξόδων επιστροφής τους στη Χώρα
προέλευσης, και στην περίπτωση που για την επιστροφή τους προκαλείται δηµόσια
δαπάνη, υποχρεούνται να την καλύψουν
ζ) Επισηµαίνεται ότι, στην περίπτωση υποβολής αίτησης για την έκδοση της αρχικής
άδειας διαµονής, απαιτείται ρητά η αυτοπρόσωπη εµφάνιση των υπηκόων τρίτων
χωρών. Στην περίπτωση αυτή δεν µπορούν να εκπροσωπηθούν από πληρεξούσιο
δικηγόρο, δεν αποκλείεται όµως να συµπαρίστανται µ’ αυτόν.

Υπηρεσία υποβολής: Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών διαµονής κατατίθενται στο
∆ήµο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαµονής του αιτούντος.
∆ιαδικασία υποβολής της αίτησης: Ο υπήκοος τρίτης χώρας που επιθυµεί τη χορήγηση
άδειας διαµονής οφείλει να καταθέσει σχετική αίτηση στον ∆ήµο ή την Κοινότητα του
τόπου κατοικίας ή διαµονής του, πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου του.

Σε περίπτωση απώλειας της βεβαίωσης, ο υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει αρχικά να
υποβάλει δήλωση απώλειας στην αρµόδια αστυνοµική ∆/νση και στη συνέχεια να
υποβάλει αίτηση επανέκδοσης στο ∆ήµο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας του.

3. ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρο 92 παρ. 4 Ν.3386/2005)
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4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΩΡΩΝ (άρθρο 73 Ν. 3386/2005)
Ο υπήκοος τρίτης χώρας, κατά τη διάρκεια της διαµονής του στην Ελλάδα, υποχρεούται
να δηλώσει στις αρµόδιες Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης:
α) Κάθε µεταβολή της διεύθυνσης της κατοικίας του.
β) Κάθε µεταβολή της προσωπικής του κατάστασης, ιδίως δε την αλλαγή ιθαγένειας, τη
σύναψη, λύση ή ακύρωση γάµου ή τη γέννηση τέκνου.

γ) Την απώλεια ή την ανανέωση ή µεταβολή των στοιχείων του διαβατηρίου του ή
άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.
δ) Την απώλεια του δελτίου διαµονής ή µόνιµης διαµονής.
ε) Κάθε µεταβολή στο πρόσωπο του εργοδότη και στο είδος της απασχόλησης.
στ) Την καταγγελία της σύµβασης εργασίας.
Ειδικά, η µεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας γνωστοποιείται και στο οικείο αστυνοµικό
τµήµα.
Για την αλλαγή κατοικίας απαιτείται µισθωτήριο συµβόλαιο κατοικίας επικυρωµένο ή
Επικυρωµένο συµβόλαιο αγοράς κατοικίας ή θεωρηµένη σύµβαση µίσθωσης κατοικίας
από ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία ή σε περίπτωση παραχώρησης κατοικίας υπεύθυνη
δήλωση του ιδιοκτήτη της οικίας, θεωρηµένη από την Υπηρεσία Εισοδήµατος της
αρµόδιας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ), στην οποία δηλώνει ότι παραχωρεί
στον συντηρούντα την συγκεκριµένη οικία, για τη χρήση της οποίας δεν εισπράττει
µίσθωµα.
Οι παραπάνω δηλώσεις γίνονται µέσα σε δύο µήνες αφότου συµβεί το αντίστοιχο
γεγονός, πλην της περίπτωσης ανανέωσης διαβατηρίου, η οποία µπορεί να γίνει µέχρι και
την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης ανανέωσης της άδειας διαµονής και της δήλωσης
γέννησης τέκνου που µπορεί να γίνει µέσα σε δύο χρόνια από τη γέννηση του.
Η παράβλεψη των ανωτέρω επιβάλει το ανάλογο πρόστιµο βάση νόµου
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 3386/05 (αρχική χορήγηση)
Έλεγχος δικαιολογητικών (ΚΥΑ 933-16/01/2009)
• Αίτηση συνοδευµένη µε τρεις φωτογραφίες .
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Τα στοιχεία του διαβατηρίου πρέπει
να είναι τα ίδια µε τη θεώρηση εισόδου
• Παράβολο µε τη µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από το ∆ήµο (άρθρου 92
παρ. 1 ν. 3386/05 105 ευρώ για διπλότυπο ∆ΟΥ – 45 ευρώ ταµειακή υπηρεσία ΟΤΑ)
• Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυµα που θα βεβαιώνει ότι
ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσηµα, το οποίο, σύµφωνα µε τα διεθνή
δεδοµένα και την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο
για τη δηµόσια υγεία.
• Επικυρωµένο αντίγραφο σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας µε θεωρηµένο το γνήσιο
της υπογραφής του εργοδότη από δηµόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι η
αµοιβή του είναι ίση µε τις µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται
µε την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας καθώς και το διάστηµα
απασχόλησής του ή υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη θεωρηµένη για το γνήσιο της
υπογραφής του από δηµόσια υπηρεσία, στην οποία να αναφέρεται ότι η αµοιβή του
εργαζόµενου είναι ίση µε τις µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται
µε την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας καθώς και το διάστηµα
απασχόλησής του.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη
εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήµατος.
• Υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε την επικύρωση των αντιγράφων σύµφωνα µε το Ν.
2690/1999. Στην περίπτωση που πρόκειται για έγγραφα που έχουν εκδοθεί από
δηµόσιους φορείς µπορούν να επικυρωθούν και από δηµόσια υπηρεσία ή ΚΕΠ.
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 3386/05 (ανανέωση )
Έλεγχος δικαιολογητικών (ΚΥΑ 933-16/01/2009)
• Αίτηση συνοδευόµενης µε τρεις φωτογραφίες.
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Ελέγχουµε να µην υπάρχει αλλαγή
στοιχείων ταυτότητας – πατρωνύµου (εγκύκλιος 1/2008 – τα στοιχεία πρέπει να είναι τα
ίδια και εάν υπάρχει αλλαγή πρέπει να συνοδεύεται µε βεβαίωση ταυτοπροσωπίας )
• Παράβολο µε τη µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από το ∆ήµο (άρθρου 92
παρ. 1 ν. 3386/05 210 ευρώ για διπλότυπο ∆ΟΥ – 90 ευρώ ταµειακή υπηρεσία ΟΤΑ)
• Επικυρωµένο αντίγραφο της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας µε θεωρηµένο το
γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δηµόσια υπηρεσία, από την οποία να
προκύπτει ότι η αµοιβή του είναι ίση µε τις µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη
όπως ορίζονται µε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, καθώς και το
διάστηµα απασχόλησης του, ή υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη θεωρηµένη για το
γνήσιο της υπογραφής του από δηµόσια υπηρεσία, στην οποία να αναφέρεται ότι η
αµοιβή του εργαζόµενου είναι ίση µε τις µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη,
όπως ορίζονται µε την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας καθώς και
το διάστηµα απασχόλησής του. Σε περίπτωση σύµβασης αόριστης διάρκειας αντίγραφο
αυτής συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη µε θεωρηµένο το γνήσιο της
υπογραφής του από δηµόσια υπηρεσία που θα αναφέρει ότι η εν λόγω σύµβαση είναι σε
ισχύ.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισης σύµβασης: α) άτοµα που
απασχολούνται σε γεωργικές εργασίες, β) οικοδόµοι, γ) αποκλειστικές νοσοκόµες δ)
προσωπικό εργαζόµενο κατ΄ οίκον του εργοδότη και ε) εποχιακά εργαζόµενοι σε
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις επισιτισµού που λαµβάνουν επίδοµα
ανεργίας.
• Βεβαίωση του οικείου οργανισµού κοινωνικής ασφάλισης, από την οποία προκύπτουν
οι ηµέρες εργασίας και η διάρκεια ασφάλισης (εγκύκλιος 53 – ΚΥΑ 15055 -2011).
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• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου ή/και άλλων αποδεικτικών
στοιχείων για την περίπτωση τεκµηριωµένης αποχής από την εργασία.
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
Όπου αναζητείται αποδεικτικό φορολογικών υποχρεώσεων θα προσκοµίζεται :
α) Επικυρωµένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος της φορολογικής δήλωσης
εφόσον είχε υποβληθεί φορολογική δήλωση το προηγούµενο έτος ή
β) Επικυρωµένο αντίγραφο υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης εάν κατά το έτος
υποβολής της αίτησης ανανέωσης της άδειας διαµονής υπεβλήθη για πρώτη φορά
φορολογική δήλωση ή γ) Υπεύθυνη δήλωση µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής
δήλωσης επικυρωµένη από την οικεία ∆.Ο.Υ

ΑΛΛΑ ΕΙ∆Η Α∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Υποβολή αίτησης (άρθρο 11)
1. Παροχή υπηρεσιών ή έργου, Ανανέωση για τον ίδιο λόγο (Άρθρο 15 παρ.5)
• Αίτηση συνοδευµένη µε τρεις φωτογραφίες.
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Ελέγχουµε να µην υπάρχει αλλαγή
στοιχείων ταυτότητας – πατρωνύµου (εγκύκλιος 1/2008 – τα στοιχεία πρέπει να είναι τα
ίδια και εάν υπάρχει αλλαγή πρέπει να συνοδεύεται µε βεβαίωση ταυτοπροσωπίας )
• Παράβολο µε τη µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από το ∆ήµο (άρθρου 92
παρ. 1 ν. 3386/05 210 ευρώ για διπλότυπο ∆ΟΥ – 90 ευρώ ταµειακή υπηρεσία ΟΤΑ)
• Βεβαίωση του οικείου οργανισµού κοινωνικής ασφάλισης, από την οποία προκύπτουν
οι ηµέρες εργασίας και η διάρκεια ασφάλισης
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
• Αντίγραφο ∆ελτίου Παροχής Υπηρεσιών θεωρηµένο από την οικεία ∆.Ο.Υ.
2. Παροχή υπηρεσιών ή έργου, Ανανέωση για εξαρτηµένη εργασία µε σταθερό εργοδότη
ή σε περισσότερους του ενός µη σταθερούς εργοδότες (Άρθρο 15 παρ. 5 ν. 3386/05
και άρθρο 6 του ν. 3536/07).
• Αίτηση συνοδευµένη µε τρεις φωτογραφίες.
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Ελέγχουµε να µην υπάρχει αλλαγή
στοιχείων ταυτότητας – πατρωνύµου (εγκύκλιος 1/2008 – τα στοιχεία πρέπει να είναι τα
ίδια και εάν υπάρχει αλλαγή πρέπει να συνοδεύεται µε βεβαίωση ταυτοπροσωπίας )
• Παράβολο µε τη µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από το ∆ήµο (άρθρου 92
παρ. 1 ν. 3386/05 210 ευρώ για διπλότυπο ∆ΟΥ – 90 ευρώ ταµειακή υπηρεσία ΟΤΑ)
• Επικυρωµένο αντίγραφο της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας µε θεωρηµένο το
γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δηµόσια υπηρεσία, από την οποία να
προκύπτει ότι η αµοιβή του είναι ίση µε τις µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη,
όπως ορίζονται µε την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας καθώς και
το διάστηµα απασχόλησής του ή υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη θεωρηµένη για το
γνήσιο της υπογραφής του από δηµόσια υπηρεσία, στην οποία να αναφέρεται ότι η
αµοιβή του εργαζόµενου είναι ίση µε τις µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη,
όπως ορίζονται µε την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας καθώς και
το διάστηµα απασχόλησής του. Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισης
σύµβασης: α) άτοµα που απασχολούνται σε γεωργικές εργασίες, β) οικοδόµοι, γ)
αποκλειστικές νοσοκόµες, δ) προσωπικό εργαζόµενο κατ΄ οίκον του εργοδότη.
• Βεβαίωση του οικείου οργανισµού κοινωνικής ασφάλισης, από την οποία προκύπτουν
οι ηµέρες εργασίας και η διάρκεια ασφάλισης
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου ή/και άλλων αποδεικτικών
στοιχείων για την περίπτωση τεκµηριωµένης αποχής από την εργασία.
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•

Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

3. Αλιεργάτες (Άρθρο 16 του ν. 3386/05 και 16 Α του ν. 3536/07).
• Αίτηση συνοδευµένη µε τρεις φωτογραφίες.
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Ελέγχουµε να µην υπάρχει αλλαγή
στοιχείων ταυτότητας – πατρωνύµου (εγκύκλιος 1/2008 – τα στοιχεία πρέπει να είναι τα
ίδια και εάν υπάρχει αλλαγή πρέπει να συνοδεύεται µε βεβαίωση ταυτοπροσωπίας ).
• Παράβολο µε τη µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από το ∆ήµο (άρθρου 92
παρ. 1 ν. 3386/05 210 ευρώ για διπλότυπο ∆ΟΥ – 90 ευρώ ταµειακή υπηρεσία ΟΤΑ) για
τους υπηκόους Αιγύπτου δεν απαιτείται παράβολο.
• Επικυρωµένο αντίγραφο της σύµβασης εργασίας, µε θεωρηµένο το γνήσιο της
υπογραφής του εργοδότη από δηµόσια υπηρεσία, από την οποία θα προκύπτει η
απασχόληση του υπηκόου τρίτης χώρας για χρονικό διάστηµα µέχρι δέκα µηνών.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη
εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήµατος.
ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ (αρχική χορήγηση)
Έλεγχος δικαιολογητικών (ΚΥΑ 933-16/01/2009)
• Αίτηση συνοδευόµενη µε τρεις φωτογραφίες.
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Τα στοιχεία του διαβατηρίου πρέπει
να είναι τα ίδια µε τη θεώρηση εισόδου.
• Παράβολο µε τη µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από το ∆ήµο (άρθρου 92
παρ. 1 ν. 3386/05 105 ευρώ για διπλότυπο ∆ΟΥ – 45 ευρώ ταµειακή υπηρεσία ΟΤΑ).
• Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυµα που θα βεβαιώνει ότι
ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσηµα, το οποίο, σύµφωνα µε τα διεθνή
δεδοµένα και την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο
για τη δηµόσια υγεία.
• Θεωρηµένο αντίγραφο της έγγραφης συµφωνίας συνεργασίας, αν πρόκειται για
εγγραφή ή µεταγραφή αθλητή σε ερασιτεχνικό σωµατείο ή της σύµβασης εργασίας αν
πρόκειται για µεταγραφή επαγγελµατία ή αµειβόµενου αθλητή ή για πρόσληψη
προπονητή η σύµβαση εργασίας του µε το συγκεκριµένο αθλητικό σωµατείο Α.Α.Ε ή
Τ.Α.Α στην ελληνική γλώσσα.
• Βεβαίωση της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, µε την οποία πιστοποιείται ότι ο
αθλητής έχει δικαίωµα να ενταχθεί στη δύναµη αθλητικού σωµατείου, Αθλητικής
Ανώνυµης Εταιρείας ή Τµήµα Αµειβόµενων Αθλητών του οικείου αθλήµατος ή ότι ο
προπονητής έχει τα νόµιµα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλµατός του στην
Ελλάδα.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήµατος.
Η άδεια διαµονής χορηγείται για χρονικό διάστηµα µέχρι ενός έτους και µπορεί να
ανανεώνεται για όσο χρονικό διάστηµα διατηρείται σε ισχύ έγγραφη συµφωνία
συνεργασίας ή σύµβαση εργασίας του υπηκόου τρίτης χώρας. Ο υπήκοος τρίτης χώρας
που έχει λάβει άδεια διαµονής ως αθλητής ή προπονητής έχει δικαίωµα εργασίας στο
πλαίσιο της συγκεκριµένης δραστηριότητας.
ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ (ανανέωση)
Έλεγχος δικαιολογητικών (ΚΥΑ 933-16/01/2009)
1. Αθλητές – Προπονητές, Ανανέωση (Άρθρο 20)
•

Αίτηση συνοδευόµενη µε τρεις φωτογραφίες .
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• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Τα στοιχεία του διαβατηρίου πρέπει
να είναι τα ίδια µε τη θεώρηση εισόδου
• Παράβολο µε τη µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από το ∆ήµο (άρθρου 92
παρ. 1 ν. 3386/05 105 ευρώ για διπλότυπο ∆ΟΥ – 45 ευρώ ταµειακή υπηρεσία ΟΤΑ)
• Θεωρηµένο αντίγραφο της έγγραφης συµφωνίας συνεργασίας, αν πρόκειται για
εγγραφή ή µεταγραφή αθλητή σε ερασιτεχνικό σωµατείο και αν πρόκειται για µεταγραφή
επαγγελµατία ή αµειβόµενου αθλητή ή για πρόσληψη προπονητή η σύµβαση εργασίας
του µε το συγκεκριµένο αθλητικό σωµατείο στην ελληνική γλώσσα.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας,
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήµατος ή επικυρωµένο αντίγραφο
βιβλιαρίου υγείας.
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
1. Μέλη οικογένειας αθλητή ή προπονητή, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 20)
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ελλάδα µε ειδική θεώρηση εισόδου ως
αθλητές ή προπονητές µπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά την παρ. 1 του
άρθρου 54 µέλη της οικογένειάς τους. Τα µέλη της οικογένειας µπορούν να εισέλθουν
στην Ελλάδα είτε ταυτόχρονα είτε µετά την είσοδο του συντηρούντος στη χώρα και για
το ίδιο χρονικό διάστηµα για το οποίο πρόκειται να διαµείνει ο συντηρών.
• Αίτηση συνοδευόµενη µε τρεις φωτογραφίες .
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Τα στοιχεία του διαβατηρίου πρέπει
να είναι τα ίδια µε τη θεώρηση εισόδου
• Παράβολο µε τη µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από το ∆ήµο (άρθρου 92
παρ. 1 ν. 3386/05 105 ευρώ για διπλότυπο ∆ΟΥ – 45 ευρώ ταµειακή υπηρεσία ΟΤΑ)
• Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας διαµονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει
υποβληθεί σχετική αίτηση χορήγησης άδειας διαµονής
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο
να προκύπτει ο συγγενικός δεσµός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων
που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
2. Μέλη οικογένειας αθλητή ή προπονητή, Ανανέωση (Άρθρο 20)
• Αίτηση συνοδευµένη µε τρεις φωτογραφίες .
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Τα στοιχεία του διαβατηρίου πρέπει
να είναι τα ίδια µε τη θεώρηση εισόδου .
• Παράβολο µε τη µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από το ∆ήµο (άρθρου 92
παρ. 1 ν. 3386/05 105 ευρώ για διπλότυπο ∆ΟΥ – 45 ευρώ ταµειακή υπηρεσία ΟΤΑ). Το
παράβολο απαιτείται µόνο για τα ενήλικα µέλη ήτοι τη σύζυγο.
• Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας διαµονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει
υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει µεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή
ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική
επικράτεια.
3. Είσοδος και διαµονή για προετοιµασία αθλητών και προπονητών και λοιπού
εξειδικευµένου προσωπικού για συµµετοχή σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις,
Χορήγηση (Άρθρο 20, παρ. 5)
•

Αίτηση συνοδευµένη µε τρεις φωτογραφίες .
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• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Τα στοιχεία του διαβατηρίου πρέπει
να είναι τα ίδια µε τη θεώρηση εισόδου .
• Παράβολο µε τη µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από το ∆ήµο (άρθρου 92
παρ. 1 ν. 3386/05 105 ευρώ για διπλότυπο ∆ΟΥ – 45 ευρώ ταµειακή υπηρεσία ΟΤΑ
• Έγκριση της Ελληνικής Οµοσπονδίας του οικείου αθλήµατος.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
Η άδεια διαµονής χορηγείται για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει η έγκριση της ελληνικής
οµοσπονδίας του οικείου αθλήµατος και δεν µπορεί να υπερβεί το έτος. Σε κάθε
περίπτωση, δεν επιτρέπεται η ανανέωση της ανωτέρω άδειας διαµονής

Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (αρχική
χορήγηση)
Έλεγχος δικαιολογητικών (ΚΥΑ 933-16/01/2009)
• Αίτηση συνοδευόµενη µε τρεις φωτογραφίες .
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Τα στοιχεία του διαβατηρίου πρέπει
να είναι τα ίδια µε τη θεώρηση εισόδου.
• Παράβολο µε τη µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από το ∆ήµο (άρθρου 92
παρ. 1 ν. 3386/05 105 ευρώ για διπλότυπο ∆ΟΥ – 45 ευρώ ταµειακή υπηρεσία ΟΤΑ).
• Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυµα που θα βεβαιώνει ότι
ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσηµα, το οποίο, σύµφωνα µε τα διεθνή
δεδοµένα και την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο
για τη δηµόσια υγεία.
• Φωτοαντίγραφο λογαριασµού τραπεζικού ιδρύµατος της ηµεδαπής στο όνοµα του
αιτούντος στον οποίο θα έχει κατατεθεί το απαιτούµενο ποσό που έχει κριθεί ως επαρκές
(τουλάχιστον 60.000 ευρώ), προκειµένου να του χορηγηθεί η αντίστοιχη θεώρηση
εισόδου.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη
εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
• Θεώρηση εισόδου που θα έχει εκδοθεί για το σκοπό αυτό.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανανέωση (Άρθρο 25)

Έλεγχος δικαιολογητικών (ΚΥΑ 933-16/01/2009)
• Αίτηση συνοδευόµενη µε τρεις φωτογραφίες .
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Τα στοιχεία του διαβατηρίου πρέπει
να είναι τα ίδια µε τη θεώρηση εισόδου
• Παράβολο µε τη µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από το ∆ήµο (άρθρου 92
παρ. 1 ν. 3386/05 210 ευρώ για διπλότυπο ∆ΟΥ – 90 ευρώ ταµειακή υπηρεσία ΟΤΑ)
• Υπεύθυνη δήλωση του υπηκόου τρίτης χώρας ότι συνεχίζει να ασκεί την ίδια
οικονοµική δραστηριότητα.
• Άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας, όπου αυτή απαιτείται από την κείµενη
νοµοθεσία, από τον αρµόδιο φορέα.
• Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο.
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τον οικείο
ασφαλιστικό φορέα
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
• Παραστατικά από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι κατά την υλοποίηση της
οικονοµοτεχνικής µελέτης δαπανήθηκαν τα αναφερόµενα για κάθε στάδιο υλοποίησης
ποσά.
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ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (µε σταθερό εργοδότη ή µε
περισσότερους του ενός σταθερούς εργοδότες ή παροχή υπηρεσιών ή έργου σε
ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα).
Έλεγχος δικαιολογητικών (ΚΥΑ 933-16/01/2009)
• Αίτηση συνοδευόµενης µε τρεις φωτογραφίες.
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Ελέγχουµε να µην υπάρχει αλλαγή
στοιχείων ταυτότητας – πατρωνύµου (εγκύκλιος 1/2008 – τα στοιχεία πρέπει να είναι τα
ίδια και εάν υπάρχει αλλαγή πρέπει να συνοδεύεται µε βεβαίωση ταυτοπροσωπίας )
• Παράβολο µε τη µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από το ∆ήµο (άρθρου 92
παρ. 1 ν. 3386/05 210 ευρώ για διπλότυπο ∆ΟΥ – 90 ευρώ ταµειακή υπηρεσία του
∆ήµου.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί για πρώτη φορά ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα.
• Οικονοµοτεχνική µελέτη από την οποία θα προκύπτει το ύψος της επένδυσης, ο
εξοπλισµός, ο αριθµός και οι ειδικότητες των εργαζοµένων καθώς και στοιχεία που θα
αποδεικνύουν την επιστηµονική, τεχνική ή επαγγελµατική του κατάρτιση ως προς τη
δραστηριότητα που θέλει να ασκήσει (πτυχία, βεβαιώσεις σπουδών, προϋπηρεσία) όπου
απαιτούνται.
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων από το προηγούµενο
ασφαλιστικό φορέα (βεβαίωση του οικείου οργανισµού κοινωνικής ασφάλισης, από την
οποία προκύπτουν οι ηµέρες εργασίας και η διάρκεια ασφάλισης).
• Φωτοαντίγραφο λογαριασµού τραπεζικού ιδρύµατος της ηµεδαπής στο όνοµα του
αιτούντος στον οποίο θα έχει κατατεθεί το απαιτούµενο ποσό που έχει κριθεί ως επαρκές
(τουλάχιστον 60.000 ευρώ).
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
Το αίτηµα διαβιβάζεται στην Επιτροπή του άρθρου 24 Ν. 3386/2005 και γνωµοδοτεί
σχετικά µε τη σκοπιµότητα, αρτιότητα της µελέτης και γνωµοδοτεί σχετικά µε το
δικαίωµα έναρξης της συγκεκριµένης δραστηριότητας

