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ΘΕΜΑ:  Καθορισμός  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  για  τη  χορήγηση  εθνικών 
θεωρήσεων  εισόδου  και  για  την  χορήγηση   και  ανανέωση  τίτλου  διαμονής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 
Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις:
     α) του άρθρου 136, παρ.1, καθώς και των άρθρων 5, 19, παρ.1, και 138, παρ.15 του ν.  
4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές 
διατάξεις».
     β)  .του π.δ.  106/2007 (ΦΕΚ 135 Α΄)  όπως τροποποιήθηκε με  το άρθρο 42 του 
ν.4071/2012  (ΦΕΚ 85 Α΄)  σχετικά  με  την  «Ελεύθερη  κυκλοφορία  και  διαμονή  στην 
ελληνική  επικράτεια  των  πολιτών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  των  μελών  των 
οικογενειών τους» 
     γ)  του  άρθρου  90  του  π.δ.  63/2005  «Κωδικοποίηση  της  νομοθεσίας  για  την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
2.  Την αριθ. Υ305/1.7.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου» (ΦΕΚ 1628 Β΄). 
3.  Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, που οφείλει να 
υποβάλει ο πολίτης τρίτης χώρας για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου μακράς διάρκειας 
(Visa – τύπου D), για την αρχική χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής του 
στην ελληνική επικράτεια, για έναν από τους λόγους του ν. 4251/2014, ως κατωτέρω:
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Άρθρο 1

ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ

   Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής

• Έντυπο αίτησης 
• Δύο  (2)  έγχρωμες  πρόσφατες  φωτογραφίες σε  φυσική  μορφή,  οι  τεχνικές 

προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά 
ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε 
μορφή γραφικών JPEG2000.

• Επικυρωμένο  αντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικού  εγγράφου 
αναγνωρισμένου  από  την  χώρα  μας  με  την  προβλεπόμενη,  όπου  απαιτείται, 
ισχύουσα  θεώρηση  εισόδου  με  εξαίρεση  τους  πολίτες  τρίτων  χωρών 
αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του διαβατηρίου ή του 
ταξιδιωτικού  εγγράφου  θα  υποβάλλουν  υπεύθυνη  δήλωση,  στην  οποία  θα 
αναφέρονται  οι  ιδιαίτερες  συνθήκες  ή  καταστάσεις  για  την  υφιστάμενη 
προσωρινή ή μόνιμη αντικειμενική αδυναμία κατοχής του και σχετικά έγγραφα 
που  το  αποδεικνύουν  (λ.χ.  έγγραφο  της  προξενικής  αρχής  του  κράτους 
προέλευσης του πολίτη τρίτης χώρας επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο, 
έγγραφο  δημόσιας  ελληνικής  αρχής).  Σε  κάθε  περίπτωση  θα  προσκομίζεται 
έγγραφο δημόσιας αρχής, ελληνικής ή της χώρας προέλευσης του πολίτη τρίτης 
χώρας από το οποίο θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου 
(διαβατήριο, ασχέτως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης, 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης). 

• Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 132 του ν. 4251/2014, όπου απαιτείται.
 Εξαιρούνται  από  την  υποχρέωση  καταβολής  παραβόλου,  τα  ανήλικα  παιδιά 
(κάτω των 18 ετών) όλων των κατηγοριών (άρθρο 132, παρ. 5), οι κάτοχοι άδειας 
διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς  ή πενταετούς διάρκειας του άρθρου 
108 και ζητούν να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος (άρθρο 
132, παρ.2), οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, που κυρώθηκε με το 
ν.1245/1982, οι οποίοι  υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για 
εργασία, οι υπότροφοι Υπουργείων, οργανισμών, κοινωφελών ιδρυμάτων και του 
Ι.Κ.Υ. (άρθρο 45, παρ.2), οι υπότροφοι στρατιωτικών και παραγωγικών σχολών 
(άρθρο 46), τα θύματα εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών 
(άρθρο  52),  οι  σύζυγοι  ομογενών  (άρθρο  81) τα  μέλη  οικογένειας  Έλληνα  ή 
ευρωπαίου πολίτη (άρθρο 85, παρ.1), οι γονείς και τα ανήλικα αδέλφια ανήλικων 
ημεδαπών (άρθρο 87, οι υπότροφοι του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright). Η απαλλαγή από τη σχετική υποχρέωση προβλέπεται  
στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας, δυνάμει της από 23.4.1948 Συμφωνίας μεταξύ των  
Κυβερνήσεων Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που κυρώθηκε με το  
ν.3152/1955  (64  Α΄)  και  η  σχετική  άδεια  διαμονής  εκδίδεται  σύμφωνα  με  τις  
ρυθμίσεις του άρθρου 19, παρ.7 του Κώδικα

• Βεβαίωση ότι  έχει  υποβληθεί  αίτηση στον οικείο  ασφαλιστικό  φορέα για  την 
κάλυψη  εξόδων  νοσηλείας,  ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης  και  εργατικού 
ατυχήματος ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα   ασφάλισης, όπου αυτό 
επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
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Ανανέωση άδειας διαμονής
• Έντυπο αίτησης 
• Δύο  (2)  έγχρωμες  πρόσφατες  φωτογραφίες σε  φυσική  μορφή,  οι  τεχνικές 

προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά 
ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε 
μορφή γραφικών JPEG 2000.