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ (ή σε περισσότερους του ενός µη
σταθερούς εργοδότες λόγω αποδεδειγµένης διακοπής της δραστηριότητας)
Έλεγχος δικαιολογητικών (ΚΥΑ 933-16/01/2009)
• Αίτηση συνοδευόµενης µε τρεις φωτογραφίες.
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Ελέγχουµε να µην υπάρχει αλλαγή
στοιχείων ταυτότητας – πατρωνύµου (εγκύκλιος 1/2008 – τα στοιχεία πρέπει να είναι τα
ίδια και εάν υπάρχει αλλαγή πρέπει να συνοδεύεται µε βεβαίωση ταυτοπροσωπίας ) .
• Παράβολο µε τη µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από το ∆ήµο (άρθρου 92
παρ. 1 ν. 3386/05 210 ευρώ για διπλότυπο ∆ΟΥ – 90 ευρώ ταµειακή υπηρεσία του
∆ήµου.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί για πρώτη φορά ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα.
• Αίτηση συνοδευόµενης µε τρεις φωτογραφίες.
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Ελέγχουµε να µην υπάρχει αλλαγή
στοιχείων ταυτότητας – πατρωνύµου (εγκύκλιος 1/2008 – τα στοιχεία πρέπει να είναι τα
ίδια και εάν υπάρχει αλλαγή πρέπει να συνοδεύεται µε βεβαίωση ταυτοπροσωπίας)
• Επίσηµο αποδεικτικό στοιχείο διακοπής της ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας.
• Επικυρωµένο αντίγραφο της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας µε θεωρηµένο το
γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δηµόσια υπηρεσία, από την οποία να
προκύπτει ότι η αµοιβή του είναι ίση µε τις µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη,
όπως ορίζονται µε την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας καθώς και
το διάστηµα απασχόλησής του ή υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη θεωρηµένη για το
γνήσιο της υπογραφής του από δηµόσια υπηρεσία, στην οποία να αναφέρεται ότι η
αµοιβή του εργαζόµενου είναι ίση µε τις µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη,
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όπως ορίζονται µε την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας καθώς και
το διάστηµα απασχόλησής του.
• Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισης σύµβασης; α) άτοµα που
απασχολούνται σε γεωργικές εργασίες, β) οικοδόµοι, γ) αποκλειστικές νοσοκόµες δ)
προσωπικό εργαζόµενο κατ΄ οίκον.
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τον προηγούµενο
ασφαλιστικό φορέα.
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ- ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Έλεγχος δικαιολογητικών (ΚΥΑ 933-16/01/2009)
1. Σπουδές – Αρχική χορήγηση άδειας διαµονής ετήσιας διάρκειας (Άρθρο 5 του Π.∆.
101/2008 ).
• Βεβαίωση εγγραφής και καταβολής τελών στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα, όπου αυτά
απαιτούνται ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή.
Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την
κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ.
4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισµού του ύψους και τρόπου απόδειξης
διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του
ν.3386/05 όπως ισχύει κάθε φορά.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
• Συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική µέριµνα για την προβλεπόµενη
διαµονή, σε περίπτωση που είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών.
2. Σπουδές - Αρχική χορήγηση άδειας διαµονής ισόχρονης µε την ανώτατη διάρκεια
φοίτησης του προγράµµατος σπουδών (Άρθρα 5 και 6 του Π.∆. 101/2008).
• Βεβαίωση εγγραφής και καταβολής τελών στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα, όπου αυτά
απαιτούνται ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή καθώς και βεβαίωση του
οικείου εκπαιδευτικού ιδρύµατος για το συνολικό χρόνο σπουδών του συγκεκριµένου
προγράµµατος .
• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την
κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ.
4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισµού του ύψους και τρόπου απόδειξης
διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του
ν.3386/05 όπως ισχύει κάθε φορά.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
• Συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική µέριµνα για την προβλεπόµενη
διαµονή, σε περίπτωση που είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών
• Απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε έτος για
το οποίο χορηγείται η άδεια διαµονής
3. Σπουδές - Ανανέωση (Άρθρο 6 του Π.∆. 101/2008)
• Βεβαίωση εγγραφής και συµµετοχής στις εξετάσεις από το οικείο εκπαιδευτικό
ίδρυµα.
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας σπουδών, από το οποίο να προκύπτει η
γενικότερη πρόοδός του ή λεπτοµερής έκθεση προόδου από αρµόδιο όργανο, σε
περίπτωση µεταπτυχιακών σπουδών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

15

• Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ή αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την
κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ.
4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισµού του ύψους και τρόπου απόδειξης
διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του
ν.3386/05» όπως ισχύει κάθε φορά.
4. Σπουδές - Κινητικότητα εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άρθρο 7 του
Π.∆. 101/2008)
• Βεβαίωση εγγραφής και καταβολής τελών στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα, όπου αυτά
απαιτούνται ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή καθώς και βεβαίωση του
οικείου εκπαιδευτικού ιδρύµατος για το συνολικό χρόνο σπουδών του συγκεκριµένου
προγράµµατος .
• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την
κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ.
4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισµού του ύψους και τρόπου απόδειξης
διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του
ν.3386/05 όπως ισχύει κάθε φορά.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
• Συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική µέριµνα για την προβλεπόµενη
διαµονή, σε περίπτωση που είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών
• Απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε έτος για
το οποίο χορηγείται η άδεια διαµονής
• Ακριβές αντίγραφο της άδειας διαµονής για σπουδές, της οποίας είναι κάτοχος στο
άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύµατος του άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τον κύκλο σπουδών που έχει διανύσει ο σπουδαστής σε αυτό, καθώς και για
το συµπληρωµατικό ή συναφή χαρακτήρα του ανωτέρω κύκλου σπουδών µε το
πρόγραµµα που πρόκειται να παρακολουθήσει στην Ελλάδα
• Βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του αντίστοιχου προγράµµατος για τη συµµετοχή
του σπουδαστή σε κοινοτικό ή διµερές πρόγραµµα ανταλλαγής ή βεβαίωση των
αρµόδιων αρχών κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι έχει γίνει δεκτός σε αυτό
ως σπουδαστής για διάστηµα τουλάχιστον δύο ετών ή βεβαίωση του εκπαιδευτικού
ιδρύµατος του άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την οποία
πιστοποιείται η υποχρεωτική παρακολούθηση µέρους του προγράµµατος των σπουδών
αυτών στην Ελλάδα
5. Μέλος οικογένειας σπουδαστή
• Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας διαµονής του γονέα ή βεβαίωση ότι έχει
υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Έλεγχος δικαιολογητικών (ΚΥΑ 933-16/01/2009)
1. Επαγγελµατική κατάρτιση - Αρχική χορήγηση (Άρθρο 30 παρ. 2)
• Βεβαίωση εγγραφής από το αρµόδιο δηµόσιο ή ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή.
• Έγκριση φοίτησης από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
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• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την
κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ.
4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισµού του ύψους και τρόπου απόδειξης
διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του
ν.3386/05», όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Επαγγελµατική κατάρτιση – Ανανέωση (Άρθρο 30, παρ. 2)
• Βεβαίωση εγγραφής και συµµετοχής στις εξετάσεις από το αρµόδιο δηµόσιο ή
ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας σπουδών, από το οποίο να προκύπτει η
γενικότερη πρόοδός του.
• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την
κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ.
4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισµού του ύψους και τρόπου απόδειξης
διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του
ν.3386/05», όπως ισχύει κάθε φορά.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
3. Σπουδές σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 30, παρ. 3)
• Βεβαίωση του εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, από την οποία να προκύπτει ότι ο
υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται δεκτός για φοίτηση σε πρόγραµµά του, καθώς και η
χρονική διάρκεια του εν λόγω προγράµµατος, θεωρηµένη από την αρµόδια υπηρεσία της
οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την
κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ.
4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισµού του ύψους και τρόπου απόδειξης
διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του
ν.3386/05», όπως ισχύει κάθε φορά.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
4. Σπουδές σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Ανανέωση (Άρθρο 30 παρ. 3 )
• Βεβαίωση εγγραφής και συµµετοχής στις εξετάσεις από το αρµόδιο Εργαστήριο
Ελευθέρων Σπουδών.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την
κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ.
4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισµού του ύψους και τρόπου απόδειξης
διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του
ν.3386/05», όπως ισχύει κάθε φορά.
5. Υπότροφοι –Ειδικά Προγράµµατα
5.1 Υπότροφοι –Συµµετοχή σε Ειδικά Προγράµµατα, Χορήγηση (Άρθρο 34)
• Βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του αντίστοιχου προγράµµατος για τη συµµετοχή
του υπηκόου τρίτης χώρας σε αυτό ή για τη χορήγηση υποτροφίας, καθώς και για τη
διάρκεια του προγράµµατος ή της χορηγούµενης υποτροφίας.
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• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.

5.2. Φοιτητές που συµµετέχουν σε προγράµµατα µε σκοπό την πρακτική άσκηση (Άρθρο 34
παρ. 3), Αρχική χορήγηση
• Βεβαίωση του αρµόδιου, κατά περίπτωση φορέα ανταλλαγών, από την οποία θα
προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται αποδεκτός στο πρόγραµµα για πρακτική
άσκηση στο αντικείµενο των σπουδών του σε συγκεκριµένη επιχείρηση για ορισµένο
χρονικό διάστηµα, καθώς και η χρονική διάρκεια του εν λόγω προγράµµατος.
• Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος είναι ασφαλισµένος
καθ΄όλη τη διάρκεια παραµονής στην ηµεδαπή.
5.3. Φοιτητές που συµµετέχουν σε προγράµµατα µε σκοπό την πρακτική άσκηση (Άρθρο
34 παρ. 3), παράταση - ανανέωση
• Βεβαίωση του αρµόδιου, κατά περίπτωση φορέα ανταλλαγών από την οποία θα
προκύπτει η ανάγκη εξάµηνης παράτασης της χρονικής διάρκειας του προγράµµατος
πρακτικής άσκησης του υπηκόου τρίτης χώρας, που αφορά αντικείµενο των σπουδών
του σε συγκεκριµένη επιχείρηση στην οποία έχει ήδη απασχοληθεί για το προηγούµενο
εξάµηνο.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
6. Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 32)
• Βεβαίωση των αντίστοιχων σχολών ή των ειδικών σχολείων των ενόπλων ∆υνάµεων,
ή των Σωµάτων Ασφαλείας, ή βεβαίωση από τις Ακαδηµίες του Εµπορικού Ναυτικού, από
την οποία να προκύπτει ότι έχει γίνει δεκτός για φοίτηση, καθώς και η χρονική διάρκεια
των σπουδών στις εν λόγω σχολές και η ανάληψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.

7. Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας
7.1 Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 33)
•
Βεβαίωση του οικείου νοσηλευτικού ιδρύµατος ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας
γίνεται δεκτός για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας, καθώς και του χρόνου που
απαιτείται για την απόκτηση αυτής.
•
Ακριβές φωτοαντίγραφο απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, που αφορά στην τοποθέτηση του υπηκόου τρίτης χώρας για ειδίκευση
στο ανωτέρω νοσηλευτικό ίδρυµα.
•
Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την
κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
7.2 Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, Ανανέωση (Άρθρο 33)
•
Βεβαίωση του οικείου νοσηλευτικού ιδρύµατος ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας
εξακολουθεί να συµµετέχει στη διαδικασία απόκτησης ιατρικής ειδικότητας.
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•
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ή επικυρωµένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του
οικείου ασφαλιστικού φορέα.
7.3 Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχεται στη Χώρα για την
απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 33 παρ. 2)
•
Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας διαµονής του συντηρούντος ή βεβαίωση
ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
•
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από
το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσµός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην
περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
•
Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη
εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
7.4 Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχεται στη Χώρα για την
απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, Ανανέωση ( Άρθρο 33 παρ. 2)
•
Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας διαµονής του συντηρούντος ή βεβαίωση
ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
•
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
•
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει µεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή
ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην
ελληνική επικράτεια.
8. Χορήγηση άδειας διαµονής για εθελοντική υπηρεσία (άρθρο 10 του Π.∆. 101/2008)
•
Υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία ο φορέας υλοποίησης του προγράµµατος
εθελοντικής υπηρεσίας αναλαµβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδίου, διαβίωσης,
καταλύµατος, επαναπατρισµού και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαµονής του εθελοντή στην Ελλάδα,
περιλαµβανοµένων και των εξόδων τυχόν εκπαίδευσής του για την εκπλήρωση των
καθηκόντων του και η οποία περιλαµβάνει επίσης, περιγραφή των καθηκόντων του
και των όρων άσκησής τους, καθώς και του ωραρίου εργασίας του και της χρονικής
διάρκειας του προγράµµατος
•
Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου αστικής ευθύνης που έχει συνάψει
ο φορέας υλοποίησης του προγράµµατος εθελοντικής υπηρεσίας, για οποιαδήποτε
αξίωση αποζηµίωσης ήθελε προβάλλει ο εθελοντής εις βάρος του ιδίου ή τρίτων, κατά
τη διάρκεια παροχής της εθελοντικής υπηρεσίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ
Έλεγχος δικαιολογητικών (ΚΥΑ 933-16/01/2009)
1. Οικονοµικά ανεξάρτητα άτοµα, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 36 )
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
• Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε επίπεδο σταθερού
ετήσιου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ
398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισµού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών
πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05» όπως ισχύει
κάθε φορά.
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2. Οικονοµικά ανεξάρτητα άτοµα, Ανανέωση ( Άρθρο 36 )
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
• Αποδεικτικά στοιχεία ότι εξακολουθεί να διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε
επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. 4415/06
ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισµού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης
επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05» όπως
ισχύει κάθε φορά.
3. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, οικονοµικά ανεξάρτητου ατόµου, Αρχική
χορήγηση ( Άρθρο 36 παρ. 2)
• Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας διαµονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει
υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο
να προκύπτει ο συγγενικός δεσµός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση
τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
• Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε επίπεδο σταθερού
ετήσιου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ
398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισµού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών
πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05» όπως ισχύει
κάθε φορά.
4. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, οικονοµικά ανεξάρτητου ατόµου,
Ανανέωση (Άρθρο 36 παρ. 2).
•
Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας διαµονής του συντηρούντος ή βεβαίωση
ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
•
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει µεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή
ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην
ελληνική επικράτεια.
•
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
•
Αποδεικτικά στοιχεία ότι εξακολουθεί να διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης,
σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ.
4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισµού του ύψους και τρόπου
απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις
διατάξεις του ν.3386/05» όπως ισχύει κάθε φορά.

5. Ενήλικα τέκνα διπλωµατικών υπαλλήλων, (Άρθρο 37)
•
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών από
το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσµός.
•
Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη
εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
•
Βεβαίωση από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για την
διπλωµατική ιδιότητα του γονέα και το χρονικό διάστηµα υπηρεσίας του στην
Ελλάδα.
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6. Υπηρετικό προσωπικό ∆ιπλωµατικών Αποστολών Ιδιωτικό υπηρετικό προσωπικό
µελών ∆ιπλωµατικών Αποστολών, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 37 ).
•
Βεβαίωση από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την
ιδιότητά τους, καθώς και για το χρόνο απασχόλησής τους στην Ελλάδα.
•
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
7. Ανταποκριτές ξένου τύπου
7.1 Ανταποκριτές ξένου τύπου, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 38)
•
Επικυρωµένο αντίγραφο της σχετικής διαπίστευσης από τη Γενική Γραµµατεία
Ενηµέρωσης.
•
Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη
εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
7.2 Ανταποκριτές ξένου τύπου, Ανανέωση (Άρθρο 38)
•
Βεβαίωση της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης ότι εξακολουθεί να υφίσταται
η διαπίστευση του εν λόγω ανταποκριτή.
•
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
7.3 Μέλος οικογένειας ανταποκριτή ξένου τύπου, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 38)
•
Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας διαµονής του συντηρούντος ή βεβαίωση
ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
•
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από
το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσµός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην
περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
•
Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη
εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
7.4. Μέλος οικογένειας ανταποκριτή ξένου τύπου, Ανανέωση ( Άρθρο 38 )
•
Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας διαµονής του συντηρούντος ή βεβαίωση
ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
•
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
•
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει µεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή
ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην
ελληνική επικράτεια.
8. Λειτουργοί γνωστών θρησκειών
8.1 Λειτουργοί γνωστών θρησκειών, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 39 )
•
Βεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη, όταν πρόκειται για λειτουργούς της
επικρατούσας θρησκείας, ότι ο ενδιαφερόµενος θα ασκήσει αποκλειστικά ιερατικά
καθήκοντα ή
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•
Βεβαίωση από τον εκπρόσωπο της γνωστής στη Χώρα θρησκείας ότι ο
ενδιαφερόµενος θα ασκήσει αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα καθώς και ότι θα
αναλάβει τα έξοδα διαβίωσης του στη χώρα.
•
Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη
εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
8.2 Λειτουργοί γνωστών θρησκειών , Ανανέωση (Άρθρο 39)
•
Βεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη, όταν πρόκειται για λειτουργούς της
επικρατούσας θρησκείας, ότι ο ενδιαφερόµενος εξακολουθεί να ασκεί αποκλειστικά
ιερατικά καθήκοντα ή
•
Βεβαίωση από τον εκπρόσωπο της γνωστής στη Χώρα θρησκείας ότι ο
ενδιαφερόµενος εξακολουθεί να ασκεί αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα καθώς και ότι
θα αναλάβει τα έξοδα διαβίωσης του στη χώρα.
•
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
8.3 Μέλος οικογένειας λειτουργού γνωστής θρησκείας, Αρχική χορήγηση, (Άρθρο 39
παρ. 2)
•
Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας διαµονής του συντηρούντος ή βεβαίωση
ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
•
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από
το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσµός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην
περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
•
Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη
εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
8.4 Μέλος οικογένειας λειτουργού γνωστής θρησκείας, Ανανέωση ( Άρθρο 39 παρ. 2)
•
Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας διαµονής του συντηρούντος ή βεβαίωση
ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
•
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
•
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει µεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή
ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην
ελληνική επικράτεια.