• Επικυρωμένο  αντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικού  εγγράφου 
αναγνωρισμένου  από  την  χώρα  μας  με  εξαίρεση  τους  πολίτες  τρίτων  χωρών 
αντικειμενικά  στερούμενων διαβατηρίου οι οποίοι αντί του διαβατηρίου ή του 
ταξιδιωτικού  εγγράφου  θα  υποβάλλουν  υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία  θα 
αναφέρονται  οι  ιδιαίτερες  συνθήκες  ή  καταστάσεις  για  την  υφιστάμενη 
προσωρινή ή μόνιμη αντικειμενική αδυναμία κατοχής του και σχετικά έγγραφα 
που  το  αποδεικνύουν  (λ.χ.  έγγραφο  της  προξενικής  αρχής  του  κράτους 
προέλευσης του πολίτη τρίτης χώρας επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο, 
έγγραφο δημόσιας ελληνικής αρχής). Σε κάθε περίπτωση όμως, θα προσκομίζεται 
έγγραφο δημόσιας αρχής, ελληνικής ή της χώρας προέλευσης του πολίτη τρίτης 
χώρας από το οποίο θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου 
(διαβατήριο, ασχέτως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης, 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης). 

• Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 132 του ν. 4251/2014, όπου απαιτείται. 

• Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα   ασφάλισης, όπου αυτό επιτρέπεται 
από  την  κείμενη  νομοθεσία  ή  αντίγραφο  βιβλιαρίου  υγείας  του  οικείου 
ασφαλιστικού οργανισμού βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων των ταξιδιωτικών εγγράφων που καλύπτουν 
το  διάστημα  ισχύος  της  τελευταίας  άδειας  διαμονής  πριν  την  ανανέωση  ή 
έγγραφο αρμόδιας αρχής που βεβαιώνει αφιξαναχωρήσεις στη χώρα. 

Α) ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  (ΑΡΘΡΑ 15 – 16 – 138 παρ. 7 )

Α1) Εξαρτημένη εργασία - Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας για μισθωτή 
απασχόληση 

Θεώρηση εισόδου για εξαρτημένη εργασία
Θεώρηση εισόδου μπορεί να χορηγηθεί αφού περιέλθει στην Διπλωματική η έμμισθη 

Προξενική  Αρχή,  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  Αλλοδαπών  και  Μετανάστευσης  της 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  είτε  ταχυδρομικώς,  είτε,  μετά  από  αίτηση  του 
ενδιαφερομένου  εργοδότη  και  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  αναλαμβάνει  τα  έξοδα 
αποστολής, μέσω ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιριών: 

• Η σχετική Πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
με την οποία εγκρίνεται η απασχόληση για παροχή εξηρτημένης εργασίας σε 
συγκεκριμένο εργοδότη. Η ανωτέρω εγκριτική Πράξη χορηγείται βάσει της 
εν  ισχύ  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  που  εκδίδεται  κάθε  δεύτερο  έτος 
σύμφωνα  με  το  άρθρο  11  του  Ν.4251/2014  και  καθορίζει  τον  ανώτατο 
αριθμό θέσεων για εξαρτημένη εργασία που χορηγούνται σε πολίτες τρίτων 
χωρών, ανά Περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης. 

• Επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας για ένα 
τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του 
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εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή 
του είναι ίση τουλάχιστον 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 τουλάχιστον με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως 
ορίζονται  με  την  εκάστοτε  Εθνική  Γενική  Συλλογική  Σύμβαση  Εργασίας 
καθώς και το διάστημα απασχόλησής του. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να 
παρουσιάζονται  αυτοπροσώπως  στην  ανωτέρω  υπηρεσία  προκειμένου  να 
υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας.

Α1.1.Εξαρτημένη εργασία -  Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής κατόπιν μετάκλησης 
– Άρθρο 15  

• 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. 

Ανανέωση για άδεια διαμονής   εξαρτημένης  εργασίας  και  παροχής  υπηρεσιών  ή 
έργου  -  Παρέχεται  πρόσβαση  στη  μισθωτή  εργασία  και  στην  παροχή 
υπηρεσιών ή έργου 

• Βεβαίωση  του  οικείου  οργανισμού  κοινωνικής  ασφάλισης,  από  την  οποία 
προκύπτουν  οι  ημέρες  εργασίας  και  η  διάρκεια  ασφάλισης  (αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση).

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

Α1.2.Ανανέωση για άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών 
ή έργου 

• Βεβαίωση  του  οικείου  οργανισμού  κοινωνικής  ασφάλισης,  από  την  οποία 
προκύπτουν  οι  ημέρες  εργασίας  και  η  διάρκεια  ασφάλισης  (αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση)

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων. 

Ανανέωση  δεκαετούς  άδειας  διαμονής  για  εργασία  σε  περιπτώσεις  που  δεν 
πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  υπαγωγής  στο  καθεστώς  επί  μακρόν  διαμένοντος  – 
Άρθρα 15 και 138 παρ.1
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• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων των ταξιδιωτικών εγγράφων που καλύπτουν 
την τελευταία  δεκαετία   πριν  την  ανανέωση ή  έγγραφο αρμόδιας  αρχής  που 
βεβαιώνει αφιξαναχωρήσεις στη χώρα 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, για την πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και 
νοσοκομειακής  περίθαλψης  ή  επικυρωμένο  αντίγραφο  βιβλιαρίου  υγείας  του 
οικείου ασφαλιστικού οργανισμού βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

• Εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.
• Τα  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  για  ανανέωση  άδειας  διαμονής  για 

εξαρτημένη  εργασία  και  παροχή  υπηρεσιών  ή  ανεξάρτητη  οικονομική 
δραστηριότητα.

Ανανέωση άδειας διαμονής σε μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας,  Έλληνα, ή 
πολίτη  της  Ε.Ε.  που  δεν  κατοχυρώνουν  αυτοτελές  –  προσωποπαγές  δικαίωμα 
διαμονής – Άρθρα 15 και 84 παρ.6

• 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 πολίτη τρίτης χώρας, του Έλληνα ή του πολίτη 
άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή

• Aπόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου.
• Τα  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  για  την  ανανέωση  άδειας  διαμονής  για 

εξαρτημένη  εργασία  και  παροχή  υπηρεσιών  ή  ανεξάρτητη  οικονομική 
δραστηριότητα.

 Ανανέωση  άδειας  διαμονής  σε  πολίτες  τρίτων  χωρών  που  έχουν  κριθεί  ως 
αλλογενείς  ή ανακλήθηκε χορηγηθείσα ελληνική ιθαγένεια -Άρθρα 15 και 138 
παρ.4 α και 4β 

• Επικυρωμένο αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης από την οποία προκύπτει 
ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν κριθεί ως αλλογενείς πολίτες τρίτων χωρών ή 

• επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης  ανάκλησης της ελληνικής ιθαγένειας.
• Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου διαμονής των μελών της οικογένειάς του (για 

τους  συζύγους  και  τα ενήλικα τέκνα αυτών) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι διαμένουν στην 
Ελλάδα επί εξαετία πριν την υποβολή της αίτησης ή διαβατήριο ή άλλα δημόσια 
έγγραφα. 

• Τα  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  για  την  ανανέωση  άδειας  διαμονής  για 
εξαρτημένη  εργασία  και  παροχή  υπηρεσιών  ή  ανεξάρτητη  οικονομική 
δραστηριότητα.

Ανανέωση άδειας διαμονής σε πολίτες  Αλβανίας των οποίων απορρίπτεται αίτημα 
για  χορήγηση  ή  ανανέωση  Ειδικού  Δελτίου  Ταυτότητας  Ομογενούς  (ΕΔΤΟ)  – 
Άρθρα 15 και 138 παρ. 16 α

• Επικυρωμένο αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης από την οποία προκύπτει 
ότι  οι  ενδιαφερόμενοι  δεν  απέδειξαν  ομογενειακή  ιδιότητα  καθώς  και  ότι 
διαμένουν επί τρία (3) τουλάχιστον έτη στην Ελλάδα  ή 
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• Επικυρωμένο αντίγραφο τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας 
αιτήσεως ακυρώσεως της σχετικής απορριπτικής απόφασης. 

• Τελεσίδικη  αθωωτική  απόφαση  για  χρησιμοποίηση  ψευδών  πληροφοριών, 
πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, καθώς και για διάπραξη απάτης. 

• Επικυρωμένο αντίγραφο της  άδειας  διαμονής ή άλλου νομιμοποιητικού τίτλου 
(για  τους  συζύγους  και  τα  ενήλικα  τέκνα  αυτών)  συνοδευόμενο  από 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

• Τα  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  για  την  ανανέωση  άδειας  διαμονής  για 
εξαρτημένη  εργασία  και  παροχή  υπηρεσιών  ή  ανεξάρτητη  οικονομική 
δραστηριότητα.

Ανανέωση  για  εξαρτημένη  εργασία,  παροχή  υπηρεσιών  ή  έργου  ή  ανεξάρτητη 
οικονομική δραστηριότητα  λόγω μεταβολής καθεστώτος διαμονής 

Τα  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  όπως  αυτά  ορίζονται  στις  οικείες  διατάξεις  του 
νόμου.

Χορήγηση  άδειας  διαμονής  για  εργασία  στο  πλαίσιο  κινητικότητας  για  τους  επί 
μακρόν διαμένοντες σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. – Άρθρο 98

• 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. 

Ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου 
για τον ίδιο λόγο
• Βεβαίωση του/των οικείου/ων οργανισμών κοινωνικής  ασφάλισης,  από την 

οποία  προκύπτουν  οι  ημέρες  εργασίας  και  η  διάρκεια  ασφάλισης 
(αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων. 

Α2) Εργαζόμενοι ειδικού σκοπού - Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας για 
άσκηση  συγκεκριμένου επαγγέλματος   - Άρθρα 17 και 16 παρ. 4

Α2.1.  Θεώρηση  εισόδου  και  αρχική  χορήγηση  άδειας  διαμονής  σε:  μέλη 
Διοικητικών  Συμβουλίων,  μετόχους,  διαχειριστές,   νόμιμους  εκπροσώπους, 
γενικούς διευθυντές, διευθυντές εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα  

           

• Αντίγραφο  του  Φ.Ε.Κ.  ίδρυσης  ημεδαπής  εταιρείας  ή  εγκατάστασης 
θυγατρικής  εταιρείας  ή  υποκαταστήματος   αλλοδαπής  εταιρείας  που ασκεί 
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εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα από το οποίο προκύπτει ο διορισμός ή 
η εκλογή τους ή

• Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή
• Αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για την ιδιότητά 

τους  ως  μελών  Δ.Σ.  ή  διαχειριστών  ή  νόμιμων  εκπροσώπων  ή  γενικών 
διευθυντών ή διευθυντών ή 

• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας και πρόσφατο πιστοποιητικό  αρμόδιου 
φορέα για την μετοχική σύνθεση της  εταιρίας καθώς και βεβαίωση για την 
έδρα  της  αλλοδαπής  εταιρίας  σε  περίπτωση  που  δεν  προκύπτει  από  τα 
προαναφερθέντα, εάν πρόκειται  για συνδεδεμένες εταιρίες σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 42 ε παρ. 5 του ν. 2190/1920.