9. Αθωνιάδα Σχολή
9.1 Φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία του Αγίου Όρους, Αρχική
χορήγηση (Άρθρο 40)
•
Βεβαίωση Ιεράς Μονής, ιδρύµατος, ή ιδιώτη ότι αναλαµβάνουν την κηδεµονία
τα έξοδα σπουδών και διαβίωσης του, στο Αγ. Όρος.
•
Βεβαίωση εγγραφής στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία στην οποία να
αναφέρεται και η συνολική διάρκεια των σπουδών.
•
Βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύµατος ή του
ιδιώτη, που έχει αναλάβει την κηδεµονία του, ότι αναλαµβάνει την κάλυψη των
εξόδων νοσηλείας του και πλήρους ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
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9.2 Φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία του Αγίου Όρους , Ανανέωση
(Άρθρο 40)
•
Βεβαίωση Ιεράς Μονής, ιδρύµατος, ή ιδιώτη ότι αναλαµβάνουν την κηδεµονία
τα έξοδα σπουδών και διαβίωσης του, στο Αγ. Όρος.
•
Βεβαίωση της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας ότι συνεχίζεται η
φοίτηση του και συγκεκριµένα παρατείνεται κατά ένα έτος προκειµένου να τελειώσει
τις σπουδές του.
•
Βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύµατος ή του
ιδιώτη, που έχει αναλάβει την κηδεµονία του, ότι αναλαµβάνει την κάλυψη των
εξόδων νοσηλείας του και πλήρους ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
10. Σπουδή, γνωριµία και άσκηση του Αγιορείτικου βίου
10.1 Σπουδή και γνωριµία του Αγιορείτικου βίου, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 41)
•
Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι αναλαµβάνει να του παρέχει
κατάλυµα, τροφή και τα λοιπά έξοδα διαβίωσής του, και ότι αναλαµβάνει να τον
ασφαλίσει για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και πλήρους ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης.
•
Εισήγηση της Ιεράς Επιστασίας για την χορήγηση της αντίστοιχης άδειας
διαµονής.
10.2. Σπουδή και γνωριµία του Αγιορείτικου βίου, Ανανέωση (Άρθρο 41)
•
Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι αναλαµβάνει να του παρέχει
κατάλυµα, τροφή και τα λοιπά έξοδα διαβίωσής του, και ότι αναλαµβάνει να τον
ασφαλίσει για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και πλήρους ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης.
•
Εισήγηση της Ιεράς Επιστασίας για την χορήγηση της αντίστοιχης άδειας
διαµονής.
10.3 Γνωριµία του Μοναχικού βίου ή Μοναχισµός, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 41)
•
Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής από την οποία να προκύπτει ότι ο
υπήκοος τρίτης χώρας είναι εγγεγραµµένος στο µοναχολόγιο της Μονής ως µοναχός
είτε ως δόκιµος µοναχός, και ότι η Μονή αναλαµβάνει να του παρέχει κατάλυµα,
τροφή και τα λοιπά έξοδα διαβίωσής του.
•
Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι αναλαµβάνει την κάλυψη
εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
10.4 Γνωριµία του Μοναχικού βίου ή Μοναχισµός, Ανανέωση (Άρθρο 41)
•
Βεβαίωση της φιλοξενούσα Ιεράς Μονής από την οποία προκύπτει ότι ο
υπήκοος τρίτης χώρας είναι εγγεγραµµένος στο µοναχολόγιο της Μονής ως µοναχός
είτε ως δόκιµος µοναχός, και ότι η Μονή αναλαµβάνει να του παρέχει κατάλυµα
,τροφή και τα λοιπά έξοδα διαβίωσής του.
•
Βεβαίωση της φιλοξενούσα Ιεράς Μονής ότι αναλαµβάνει την κάλυψη
εξόδων νοσηλείας, και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
•
Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά του µοναχολογίου.
•
Απολυτήριο της προηγούµενης Μονής, σε περίπτωση µετακίνησης.
ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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Έλεγχος δικαιολογητικών (ΚΥΑ 933-16/01/2009)
Με τις διατάξεις του άρθρου 42, ρυθµίζονται τα θέµατα της διαµονής-εργασίας των
υπηκόων τρίτων χωρών (Tour Leader), οι οποίοι είναι Αρχηγοί Οργανωµένων Οµάδων
Τουρισµού. Για τη χορήγηση άδειας διαµονής σε αρχηγούς οργανωµένων Οµάδων
Τουρισµού έχει δικαίωµα να υποβάλει αίτηση ο υπήκοος τρίτης χώρας, εφόσον εισέλθει
στη Χώρα µε ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό. Η άδεια διαµονής χορηγείται
για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µήνες και δεν ανανεώνεται εντός του ίδιου έτους.
Στους υπηκόους τρίτης χώρας που έλαβαν την ανωτέρω άδεια διαµονής δεν επιτρέπεται
η αλλαγή σκοπού.
• Βεβαίωση ασφάλισης για κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρµακευτικής
περίθαλψης και για την κάλυψη εργατικού ατυχήµατος. Σε περίπτωση που υπάρχει µε τη
χώρα του διακρατική συµφωνία ασφάλισης για υγεία και εργατικό ατύχηµα, αρκεί η
προσκόµιση βεβαίωσης της χώρας του ότι είναι ασφαλισµένος στο κοινωνικό
ασφαλιστικό της σύστηµα σε διαφορετική περίπτωση θα προσκοµίσει εγγύηση του
κράτους προέλευσης, ότι θα καλύψει τον ασφαλιστικό κίνδυνο από τις ανωτέρω αιτίες ή
ασφαλιστήριο ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρίας κάλυψης των ανωτέρω κινδύνων για την
απασχόλησή του ως Τour Leader στην Ελλάδα.
• Βεβαίωση από τη ∆ιεύθυνση Τουρισµού της Περιφέρειας που εδρεύει το τουριστικό
γραφείο, στην οποία να αναφέρεται ότι εγκρίνεται η εργασία του αλλοδαπού ως Αρχηγού
οργανωµένων Οµάδων Τουρισµού.
• Βεβαίωση του αλλοδαπού τουριστικού γραφείου που να βεβαιώνει ότι ο υπό
απασχόληση αλλοδαπός αµείβεται από το εν λόγω γραφείο.
• Υπεύθυνη δήλωση ελληνικού τουριστικού γραφείου που συνεργάζεται µε αλλοδαπό
τουριστικό γραφείο ότι ο αλλοδαπός δεν θα προσληφθεί για εργασία και ότι θα
απασχοληθεί εκτός του γραφείου για την εξυπηρέτηση των αφικνούµενων οµάδων
τουριστών µέσω αλλοδαπού τουριστικού γραφείου για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα
που δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες. Υπεύθυνη δήλωση του υπηκόου τρίτης
χώρας ότι δεν πρόκειται να ασκήσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εντός της
Ελληνικής Επικράτειας.

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Έλεγχος δικαιολογητικών (ΚΥΑ 933-16/01/2009)
1. Άδεια διαµονής για την εκπόνηση ερευνητικού προγράµµατος, Αρχική χορήγηση
(Άρθρο 7 του Π.∆.128/2008)
• Ακριβές αντίγραφο της σύµβασης υποδοχής υπογεγραµµένη µε ερευνητικό
οργανισµό, από την οποία να προκύπτουν οι όροι συνεργασίας, ο χρόνος ολοκλήρωσης
της, καθώς και η κάλυψη του συνόλου των εξόδων διαµονής και διαβίωσης στην Ελλάδα.
• Ατοµική δήλωση ανάληψης οικονοµικής ευθύνης από τον ερευνητικό οργανισµό
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση ασφάλισης στον οικείο ασφαλιστικό φορέα
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
2. Άδεια διαµονής για την εκπόνηση ερευνητικού προγράµµατος, Ανανέωση , Άρθρο 8
του Π.∆. 128/2008)
• Ακριβές αντίγραφο της σύµβασης περί παράτασης συνεργασίας µε τον ερευνητικό
οργανισµό, από την οποία να προκύπτουν οι όροι συνεργασίας, ο χρόνος ολοκλήρωσης
της, καθώς και η κάλυψη του συνόλου των εξόδων διαµονής και διαβίωσης στην Ελλάδα.
• Βεβαίωση ή αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα
3. Μέλος οικογένειας αιτούντος άδεια διαµονής για την εκπόνηση ερευνητικού
προγράµµατος, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 9 του Π.∆. 128/2008)
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• Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας διαµονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει
υποβληθεί σχετική αίτηση.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών από το οποίο
να προκύπτει ο συγγενικός δεσµός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων
που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
4. Μέλος οικογένειας αιτούντος άδεια διαµονής για την εκπόνηση ερευνητικού
προγράµµατος, Ανανέωση ( Άρθρο 9 του Π.∆. 128/2008)
• Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας διαµονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει
υποβληθεί σχετική αίτηση.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει µεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή
ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική
επικράτεια.
5. Άδεια διαµονής σε υπήκοο τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια διαµονής ερευνητή σε
άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπόνηση µέρους της έρευνας στην
Ελλάδα
• Φωτοαντίγραφο της άδειας διαµονής «Ερευνητή» χορηγηθείσας από άλλο κράτος
µέλος
• Ακριβές αντίγραφο της σύµβασης υποδοχής υπογεγραµµένη µε ερευνητικό
οργανισµό, από την
οποία να προκύπτουν οι όροι συνεργασίας, ο χρόνος ολοκλήρωσης της, καθώς και η
κάλυψη του
συνόλου των εξόδων διαµονής και διαβίωσης στην Ελλάδα.
• Ατοµική δήλωση ανάληψης οικονοµικής ευθύνης από τον ερευνητικό οργανισµό
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση ασφάλισης στον οικείο ασφαλιστικό φορέα
σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.

Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ (ΓΕΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ)
Έλεγχος δικαιολογητικών (ΚΥΑ 933-16/01/2009)
1. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας – Έγκριση οικογενειακής επανένωσης
• Αίτηση του συντηρούντος για την έγκριση εισόδου µέλους της οικογένειας του στη
χώρα λόγω οικογενειακής συνένωσης (άρθρο 5 του αριθµ. 131/2006 Π.∆. ).
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου
αναγνωρισµένου από τη χώρα µας και της ισχύουσας άδειας διαµονής του ή βεβαίωση
ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών επίσηµα
επικυρωµένο και µεταφρασµένο, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσµός και σε
περίπτωση µη κοινών τέκνων, δηµόσιο έγγραφο των αλλοδαπών αρχών επίσηµα
επικυρωµένο και µεταφρασµένο από το οποίο θα προκύπτει ο συγγενικός δεσµός των
τέκνων και του εταίρου των συζύγων συνοδευµένο από επίσηµο έγγραφο αλλοδαπής
αρχής, µε το οποίο θα βεβαιώνεται η δυνατότητα διαµονής τους στην Ελλάδα (π.χ.
απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συµφωνία των γονέων για τον επιµερισµό
της επιµέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί το νόµιµο τύπο κ.λ.π.). Στην περίπτωση
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που ο συντηρών ζητεί την επανένωση µε ανήλικο τέκνο που έχει αποκτήσει στο πλαίσιο
πολυγαµικού γάµου µε άλλη σύζυγο από αυτή µε την οποία έχει επανενωθεί στην Ελλάδα
και για το οποίο του έχει ανατεθεί νοµίµως η επιµέλεια, προσκοµίζει επιπλέον έγγραφο
της χώρας κατοικίας του τέκνου, επίσηµα επικυρωµένο και µεταφρασµένο µε το οποίο
αποδεικνύεται η ανάθεση της επιµέλειας αποκλειστικά στον συντηρούντα.
• Επικυρωµένο συµβόλαιο αγοράς κατοικίας ή θεωρηµένη σύµβαση µίσθωσης κατοικίας
από ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία ή σε περίπτωση παραχώρησης κατοικίας υπεύθυνη
δήλωση του ιδιοκτήτη της οικίας, θεωρηµένη από την Υπηρεσία Εισοδήµατος της
αρµόδιας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ), στην οποία δηλώνει ότι παραχωρεί
στον συντηρούντα την συγκεκριµένη οικία, για τη χρήση της οποίας δεν εισπράττει
µίσθωµα.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι τα µέλη της οικογένειας του για τα οποία ζητείται η έγκριση
εισόδου πρόκειται να κατοικήσουν µαζί του.
• Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της Εφορίας του
τελευταίου οικονοµικού έτους ή άλλο επίσηµο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι
διαθέτει ετήσιο εισόδηµα µεγαλύτερο ή ίσο των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(8.500 ευρώ), προσαυξηµένο κατά 20% για τον έτερο σύζυγο και κατά 15% για κάθε
τέκνο.
• Αποδεικτικά ότι είναι ασφαλισµένος για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
2. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Αρχική χορήγηση (άρθρο 7 του αριθµ.
131/2006 Π.∆. ).
• Ακριβές φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαµονής του συντηρούντος ή
βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει µεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση
3. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Ανανέωση (άρθρο 8 του αριθµ. 131/2006
Π.∆.), Ανανέωση
• Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας διαµονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει
υποβληθεί σχετική αίτηση.
• Επικυρωµένο αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού
σηµειώµατος του συντηρούντος και των µελών της οικογένειας του για το προηγούµενο
οικονοµικό έτος, από την οποία να προκύπτει το εισόδηµα τους. (Η προσµέτρηση γίνεται
βάσει των αναφερόµενων στην παρ. 3(γ) του άρθρου 8 του Π.∆. )
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει µεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
4. Αρχική άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση σε µέλη οικογένειας υπηκόου
τρίτης χώρας για τις περιπτώσεις που οι οικογένειες συστήνονται στην Ελλάδα (άρθρο
40 παρ.4 του ν.3731/2008).
• Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας διαµονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει
υποβληθεί σχετική αίτηση.
• Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας διαµονής του µέλους της οικογένειας
• Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάµου ή ισοδύναµου εγγράφου που αποδεικνύει
τη συγγενική σχέση, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από την υπηρεσία που προβλέπει
η εθνική νοµοθεσία του εν λόγω κράτους, επικυρωµένο και µεταφρασµένο ή ληξιαρχική
πράξη γάµου ελληνικής δηµόσιας αρχής σε περίπτωση τέλεσης γάµου στην Ελλάδα.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
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• ∆ήλωση Ε9 στην περίπτωση ιδιοκτησίας ή Θεωρηµένη σύµβαση µίσθωσης από
∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ), ή σε περίπτωση παραχώρησης κατοικίας,
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της οικίας, θεωρηµένη από την Υπηρεσία Εισοδήµατος
της αρµόδιας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ), στην οποία θα δηλώνει ότι
παραχωρεί στο συντηρούντα την συγκεκριµένη οικία, για τη χρήση της οποίας δεν
εισπράττει µίσθωµα.
5. Ανανέωση άδειας διαµονής για οικογενειακή επανένωση σε µέλη οικογένειας υπηκόου
τρίτης χώρας για τις περιπτώσεις που οι οικογένειες συστήνονται στην Ελλάδα (άρθρο
40 παρ.4 του ν. 3731/2008).
• Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας διαµονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει
υποβληθεί σχετική αίτηση.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει µεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
6. Αρχική χορήγηση άδειας διαµονής σε ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών που
γεννιούνται στην Ελλάδα (άρθρο 40 παρ. 4β του ν. 3731/2008).
• Αντίγραφο της άδειας διαµονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί
σχετική αίτηση ανανέωσης
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
7. Ανανέωση άδειας διαµονής ανήλικων τέκνων υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν
γεννηθεί στην Ελλάδα
• Αντίγραφο της άδειας διαµονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί
σχετική αίτηση
• Υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι δεν έχει µεταβληθεί η οικογενειακή του
κατάσταση
8. Αυτοτελής άδεια διαµονής µέλους οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας
8.1 Αυτοτελής άδεια διαµονής µέλους οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Αρχική
χορήγηση (άρθρο 11 του αριθµ. 131/2006 Π.∆. περί ¨Εναρµόνισης της ελληνικής
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά µε το δικαίωµα οικογενειακής
επανένωσης)
• Ακριβή φωτοαντίγραφα προηγούµενων αδειών διαµονής για οικογενειακή επανένωση
από τις οποίες να αποδεικνύεται συνολικά η πενταετής νόµιµη διαµονή του στην Ελλάδα
για το σκοπό αυτό ή έγγραφο που αποδεικνύει την ενηλικίωση ή ληξιαρχική πράξη
θανάτου του συντηρούντος για την περίπτωση θανάτου ή απόφαση διαζυγίου ή
ακύρωσης του γάµου για την περίπτωση διαζυγίου ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του
νέου συµβολαίου µίσθωσης κατοικίας ή Ε9 για ιδιόκτητη κατοικία, για την περίπτωση
αποδεδειγµένης διακοπής της έγγαµης συµβίωσης συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση
ότι υφίσταται διακοπή της συµβίωσης µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από
δηµόσια υπηρεσία ή επικυρωµένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλλει σε
αρµόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδροµή ιδιαιτέρως δυσχερών
καταστάσεων.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
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8.2 Αυτοτελής άδεια διαµονής των τέκνων οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας,
Ανανέωση µέχρι την συµπλήρωση του 21ου έτους ( άρθρο 11 του αριθµ. 131/2006
Π.∆. περί ¨Εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά
µε το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης)
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.