 Ανανέωση άδειας  διαμονής 

• Αντίγραφο  του  Φ.Ε.Κ.  εγκατάστασης  της  θυγατρικής  εταιρείας  ή  του 
υποκαταστήματος  της  αλλοδαπής  εταιρείας  που  ασκεί  νόμιμα  εμπορική 
δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς και κάθε μεταγενέστερο ΦΕΚ που αφορά 
σε μετονομασία ή τροποποιήσεις στο νομικό καθεστώς της Εταιρίας. 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων. 
• Βεβαίωση  της  εταιρείας  ή  του  νόμιμου  εκπροσώπου  επικυρωμένη  για  το 

γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή  από την οποία να προκύπτει ότι ο 
ενδιαφερόμενος  πολίτης  τρίτης  χώρας  συνεχίζει  να  απασχολείται  σε  θέση 
ευθύνης  στην εταιρεία.

Α2.2.  Θεώρηση  εισόδου  και  αρχική  χορήγηση  άδειας  διαμονής   σε  υπαλληλικό 
προσωπικό  ημεδαπών  εταιριών  που  έχουν  αναλάβει   στο  πλαίσιο  εκτέλεσης 
σύμβασης παροχής  υπηρεσιών ή έργου που έχει συνάψει η αλλοδαπή εταιρία της 
περ. α΄ της παρούσης, με τρίτη/ες, την προώθηση των προϊόντων και την παροχή 
τεχνικής  υποστήριξης σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και καταναλωτές.

• Τίτλος  σπουδών  ή  έγγραφα  που αποδεικνύουν  διετή  εργασιακή  εμπειρία,  
συναφή  με  το  αντικείμενο  απασχόλησης  στην  εταιρεία,  όπως  αυτό 
περιγράφεται  στη  σύμβαση  εργασίας  (πλην  της  περίπτωσης  που  η  εταιρία 
απασχολεί τουλάχιστον πενήντα ημεδαπούς εργαζομένους)

• Σύμβαση   εργασίας,  από  την  οποία  θα   προκύπτει  το  χρονικό  διάστημα 
απασχόλησης,  το αντικείμενο απασχόλησης στην εταιρία του ενδιαφερόμενου 
πολίτη τρίτης  χώρας και  οι  μηνιαίες  αποδοχές  του.  Η  σύμβαση  πέραν  του 
κειμένου, θα φέρει ευκρινώς ημερομηνία  σύνταξης, καθώς και τις ιδιότητες,  τις 
υπογραφές και τα ονοματεπώνυμα των συμβαλλομένων.

Ανανέωση άδειας διαμονής 

• Σύμβαση  εργασίας,  από  την  οποία  θα   προκύπτει  το  χρονικό  διάστημα 
απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης στην εταιρία του ενδιαφερόμενου 
πολίτη τρίτης  χώρας και  οι  μηνιαίες  αποδοχές  του.  Η  σύμβαση  πέραν  του 
κειμένου, θα φέρει ευκρινώς ημερομηνία σύνταξης, καθώς και τις ιδιότητες, τις 
υπογραφές και τα ονοματεπώνυμα των συμβαλλομένων.

7

ΑΔΑ: Ω4ΘΖΝ-Ο9Ψ



Α2.3.  Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων 
χωρών που απασχολούνται ως νόμιμοι εκπρόσωποι,  διευθυντές,  στελέχη και 
υπάλληλοι  σε  επιχειρήσεις,  βάσει  εδικών  διακρατικών  συμφωνιών  ή 
εισηγήσεων αρμόδιων ελληνικών αρχών 

ΦΕΚ κύρωσης διακρατικής συμφωνίας ή 
• Αντίγραφο σύμβασης του ελληνικού δημοσίου με την επιχείρηση ή 
• Εισήγηση αρμόδιας δημόσιας αρχής, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. ή οργανισμού  για τη 

συνδρομή στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου λόγων που δικαιολογούν την 
αναγκαιότητα εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα 

• Σύμβαση εργασίας διάρκειας άνω των έξι μηνών όπου αναγράφεται η ειδικότητα 
και ο χρόνος απασχόλησης του πολίτη τρίτης χώρας

Ανανέωση άδειας διαμονής

• Βεβαίωση  της  επιχείρησης   ή  του  νόμιμου  εκπροσώπου  επικυρωμένη  για  το 
γνήσιο  της  υπογραφής από δημόσια αρχή,  από την οποία να προκύπτει  ότι  ο 
ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας συνεχίζει να απασχολείται στην εταιρεία.

Α2.4.  Θεώρηση  εισόδου  και  αρχική  χορήγηση  άδειας  διαμονής  σε  διευθυντές, 
επιχειρησιακά  και  τεχνικά  στελέχη  εταιρειών  που  απασχολούνται  στη  θαλάσσια 
έρευνα, γεώτρηση και εξόρυξη υδρογονανθράκων

• Πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που 
ελέγχει  τις  υποβαλλόμενες  από  τον  ανάδοχο,  τους  εργολάβους  ή  τους 
υπεργολάβους  σχετικές  αιτήσεις  για  τη  χορήγηση  άδειας  διαμονής  στον 
ενδιαφερόμενο.

• Συμβόλαιο εργασίας

Ανανέωση άδειας διαμονής  
• Συμβόλαιο εργασίας

Α2.5  Θεώρηση  εισόδου  και  αρχική  χορήγηση  άδειας  διαμονής σε  υπαλληλικό 
προσωπικό  και  νομίμους  εκπροσώπους  που  απασχολούνται  σε   ναυτιλιακές, 
εμποροβιομηχανικές, κατασκευαστικές ή άλλες εταιρίες 

• Βεβαίωση  του  Υπουργείου  Οικονομικών   ή  Ναυτιλίας  και  Αιγαίου,  κατά 
περίπτωση,  όπου  βεβαιώνεται  η  λειτουργία  της  εταιρίας,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του ν.3427/2005, των α.ν. 378/1968 και 27/1975, όπως ισχύει, του ν.δ. 
2687/1953, καθώς και του ν. 2347/2005.

• Πρόσφατη βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομικών ή  Ναυτιλίας  και  Αιγαίου, 
κατά περίπτωση, από την οποία θα προκύπτει   ο διορισμός και  το όνομα του 
νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας ή 

• Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  της  σύμβασης   εργασίας,  από  την  οποία  θα 
προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης στην 
εταιρία του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας και οι μηνιαίες αποδοχές του. Η 
σύμβαση πέραν του κειμένου, θα φέρει ευκρινώς ημερομηνία σύνταξης, καθώς 
και τις ιδιότητες, τις υπογραφές και τα ονοματεπώνυμα των συμβαλλομένων.
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  Ανανέωση  άδειας διαμονής 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων. 
• Βεβαίωση  του  Υπουργείου  Οικονομικών   με  την  οποία  βεβαιώνεται   η 

συνέχιση της λειτουργίας της εταιρίας
• Πρόσφατη βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομικών ή  Ναυτιλίας και Αιγαίου, 

κατά περίπτωση,  από την οποία θα προκύπτει  ο διορισμός και το όνομα του 
νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας.

• Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  της  σύμβασης  εργασίας,  εφόσον  η  αρχική 
σύμβαση  ήταν  ορισμένου  χρόνου  και  υπογραφεί  νέα.  ή  βεβαίωση  της 
εταιρείας  ή  του  νόμιμου  εκπροσώπου  επικυρωμένη  για  το  γνήσιο  της 
υπογραφής  από  δημόσια  αρχή  (εάν  ή  αρχική  σύμβαση  εργασίας  ήταν 
αορίστου χρόνου) συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο της αρχικής σύμβασης, 
από  την  οποία  θα  προκύπτει  ότι  ο  ενδιαφερόμενος  πολίτης  τρίτης  χώρας 
συνεχίζει να απασχολείται στο ίδιο αντικείμενο  στην εταιρεία.

 Α2.6 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε τεχνικούς που 
απασχολούνται σε μεταλλεία ή βιομηχανίες σύμφωνα με το α.ν. 448/1968

• Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της από την οποία θα 
προκύπτει ότι η απασχόληση του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας είναι 
επείγουσα και θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα τριών μηνών με σκοπό την 
επιδιόρθωση  βλαβών  μηχανημάτων,  συσκευών  ή  εγκαταστάσεων 
συνοδευόμενη  από  βεβαίωση  από  την  οποία  προκύπτουν  οι  τεχνικές  και 
επιστημονικές  γνώσεις  του  ενδιαφερόμενου  πολίτη  τρίτης  χώρας  που 
στερούνται  ημεδαποί,  εκτός  εάν  υφίσταται  σύμβαση  μεταξύ  ημεδαπής 
βιομηχανίας και αλλοδαπού οίκου ο οποίος προμηθεύει σ’ αυτήν μηχανήματα 
και αναλαμβάνει παραλλήλως την υποχρέωση για την εγκατάσταση τους και 
τη διασφάλιση της λειτουργικότητάς τους.

      Α2.7 Θεώρηση εισόδου  και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής  σε αθλητές – 
προπονητές

              
 Θεώρηση εισόδου  

• Θεωρημένο αντίγραφο της έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας, αν πρόκειται 
για εγγραφή ή μεταγραφή αθλητή σε ερασιτεχνικό σωματείο  

• Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας  Αθλητισμού, με την οποία πιστοποιείται 
ότι ο αθλητής έχει δικαίωμα να ενταχθεί στη δύναμη αθλητικού σωματείου

Άδεια διαμονής 
• Θεωρημένο αντίγραφο της έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας, αν πρόκειται 

για εγγραφή ή μεταγραφή αθλητή σε ερασιτεχνικό σωματείο ή 
• Σύμβαση/συμβόλαιο  εργασίας αν πρόκειται  για μεταγραφή επαγγελματία  ή 

αμειβόμενου αθλητή ή για πρόσληψη προπονητή η σύμβαση εργασίας του με 
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, 
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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.

 Ανανέωση άδειας διαμονής 

• Θεωρημένο αντίγραφο της έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας, αν πρόκειται 
για εγγραφή ή μεταγραφή αθλητή σε ερασιτεχνικό σωματείο 

• Σύμβαση/συμβόλαιο  εργασίας  με  συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο στην 
ελληνική γλώσσα, αν πρόκειται για μεταγραφή επαγγελματία ή αμειβόμενου 
αθλητή ή για πρόσληψη προπονητή.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

Α2.8  Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε πνευματικούς 
δημιουργούς  (συγγραφείς,  λογοτέχνες,  σκηνοθέτες,  ζωγράφοι,  γλύπτες, 
ηθοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, χορογράφοι και σκηνογράφοι)

• Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή έργου χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των 
τριών  μηνών,  με  επιχείρηση  ή  οργανισμό  το  αντικείμενο  του  οποίου 
συνίσταται  σε  δραστηριότητες  εκμετάλλευσης  ή  δημιουργίας  προϊόντων 
πνευματικής ιδιοκτησίας.  