για
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εξόδων

νοσηλείας

και

8.3 Ανανέωση της αυτοτελούς άδειας διαµονής για έναν από τους λόγους του ν.
3386/05
• Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στα οικεία άρθρα για την
αρχική χορήγηση, µε εξαίρεση την υποχρέωση λήψης εθνικής θεώρησης εισόδου και
πιστοποιητικού υγείας.

Το δικαίωµα διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται νόµιµα στην Ελλάδα, για
έναν από τους λόγους του νόµου 3386/05 τελεί µεταξύ άλλων και υπό την προϋπόθεση
να διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθένειας, για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται
για τους ηµεδαπούς. Η προϋπόθεση αυτή αναζητείται τόσο στην αρχική χορήγηση άδειας
διαµονής, όσο και στην ανανέωση αυτής.
Στο πλαίσιο αυτό, µε βάση την αριθµ.933/2009 υπουργική απόφαση, στην οποία
εξειδικεύονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την ανανέωση όλων των κατηγοριών
αδειών διαµονής που προβλέπονται στο ν.3386/05, προβλέπεται ότι η υποβολή αίτησης
για αυτοτελή άδεια διαµονής µέλους οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, κατόπιν
ενηλικίωσης, θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε
ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον πρόκειται για τέκνα που ενηλικιώνονται και
καλύπτονται ακόµη από το ασφαλιστικό καθεστώς των γονέων τους, θα προσκοµίζεται
αποδεικτικό ασφάλισης σε δηµόσιο ασφαλιστικό φορέα, άλλως, θεωρούµε ότι µπορεί να
γίνει δεκτή και η ιδιωτική ασφάλιση
8.4 Άδεια διαµονής σε σύζυγο επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή οµογενούς,
Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 60 παρ. 5)
• Επικυρωµένο, φωτοαντίγραφο του Ειδικού ∆ελτίου Ταυτότητας Οµογενούς (Ε.∆.Τ.Ο.)
του/της συζύγου ή του αντίστοιχου νοµιµοποιητικού εγγράφου που του χορηγήθηκε
• Ληξιαρχική πράξη γάµου από ελληνική δηµόσια αρχή ή πρόσφατο πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός
δεσµός.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
8.5 Άδεια διαµονής σε σύζυγο επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή οµογενούς,
Ανανέωση ( Άρθρο 60 παρ. 5)
• Επικυρωµένο, φωτοαντίγραφο του Ειδικού ∆ελτίου Ταυτότητας Οµογενούς (Ε.∆.Τ.Ο.)
του/της συζύγου ή του αντίστοιχου νοµιµοποιητικού εγγράφου που του χορηγήθηκε.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει µεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση σε σχέση
µε τα αναφερόµενα στο κατατεθέν κατά την αρχική χορήγηση της άδειας διαµονής
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
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ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (αρχική χορήγηση), Π∆
131/2006
Έλεγχος δικαιολογητικών (ΚΥΑ 933-16/01/2009)
• Αίτηση συνοδευόµενη µε τρεις φωτογραφίες . Εφόσον πρόκειται για ανήλικο παιδί την
αίτηση καταθέσει ο συντηρών του ενώ αν το µέλος είναι η σύζυγος, (ενήλικη) το αίτηµα
κατατίθεται από την ίδια.
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Τα στοιχεία του διαβατηρίου πρέπει
να είναι τα ίδια µε τη θεώρηση εισόδου.
• Παράβολο µε τη µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από το ∆ήµο (άρθρου 92
παρ. 1 ν. 3386/05 105 ευρώ για διπλότυπο ∆ΟΥ – 45 ευρώ ταµειακή υπηρεσία ΟΤΑ) αν
είναι για τη σύζυγο, για παιδιά µέχρι 18 ετών δεν απαιτείται παράβολο.
• Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυµα που θα βεβαιώνει ότι
ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσηµα, το οποίο, σύµφωνα µε τα διεθνή
δεδοµένα και την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο
για τη δηµόσια υγεία.
• Ακριβές φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαµονής του συντηρούντος ή
βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ή αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ.
• Υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντα ότι δεν έχει µεταβληθεί η οικογενειακή του
κατάσταση
1. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Ανανέωση (άρθρο 8 του αριθµ. 131/2006
Π.∆.), Ανανέωση.
• Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας διαµονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει
υποβληθεί σχετική αίτηση.
• Επικυρωµένο αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού
σηµειώµατος του συντηρούντος και των µελών της οικογένειας του για το προηγούµενο
οικονοµικό έτος, από την οποία να προκύπτει το εισόδηµα τους. Απαιτείται 10.200 για τη
σύζυγο και τα παιδιά, ή 8500 ευρώ εάν εργάζονται και οι δύο γονείς. ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 3386/05 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει µεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
2. Αρχική άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση σε µέλη οικογένειας υπηκόου
τρίτης χώρας για τις περιπτώσεις που οι οικογένειες συστήνονται στην Ελλάδα (άρθρο
40 παρ.4 του ν. 3731/2008)
• Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας διαµονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει
υποβληθεί σχετική αίτηση.
• Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας διαµονής του µέλους της οικογένειας
• Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάµου ή ισοδύναµου εγγράφου που αποδεικνύει
τη συγγενική σχέση, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από την υπηρεσία που προβλέπει
η εθνική νοµοθεσία του εν λόγω κράτους, επικυρωµένο και µεταφρασµένο ή ληξιαρχική
πράξη γάµου ελληνικής δηµόσιας αρχής σε περίπτωση τέλεσης γάµου στην Ελλάδα.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
• ∆ήλωση Ε9 στην περίπτωση ιδιοκτησίας ή Θεωρηµένη σύµβαση µίσθωσης από
∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ), ή σε περίπτωση παραχώρησης κατοικίας,
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της οικίας, θεωρηµένη από την Υπηρεσία Εισοδήµατος
της αρµόδιας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ), στην οποία θα δηλώνει ότι
παραχωρεί στο συντηρούντα την συγκεκριµένη οικία, για τη χρήση της οποίας δεν
εισπράττει µίσθωµα.
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3. Ανανέωση άδειας διαµονής για οικογενειακή επανένωση σε µέλη οικογένειας υπηκόου
τρίτης χώρας για τις περιπτώσεις που οι οικογένειες συστήνονται στην Ελλάδα (άρθρο
40 παρ.4 του ν. 3731/2008 )
• Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας διαµονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει
υποβληθεί σχετική αίτηση.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει µεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
4. Αρχική χορήγηση άδειας διαµονής σε ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών που
γεννιούνται στην Ελλάδα (άρθρο 40 παρ. 4β του ν. 3731/2008 )
• Αντίγραφο της άδειας διαµονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί
σχετική αίτηση ανανέωσης
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
5. Ανανέωση άδειας διαµονής ανήλικων τέκνων υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν
γεννηθεί στην Ελλάδα
• Αντίγραφο της άδειας διαµονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί
σχετική αίτηση
• Υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι δεν έχει µεταβληθεί η οικογενειακή του
κατάσταση
6. Αυτοτελής άδεια διαµονής µέλους οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Αρχική
χορήγηση (άρθρο 11 του αριθµ. 131/2006 Π.∆. περί ¨Εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας µε
την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά µε το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης).
• Ακριβή φωτοαντίγραφα προηγούµενων αδειών διαµονής για οικογενειακή επανένωση
από τις οποίες να αποδεικνύεται συνολικά η πενταετής νόµιµη διαµονή του στην Ελλάδα
για το σκοπό αυτό ή έγγραφο που αποδεικνύει την ενηλικίωση ή ληξιαρχική πράξη
θανάτου του συντηρούντος για την περίπτωση θανάτου ή απόφαση διαζυγίου ή
ακύρωσης του γάµου για την περίπτωση διαζυγίου ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του
νέου συµβολαίου µίσθωσης κατοικίας ή Ε9 για ιδιόκτητη κατοικία, για την περίπτωση
αποδεδειγµένης διακοπής της έγγαµης συµβίωσης συνοδευµένη από υπεύθυνη δήλωση
ότι υφίσταται διακοπή της συµβίωσης µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από
δηµόσια υπηρεσία ή επικυρωµένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλλει σε
αρµόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδροµή ιδιαιτέρως δυσχερών
καταστάσεων.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης

7. Αυτοτελής άδεια διαµονής των τέκνων οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας.
Ανανέωση µέχρι την συµπλήρωση του 21ου έτους ( άρθρο 11 του αριθµ. 131/2006
Π.∆. περί ¨Εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά µε
το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης)
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
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8. Ανανέωση της αυτοτελούς άδειας διαµονής για έναν από τους λόγους του ν. 3386/05
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• Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στα οικεία άρθρα για την
αρχική χορήγηση, µε εξαίρεση την υποχρέωση λήψης εθνικής θεώρησης εισόδου και
πιστοποιητικού υγείας.
9. Άδεια διαµονής σε χήρα και ανήλικο τέκνο επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή
οµογενούς, Αρχική χορήγηση (πενταετία), ( Άρθρο 60 παρ. 5)
• Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του Ειδικού ∆ελτίου Ταυτότητας Οµογενούς (Ε.∆.Τ.Ο.),
του/της οµογενούς συζύγου ή της αντίστοιχης άδειας διαµονής.
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου του επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή οµογενούς.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
10. Άδεια διαµονής σε χήρα και ανήλικο τέκνο επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή
οµογενούς, Ανανέωση (πενταετία), ( Άρθρο 60 παρ. 5 )
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει µεταβληθεί η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
11. Αυτοτελής άδεια διαµονής σε µέλη οικογένειας επαναπατρισθέντος ή
παλλινοστήσαντος ή οµογενούς (άρθρο 45 παρ.1ε του ν. 3731/2008 )