 Ανανέωση άδειας διαμονής 

• Σύμβαση  εξαρτημένης  εργασίας  ή  έργου  με  επιχείρηση  ή  οργανισμό  το 
αντικείμενο  του  οποίου  συνίσταται  σε  δραστηριότητες  εκμετάλλευσης  ή 
δημιουργίας προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων. 

Α2.9 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής  σε λειτουργούς 
γνωστών θρησκειών

• Βεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη, όταν πρόκειται για λειτουργούς της 
επικρατούσας θρησκείας, ότι ο ενδιαφερόμενος θα ασκήσει αποκλειστικά 
ιερατικά καθήκοντα ή

• Βεβαίωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του 
εκπροσώπου της γνωστής στη χώρα θρησκείας ότι ο ενδιαφερόμενος θα 
ασκήσει αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα

• Βεβαίωση του εκπροσώπου της γνωστής στη χώρα θρησκείας ότι θα 
αναλάβει τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής του 
στη χώρα.

 Ανανέωση  άδειας διαμονής 
 

• Βεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη, όταν πρόκειται για λειτουργούς της 
επικρατούσας θρησκείας, ότι ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να ασκεί 
αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα ή

• Βεβαίωση  του  Υπουργείου  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  ή  του 
εκπροσώπου  της  γνωστής  στη  Χώρα  θρησκείας  ότι  ο  ενδιαφερόμενος 
εξακολουθεί να ασκεί αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα. 
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Α2.10 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε ανταποκριτές 
ξένου τύπου 

• Αντίγραφο της σχετικής διαπίστευσης από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας ή βεβαίωση της ίδιας υπηρεσίας ότι η διαδικασία διαπίστευσής 
του πολίτη τρίτης χώρας είναι σε εξέλιξη

 
Ανανέωση άδειας διαμονής

• Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ότι δεν έχει 
αρθεί η διαπίστευση

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων

Α2.11.  Θεώρηση  εισόδου  και  αρχική  χορήγηση  άδειας  διαμονής σε  μέλη  ξένων 
αρχαιολογικών  σχολών  η επιστημονική δραστηριότητα  των  οποίων  υπάγεται 
στην εποπτεία του Υπουργείου Αθλητισμού και Πολιτισμού

Βεβαίωση  του  Υπουργείου  Αθλητισμού  και  Πολιτισμού  ότι  η  επιστημονική 
δραστηριότητα της αρχαιολογικής σχολής είναι υπό την εποπτεία του 

• Βεβαίωση  της  οικείας  αρχαιολογικής  σχολής  από  την  οποία  προκύπτει  ότι  ο 
πολίτης τρίτης χώρας είναι μέλος της, καθώς και ο χρόνος που θα παραμείνει στη 
χώρα.

Ανανέωση άδειας διαμονής 

• Βεβαίωση της οικείας αρχαιολογικής σχολής από την οποία να προκύπτει ότι 
εξακολουθεί να είναι μέλος αυτής.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων

Α2.12 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής   σε εκπαιδευτικούς 
των μειονοτικών σχολείων της Θράκης καθώς και  ξένων σχολείων που λειτουργούν 
με άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

• Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων 

• Απόφαση  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  του  Υπουργείου  Παιδείας  και 
Θρησκευμάτων για την έγκριση άδειας διδασκαλίας για το υπόψη σχολικό 
έτος

Ανανέωση άδειας διαμονής 

• Απόφαση  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  του  Υπουργείου  Παιδείας  και 
Θρησκευμάτων για την έγκριση άδειας διδασκαλίας για το υπόψη σχολικό 
έτος

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων

Α2.13.  Θεώρηση  εισόδου  και  αρχική  χορήγηση  άδειας  διαμονής  σε  βοηθητικό 
προσωπικό  ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες  που  εισέρχονται  για  την  ανάπτυξη 
στρατηγικών επενδύσεων
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• Έγγραφο της χώρας προέλευσης που πιστοποιεί την ιδιότητα του πολίτη τρίτης 
χώρας, ως βοηθητικό προσωπικό του συγκεκριμένου ατόμου με ειδικές ανάγκες.

Ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών βοηθητικό προσωπικό ατόμων 
με ειδικές ανάγκες

• Υπεύθυνη  δήλωση  του  πολίτη  τρίτης  χώρας,  ατόμου  με  ειδικές  ανάγκες  ότι 
εξακολουθεί να  απασχολείται ως βοηθητικό προσωπικό.

Α3)  Θεώρηση  εισόδου,  αρχική  χορήγηση  και  ανανέωση  άδειας  διαμονής  για 
επενδυτική  δραστηριότητα  –  Παρέχεται  πρόσβαση  σε  άσκηση 
επιχειρηματικής  δραστηριότητας  ή  στη  μισθωτή  απασχόληση  κατά 
περίπτωση - Άρθρο 16

Α3.1 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής  σε επενδυτές 

• Αντίγραφο  της  εισήγησης  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  του  Υπουργείου 
Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας,  σχετικά  με  τον  χαρακτηρισμό  της 
επένδυσης, για τους επενδυτές

Ανανέωση άδειας διαμονής 
• Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη  τρίτης χώρας ή του νομίμου εκπροσώπου 

ότι  συνεχίζεται  η  άσκηση  της  ίδιας  οικονομικής  δραστηριότητας  ή  η 
δραστηριότητα που ασκείται είναι συνέχεια ή η εξέλιξη της αρχικής.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων. 
• Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.

Α3.2.  Θεώρηση  εισόδου  και  αρχική  χορήγηση  άδειας  διαμονής  σε  υψηλόβαθμα 
στελέχη,  οικονομικούς  και  νομικούς  συμβούλους,  εμπειρογνώμονες  και  μεσαία 
στελέχη, εξειδικευμένο υπαλληλικό ή τεχνικό προσωπικό 

• Συμβόλαιο εργασίας για τα λοιπά στελέχη

Ανανέωση άδειας διαμονής
• Συμβόλαιο εργασίας για τα λοιπά στελέχη
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων

Α3.3  Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής   σε  στρατηγικούς 
επενδυτές

• Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων περί υπαγωγής 
στο ν. 3894/2010, όπως ισχύει

Ανανέωση άδειας διαμονής

• Έγγραφο  του  αρμόδιου  φορέα  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και 
Ανταγωνιστικότητας  ότι  ισχύουν  οι  προϋποθέσεις  ανανέωσης  της  άδειας 
διαμονής  

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων

Α3.4.  Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής  σε προσωπικό που 
πρόκειται να απασχοληθεί στην επενδυτική δραστηριότητα
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• Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων για 
την σχέση του προσωπικού με το φορέα της στρατηγικής επένδυσης 

• Συμβόλαιο εργασίας 

      Ανανέωση άδειας διαμονής 

• Συμβόλαιο εργασίας για τα λοιπά στελέχη
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων

Α4.  Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης 
Α4.1 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση  Μπλε Κάρτας 

• Επικυρωμένο  αντίγραφο  σύμβασης  εργασίας  με  αντικείμενο  την  απασχόληση 
υψηλής  ειδίκευσης,  διάρκειας  ενός  τουλάχιστον  έτους  στην  Ελλάδα,  με 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από 
την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με  το κατώτατο όριο μισθού 
για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης το οποίο προσδιορίζεται με συντελεστή 1,5 
του ύψους του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στην Ελλάδα, όπως αυτός 
προκύπτει με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

• Εφόσον  πρόκειται  για  νομοθετικά  ρυθμιζόμενο  επάγγελμα, 
βεβαίωση/πιστοποιητικό  του  Συμβουλίου  Αναγνωρίσεως  Επαγγελματικών 
Προσόντων, με την οποία να αποδεικνύεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις του π.δ. 
38/2010 (Α’ 78) προκειμένης της άσκησης των εκεί αναφερομένων επαγγελμάτων 
από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, ή εφόσον πρόκειται για 
επάγγελμα που δεν περιλαμβάνεται σε αυτά, από τις οικείες διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας  που  ρυθμίζουν  την  άσκηση  αυτών  από  πολίτες  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  στην  Ελλάδα.  Ο  προσδιορισμός  των  κατά  περίπτωση  εφαρμοστέων 
διατάξεων διενεργείται  με βάση την περιγραφή του επαγγέλματος  στην οικεία 
σύμβαση εργασίας.

• Εφόσον  πρόκειται  για  μη  νομοθετικά  ρυθμιζόμενο  επάγγελμα,  τίτλο  σπουδών 
τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  αποδεικτικά  έγγραφα  ότι  το  επάγγελμα  που 
προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας ασκείται για πέντε τουλάχιστον έτη και  η 
εν λόγω επαγγελματική εμπειρία αναγνωρίζεται από την εθνική νομοθεσία.

Ανανέωση

• Επικυρωμένο  αντίγραφο  σύμβασης  εργασίας  με  αντικείμενο  την  απασχόληση 
υψηλής ειδίκευσης,  με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από 
δημόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με το 
κατώτατο  όριο  μισθού  για  απασχόληση  υψηλής  ειδίκευσης  το  οποίο 
προσδιορίζεται  με συντελεστή 1,5 του ύψους του μέσου ακαθάριστου ετήσιου 
μισθού στην Ελλάδα, όπως αυτός προκύπτει με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής. 

Α4.2  Κινητικότητα  εντός  της  επικράτειας  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  / Δικαίωμα 
διαμονής στην Ελλάδα σε κάτοχο «Μπλε κάρτας της ΕΕ» από άλλο κράτος 
μέλος της ΕΕ

• Ακριβές  αντίγραφο της  «Μπλε Κάρτας  της  ΕΕ»,  της  οποίας  είναι  κάτοχος  σε 
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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• Επικυρωμένο  αντίγραφο  σύμβασης  εργασίας  με  αντικείμενο  την  απασχόληση 
υψηλής  ειδίκευσης,  διάρκειας  ενός  τουλάχιστον  έτους  στην  Ελλάδα,  με 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από 
την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με  το κατώτατο όριο μισθού 
για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης το οποίο προσδιορίζεται με συντελεστή 1,5 
του ύψους του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στην Ελλάδα, όπως αυτός 
προκύπτει με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

• Εφόσον πρόκειται  για  νομοθετικά  ρυθμιζόμενο επάγγελμα,  να αποδεικνύει  ότι 
πληροί τις  προϋποθέσεις του π.δ.38/2010 (Α΄ 78) προκειμένης της άσκησης των 
εκεί  αναφερομένων  επαγγελμάτων  από  τους  πολίτες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης 
στην  Ελλάδα,  ή  εφόσον  πρόκειται  για  επάγγελμα  που  δεν  περιλαμβάνεται  σε 
αυτά,  από  τις  οικείες  διατάξεις  της  εθνικής  νομοθεσίας  που  ρυθμίζουν  την 
άσκηση  αυτών  από  πολίτες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  στην  Ελλάδα.  Ο 
προσδιορισμός  των  κατά  περίπτωση  εφαρμοστέων  διατάξεων  διενεργείται  με 
βάση την περιγραφή του επαγγέλματος στην οικεία σύμβαση εργασίας.