• Αµετάκλητη απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου ή επικυρωµένο αντίγραφο
της καταγγελίας που έχει υποβάλλει σε αρµόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης
ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η
συνδροµή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
12. Αυτοτελής άδεια διαµονής σε αλλογενείς συζύγους οµογενών από Αλβανία (άρθρο 45
παρ. 1ε περ. γ του ν. 3731/2008)

• Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο Ειδικού ∆ελτίου Ταυτότητας Οµογενούς
• Αµετάκλητη απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου ή επικυρωµένο αντίγραφο
της καταγγελίας που έχει υποβάλλει σε αρµόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης
ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η
συνδροµή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
13. Ανανέωση της αυτοτελούς άδειας διαµονής για έναν από τους λόγους του ν.3386/05
• Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στα οικεία άρθρα για την
αρχική χορήγηση, µε εξαίρεση την υποχρέωση λήψης εθνικής θεώρησης εισόδου και
πιστοποιητικού υγείας.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ Ε.Ε
Έλεγχος δικαιολογητικών (ΚΥΑ 933-16/01/2009)
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1. ∆ελτίο διαµονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, µέλη οικογένειας πολίτη άλλου
κράτους – µέλους της Ε.Ε.
1.1 ∆ελτίο διαµονής σε σύζυγο πολίτη άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε. Αρχική
χορήγηση ( Άρθρο 9 του Π.∆. 106/2007)
• Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάµου ή ισοδύναµου εγγράφου που αποδεικνύει
τη συγγενική σχέση, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από την υπηρεσία που προβλέπει
η εθνική νοµοθεσία του εν λόγω κράτους ή ληξιαρχική πράξη γάµου ελληνικής δηµόσιας
αρχής σε περίπτωση τέλεσης γάµου στην Ελλάδα.
• Επικυρωµένο αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής ή του δελτίου µόνιµης διαµονής
του πολίτη της Ένωσης ,
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη των
εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
1.2 ∆ελτίο διαµονής σε σύζυγο πολίτη άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε. Ανανέωση
( Άρθρο 9 του Π.∆ 106/2007 )
• Ακριβές αντίγραφο του δελτίου µόνιµης διαµονής του πολίτη της Ένωσης
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει µεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου
1.3 ∆ελτίο διαµονής των τέκνων πολίτη άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του
ετέρου των συζύγων συµπεριλαµβανοµένων των υιοθετηµένων τέκνων αυτών, Αρχική
χορήγηση (Άρθρο 9 του Π.∆. 106/2007)
• Ακριβές αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής του πολίτη της Ένωσης
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσηµο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο
συγγενικός δεσµός.
• Επίσηµο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα
διαµονής στην Ελλάδα εφόσον δεν πρόκειται για κοινά ή ενήλικα τέκνα (π.χ. απόφαση
αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συµφωνία των γονέων για τον επιµερισµό της
επιµέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί το νόµιµο τύπο κ.λ.π.).
• Πράξη υιοθεσίας, όπου αυτή απαιτείται.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη των
εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
• Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν και
ότι αναλαµβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των τέκνων στην Ελλάδα.
1.4 ∆ελτίο διαµονής των τέκνων πολίτη άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του
ετέρου των συζύγων συµπεριλαµβανοµένων των υιοθετηµένων τέκνων αυτών,
Ανανέωση (Άρθρο 9 του Π.∆. 106/2007)
• Ακριβές αντίγραφο του δελτίου µόνιµης διαµονής του πολίτη της Ένωσης,
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
• Σε περίπτωση που δεν εργάζονται, υπεύθυνη δήλωση του πολίτη άλλου κράτους –
µέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν και ότι αναλαµβάνει τα έξοδα συντήρησης και
διαβίωσής τους στην Ελλάδα.
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου
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1.5 ∆ελτίο διαµονής των απευθείας ανιόντων πολίτη άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε
ή του ετέρου των συζύγων, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 9 του Π.∆. 106/2007 )
• Ακριβές αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής του πολίτη της Ένωσης .
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης του πολίτη της Ένωσης ή του ετέρου των συζύγων ή
άλλο επίσηµο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσµός.
• Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν και
ότι αναλαµβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των ανιόντων στην Ελλάδα.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
1.6 ∆ελτίο διαµονής των απευθείας ανιόντων πολίτη άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε,
ή του ετέρου των συζύγων, Ανανέωση ( Άρθρο 9 του Π.∆. 106/2007 )
• Ακριβές αντίγραφο του δελτίου µόνιµης διαµονής του πολίτη της Ένωσης.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης .
• Σε περίπτωση που δεν εργάζονται, υπεύθυνη δήλωση του πολίτη άλλου κράτους –
µέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν και ότι αναλαµβάνει τα έξοδα συντήρησης και
διαβίωσης των ανιόντων στην Ελλάδα.
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου.
2. ∆ελτίο µόνιµης διαµονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, µέλος οικογένειας πολίτη άλλου
κράτους - µέλους της Ένωσης
2.1 ∆ελτίο µόνιµης διαµονής σε υπήκοο τρίτης χώρας µέλος οικογένειας πολίτη άλλου
κράτους – µέλους της Ένωσης (άρθρο 13 του Π.∆. 106/2007).
• Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου διαµονής
• Επικυρωµένο αντίγραφο του δελτίου µόνιµης διαµονής του πολίτη της Ένωσης
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο επίσηµο έγγραφο από το
οποίο να προκύπτει η διατήρηση του συγγενικού δεσµού.
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου
2.2 ∆ελτίο µόνιµης διαµονής σε υπήκοο τρίτης χώρας µέλος οικογένειας πολίτη άλλου
κράτους µέλους της Ένωσης (άρθρο 13 του Π.∆. 106/2007)
•
•

Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου µόνιµης διαµονής
Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου
2.3 ∆ελτίο µόνιµης διαµονής σε υπήκοο τρίτης χώρας µέλος οικογένειας πολίτη άλλου
κράτους – µέλους της Ένωσης - Παρεκκλίσεις ( Άρθρο 14 του Π.∆.106/2007).

• Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου διαµονής
• Επικυρωµένο αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής ή του δελτίου µόνιµης διαµονής
του πολίτη της Ένωσης
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο επίσηµο έγγραφο από το
οποίο να προκύπτει η διατήρηση του συγγενικού δεσµού.
• Σε περίπτωση θανάτου του πολίτη της Ε.Ε., βεβαίωση από την αρµόδια αρχή για τον
χρόνο διαµονής του στην Ελλάδα ή βεβαίωση από την αρµόδια αρχή ότι ο θάνατός του
οφείλεται σε εργατικό ατύχηµα ή επαγγελµατική ασθένεια.
3. ∆ελτίο διαµονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, µέλος οικογένειας πολίτη άλλου κράτους
µέλους της Ε.Ε. –Προσωποπαγές δικαίωµα διαµονής - Αρχική χορήγηση ( Άρθρα 11 και
12 του Π.∆. 106/2007)
• Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου διαµονής
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• Επικυρωµένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος της Εφορίας ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ.
4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισµού του ύψους και τρόπου απόδειξης
διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του
ν.3386/05», όπως ισχύει κάθε φορά.
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου στην περίπτωση που τα µέλη της οικογένειας διαµένουν
στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατό του ή
• ληξιαρχική πράξη θανάτου και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων σε εκπαιδευτικό
ίδρυµα ή
• υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου ότι ο πολίτης άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε.
αναχώρησε από τη χώρα και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων σε εκπαιδευτικό ίδρυµα ή
• απόφαση διαζυγίου στην περίπτωση που ο γάµος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ
των οποίων το ένα στην Ελλάδα ή
• απόφαση διαζυγίου και δικαστική απόφαση για την επιµέλεια των τέκνων στην
περίπτωση που αυτή έχει ανατεθεί στο/στην σύζυγο που είναι υπήκοος τρίτης χώρας ή
• επικυρωµένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλει σε αρµόδια Ελληνική
αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή
• οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδροµή ιδιαιτέρως
δυσχερών καταστάσεων ή δικαστική απόφαση ή
• έγγραφη συµφωνία των συζύγων ή δικαστική απόφαση από τα οποία να προκύπτει η
ρύθµιση του δικαιώµατος επικοινωνίας του ετέρου των συζύγων που είναι υπήκοος
τρίτης χώρας µε ανήλικο τέκνο τους στην Ελλάδα
4. ∆ελτίο διαµονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, µέλος οικογένειας πολίτη άλλου κράτους
µέλους της Ε.Ε. – Περίπτωση διακοπής έγγαµης συµβίωσης (∆ιάσταση)
• Ακριβές αντίγραφο του δελτίου διαµονής
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
• Αντίγραφο της υποβληθείσας αγωγής διαζυγίου από την οποία θα πρέπει να
προκύπτει ότι ο γάµος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα
ή
• Αντίγραφο σύµβασης µίσθωσης κατοικίας από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι
πριν την διακοπή της συγκατοίκησης ο γάµος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των
οποίων το ένα στην Ελλάδα ή
• Αντίγραφο ατοµικής φορολογικής δήλωσης από την οποία θα πρέπει να προκύπτει
ότι πριν την υποβολή της ο γάµος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα
στην Ελλάδα
• Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ.
4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισµού του ύψους και τρόπου απόδειξης
διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του
ν.3386/05», όπως ισχύει κάθε φορά.
ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΈΛΛΗΝΑ
Έλεγχος δικαιολογητικών (ΚΥΑ 933-16/01/2009)
• Αίτηση συνοδευόµενη µε τρεις φωτογραφίες .
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Τα στοιχεία του διαβατηρίου πρέπει
να είναι τα
ίδια µε τη θεώρηση εισόδου
• Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάµου
• Επικυρωµένο αντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Έλληνα
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη των
εξόδων
νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
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1. ∆ελτίο διαµονής σε σύζυγο ‘Έλληνα. ανανέωση (άρθρο 61 του ν.3386/05 και αρθρο 9
του π.δ 106/2007)
Έλεγχος δικαιολογητικών (ΚΥΑ 933-16/01/2009)
• Αίτηση συνοδευόµενη µε τρεις φωτογραφίες .
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Τα στοιχεία του διαβατηρίου πρέπει
να είναι τα
ίδια µε τη θεώρηση εισόδου
• Επικυρωµένο αντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Έλληνα
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει µεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης. Μας καλύπτει και η ιδιωτική ασφάλιση
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου
2. ∆ελτίο διαµονής των τέκνων Έλληνα η του ετέρου των συζύγων
συµπεριλαµβανοµένων των υιοθετηµένων τέκνων αυτών, αρχική χορήγηση (άρθρο 61
του ν.3386/05 και αρθρο 9 του π.δ. 106/2007)
Έλεγχος δικαιολογητικών (ΚΥΑ 933-16/01/2009)
• Αίτηση συνοδευµένη µε τρεις φωτογραφίες .
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Τα στοιχεία του διαβατηρίου πρέπει
να είναι τα ίδια µε τη θεώρηση εισόδου
• Επικυρωµένο αντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Έλληνα
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσηµο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο
συγγενικός δεσµός.
• Επίσηµο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα
διαµονής στην Ελλάδα εφόσον δεν πρόκειται για κοινά ή ενήλικα τέκνα (π.χ. απόφαση
αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συµφωνία των γονέων για τον επιµερισµό της
επιµέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί το νόµιµο τύπο κ.λ.π.).
• Πράξη υιοθεσίας, όπου αυτή απαιτείται.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη των
εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
• Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι συγκατοικούν και ότι αναλαµβάνει τα έξοδα
συντήρησης και διαβίωσης των τέκνων στην Ελλάδα.
3. ∆ελτίο διαµονής των τέκνων Έλληνα η του ετέρου των συζύγων
συµπεριλαµβανοµένων των υιοθετηµένων τέκνων αυτών, ανανέωση (άρθρο 61 του
ν.3386/05 και αρθρο 9 του π.δ. 106/2007)

Έλεγχος δικαιολογητικών (ΚΥΑ 933-16/01/2009)
• Αίτηση συνοδευόµενη µε τρεις φωτογραφίες .
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Τα στοιχεία του διαβατηρίου πρέπει
να είναι τα ίδια µε τη θεώρηση εισόδου
• Αίτηση συνοδευόµενη µε τρεις φωτογραφίες .
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Τα στοιχεία του διαβατηρίου πρέπει
να είναι τα ίδια µε τη θεώρηση εισόδου
• Ακριβές αντίγραφο του αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα,
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
• Σε περίπτωση που δεν εργάζονται, υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι συγκατοικούν
και ότι αναλαµβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσής τους στην Ελλάδα.
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου
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4. ∆ελτίο διαµονής των απευθείας ανιόντων Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων, Αρχική
χορήγηση (Άρθρο 61 του ν. 3386/05 και άρθρο 9 του Π.∆. 106/2007 )
• Ακριβές αντίγραφο του αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα,
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης του Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων ή άλλο επίσηµο
έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσµός.
• Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι συγκατοικούν και ότι αναλαµβάνει τα έξοδα
συντήρησης και διαβίωσης των ανιόντων στην Ελλάδα.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
5. ∆ελτίο διαµονής των απευθείας ανιόντων Έλληνα, η του ετέρου των συζύγων,
ανανέωση ( άρθρο 61 του ν. 3386/07 και αρθρο 9 του π.δ. 106/2007)
Έλεγχος δικαιολογητικών (ΚΥΑ 933-16/01/2009)
• Αίτηση συνοδευόµενη µε τρεις φωτογραφίες .
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Τα στοιχεία του διαβατηρίου πρέπει
να είναι τα ίδια µε τη θεώρηση εισόδου
• Ακριβές αντίγραφο του αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα,
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης .
• Σε περίπτωση που δεν εργάζονται, υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι συγκατοικούν
και ότι αναλαµβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των ανιόντων στην Ελλάδα.
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου
∆ΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ
Έλεγχος δικαιολογητικών (ΚΥΑ 933-16/01/2009)
• Αίτηση συνοδευµένη µε τρεις φωτογραφίες .
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Τα στοιχεία του διαβατηρίου πρέπει
να είναι τα ίδια µε τη θεώρηση εισόδου
• Αντίγραφο του δελτίου διαµονής
• Επικυρωµένο αντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Έλληνα
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο επίσηµο έγγραφο από το
οποίο να προκύπτει η διατήρηση του συγγενικού δεσµού.
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου
1. ∆ελτίο µόνιµης διαµονής σε υπήκοο τρίτης χώρας µέλος οικογένειας Έλληνα
Ανανέωση (άρθρο 63 του ν. 3386/05 και άρθρο 13 του Π.∆. 106/2007)

•
•

Αντίγραφο του δελτίου µόνιµης διαµονής
Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου

2. ∆ελτίο διαµονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, µέλος οικογένειας Έλληνα -Προσωποπαγές
δικαίωµα διαµονής ( Άρθρο 62 του ν.3386/05 και 11 και 12 του Π.∆. 106/2007)
• Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου διαµονής
• Επικυρωµένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος της Εφορίας ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ.
4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισµού του ύψους και τρόπου απόδειξης
διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του
ν.3386/05», όπως ισχύει κάθε φορά.
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου στην περίπτωση που τα µέλη της οικογένειας διαµένουν
στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατό του ή
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• απόφαση διαζυγίου στην περίπτωση που ο γάµος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ
των οποίων το ένα στην Ελλάδα ή
• απόφαση διαζυγίου και δικαστική απόφαση για την επιµέλεια των τέκνων στην
περίπτωση που αυτή έχει ανατεθεί στο/στην σύζυγο που είναι υπήκοος τρίτης χώρας ή
• επικυρωµένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλει σε αρµόδια Ελληνική
αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή
• οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδροµή ιδιαιτέρως
δυσχερών καταστάσεων ή δικαστική απόφαση ή
• έγγραφη συµφωνία των συζύγων ή δικαστική απόφαση από τα οποία να προκύπτει η
ρύθµιση του δικαιώµατος επικοινωνίας του ετέρου των συζύγων που είναι υπήκοος
τρίτης χώρας µε ανήλικο τέκνο τους στην Ελλάδα
• ληξιαρχική πράξη θανάτου ή έγγραφο που πιστοποιεί την αναχώρηση του Έλληνα
από την Ελλάδα και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων που δεν έχουν την ελληνική
ιθαγένεια σε εκπαιδευτικό ίδρυµα
3. ∆ελτίο διαµονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, µέλος οικογένειας Έλληνα – Περίπτωση
διακοπής έγγαµης συµβίωσης (∆ιάσταση)
• Ακριβές αντίγραφο του δελτίου διαµονής
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
• Αντίγραφο της υποβληθείσας αγωγής διαζυγίου από την οποία θα πρέπει να
προκύπτει ότι ο γάµος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα
ή
• Αντίγραφο σύµβασης µίσθωσης κατοικίας από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι
πριν την διακοπή της συγκατοίκησης ο γάµος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των
οποίων το ένα στην Ελλάδα ή
• Αντίγραφο ατοµικής φορολογικής δήλωσης από την οποία θα πρέπει να προκύπτει
ότι πριν την υποβολή της ο γάµος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα
στην Ελλάδα
• Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ.
4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισµού του ύψους και τρόπου απόδειξης
διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του
ν.3386/05», όπως ισχύει κάθε φορά.
Μεταβολή δικαιώµατος διαµονής µελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Έλληνα και
πολίτη άλλου κράτους µέλους της ΕΕ. που δεν κατοχυρώνουν προσωποπαγές δικαίωµα
διαµονής
4.Χορήγηση άδειας διαµονής (Άρθρο 45 παρ.1 περ. η του Ν. 3731/2008)

• Αντίγραφο άδειας διαµονής για οικογενειακή επανένωση ή δελτίου διαµονής µέλους
οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε.
• Αντίγραφο προηγούµενης άδειας διαµονής για έναν από τους λόγους του ν.3386/05
όπως ισχύει
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου του υπηκόου τρίτης χώρας, του Έλληνα ή του πολίτη
άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. ή
• Απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου
• Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την αρχική χορήγηση άδειας διαµονής του
προηγούµενου καθεστώτος διαµονής τους, µε εξαίρεση την υποχρέωση λήψης θεώρησης
εισόδου και πιστοποιητικού υγείας
5. Χορήγηση άδειας διαµονής σε περίπτωση που το µέλος οικογένειας Έλληνα είναι
γονέας ανήλικου ηµεδαπού ή συνταξιοδοτείται από δηµόσιο ασφαλιστικό φορέα
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• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ηµεδαπού τέκνου σε περίπτωση που
είναι γονείς ηµεδαπών ή
• Πράξη Ασφαλιστικού Φορέα για τη χορήγηση σύνταξης
6. Αρχική χορήγηση δελτίου διαµονής σε γονέα ανήλικου ηµεδαπού (άρθρο 94 του
ν.3386/05)
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ηµεδαπού τέκνου.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
7. ∆ελτίο διαµονής σε γονέα ανήλικου ηµεδαπού, Ανανέωση.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης .

για

την

κάλυψη

εξόδων

νοσηλείας

και

Ά∆ΕΙΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΟΥΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ
1. Αρχική χορήγηση άδειας διαµονής δεκαετούς διάρκειας (άρθρο 39 του Ν.3731/2008)
• Παράβολο 900 ευρώ.
• Βεβαίωση των αρµοδίων κατά περίπτωση αρχών για τον συνολικό χρόνο νόµιµης
διαµονής στην ελληνική επικράτεια ή ακριβή φωτοαντίγραφα προηγούµενων αδειών
διαµονής από τις οποίες να αποδεικνύεται συνολικά η δεκαετής νόµιµη διαµονή του στην
Ελλάδα.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, για την πλήρη κάλυψη ιατροφαρµακευτικής και
νοσοκοµειακής περίθαλψης ή επικυρωµένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου
ασφαλιστικού οργανισµού βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων µόνο για τις περιπτώσεις
που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 15, 17, 20- 22, 25-27.
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων µόνο για τις περιπτώσεις που
υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 15, 20- 22, 25-27 και αναφορικά µε το χρονικό
διάστηµα της προηγούµενης άδειας διαµονής του.
2.Άδεια διαµονής δεκαετούς διάρκειας – Ανανέωση(άρθρο 91 παρ.2 )
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων των ταξιδιωτικών εγγράφων που καλύπτουν την
τελευταία δεκαετία πριν την ανανέωση
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, για την πλήρη κάλυψη ιατροφαρµακευτικής και
νοσοκοµειακής περίθαλψης ή επικυρωµένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου
ασφαλιστικού οργανισµού βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.

Ά∆ΕΙΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ

1. Άδεια διαµονής µε την ιδιότητα του επί µακρόν διαµένοντος (άρθρα 4 & 5 του αριθµ.
150/2006 Π.∆.).
• Παράβολο 900 ευρώ.
• Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της εφορίας των δύο προηγουµένων της
υποβολής της αίτησης οικονοµικών ετών ή άλλο επίσηµο στοιχείο, από το οποίο να
προκύπτει ότι διαθέτει ετήσιο εισόδηµα µεγαλύτερο ή ίσο των οκτώ χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (8.500 ευρώ) προσαυξηµένο κατά 15% για κάθε προστατευόµενο
µέλος της οικογένειας που τον βαρύνει.
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• Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο είναι ασφαλισµένος για την πλήρη
κάλυψη των δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης για τον ίδιο και τα προστατευόµενα µέλη
της οικογένειας του.
• Επικυρωµένο συµβόλαιο αγοράς κατοικίας ή θεωρηµένη σύµβαση µίσθωσης κατοικίας
από ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία ή σε περίπτωση παραχώρησης κατοικίας υπεύθυνη
δήλωση του ιδιοκτήτη της οικίας, θεωρηµένη από την Υπηρεσία Εισοδήµατος της
αρµόδιας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ), στην οποία δηλώνει ότι παραχωρεί
στον συντηρούντα την συγκεκριµένη οικία, για τη χρήση της οποίας δεν εισπράττει
µίσθωµα.
• Πιστοποιητικό ελληνοµάθειας από τη Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (δείτε τις αναλυτικές διατάξεις του
άρθρου 16 Ν.4018/2011).
2. Άδεια διαµονής µε την ιδιότητα του επί µακρόν διαµένοντος (άρθρο 17
αριθµ. 150/2006 Π.∆.), Ανανέωση

§ 5 του

• Τρεις (3) έγχρωµες φωτογραφίες.
• Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισµένου από τη Χώρα µας και της προηγούµενης άδειας
διαµονής του επί µακρόν διαµένοντος.
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