• Εφόσον  πρόκειται  για  μη  νομοθετικά  ρυθμιζόμενο  επάγγελμα,  τίτλο  σπουδών 
τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  αποδεικτικά  έγγραφα  ότι  το  επάγγελμα  που 
προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας, ασκείται για πέντε τουλάχιστον έτη και 
εφόσον η επαγγελματική εμπειρία αναγνωρίζεται από την εθνική νομοθεσία.

• Βεβαίωση ότι  έχει  υποβληθεί  αίτηση στον οικείο  ασφαλιστικό  φορέα για  την 
κάλυψη  εξόδων  νοσηλείας,  ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης  και  εργατικού 
ατυχήματος.

Β) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ - ΕΘΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Η 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ - Άρθρο 18

Β1. Εποχική εργασία 

Η θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία χορηγείται σε πολίτη τρίτης χώρας που 
διατηρεί τον κύριο τόπο κατοικίας του σε τρίτη χώρα και επιθυμεί να διαμείνει νόμιμα 
και  προσωρινά  για  λόγους  απασχόλησης  στην  ελληνική  επικράτεια  σε  τομέα 
δραστηριότητας που εξαρτάται από την αλλαγή των εποχών, βάσει μιας ή περισσότερων 
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, που συνάπτονται απευθείας μεταξύ του πολίτη 
τρίτης  χώρας και  του εργοδότη που είναι  εγκατεστημένος  στην Ελλάδα.  Η συνολική 
διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες ανά περίοδο 
δώδεκα μηνών και παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για 
την  παροχή  της  συγκεκριμένης  εργασίας  σε  συγκεκριμένο  εργοδότη,  ύστερα  από 
πρόσκληση του οποίου αυτή χορηγήθηκε. 

Εθνική θεώρηση μακράς διάρκειας για εποχική εργασία μπορεί να χορηγηθεί αφού 
περιέλθει στο Προξενείο, από την αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  είτε  ταχυδρομικώς  είτε  μέσω  ταχυμεταφοράς  των 
ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιρειών:

• Η σχετική Πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την 
οποία εγκρίνεται η απασχόληση, σε τομέα δραστηριότητας εποχικού χαρακτήρα 
για χρονικό διάστημα μέχρι έξι συνολικά μήνες ανά περίοδο δώδεκα μηνών.

• 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 σε συγκεκριμένο εργοδότη και τόπο, το 
είδος της απασχόλησης, η διάρκεια και η αμοιβή του εργαζόμενου, η οποία δεν 
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μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση μικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου 
εργαζόμενου,  όπως  αυτές  καθορίζονται  με  την  εκάστοτε  Εθνική  Συλλογική 
Σύμβαση  Εργασίας,  θεωρημένη  από  την  οικεία  υπηρεσία  της  Επιθεώρησης 
Εργασίας,

Β2. Αλιεργάτες

Η  θεώρηση  εισόδου  για  αλιεργάτες  χορηγείται  σε  πολίτες  τρίτης  χώρας  που 
διατηρούν  τον κύριο τόπο κατοικίας τους σε τρίτη χώρα και επιθυμούν να διαμείνουν 
νόμιμα και προσωρινά για λόγους απασχόλησης στην ελληνική επικράτεια ως αλιεργάτες 
βάσει  μιας ή περισσότερων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτονται 
απευθείας μεταξύ του πολίτη τρίτης χώρας και του εργοδότη που είναι εγκατεστημένος 
στην Ελλάδα. 

Η συνολική διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 11 
μήνες  και  παρέχει  δικαίωμα  πρόσβασης  στην  αγορά  εργασίας  αποκλειστικά  για  την 
παροχή της συγκεκριμένης εργασίας σε συγκεκριμένο εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση 
του οποίου αυτή χορηγήθηκε.

Η εν λόγω θεώρηση χορηγείται αφού περιέλθει στο Προξενείο, από την αρμόδια 
υπηρεσία  Αλλοδαπών  και  Μετανάστευσης  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  είτε 
ταχυδρομικώς είτε μέσω ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιριών:

• Η σχετική Πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την 
οποία εγκρίνεται η απασχόληση αλιεργάτη για παροχή εξηρτημένης εργασίας ως 
αλιεργάτης, για χρονικό διάστημα μέχρι έντεκα μήνες σε συγκεκριμένο εργοδότη.

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, με θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία θα προκύπτουν οι 
όροι εργασίας, το χρονικό διάστημα απασχόλησης και η συμφωνημένη αμοιβή 
του εργαζόμενου, η οποία δεν μπορεί να είναι, σε καμία περίπτωση, μικρότερη 
από  τις  αποδοχές  ανειδίκευτου  εργαζόμενου  όπως  αυτές  καθορίζονται  με  την 
εκάστοτε Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας,

Β3.Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων

Σε  πολίτες  τρίτης  χώρας,  μέλη  καλλιτεχνικών  συγκροτημάτων  δύναται  να 
χορηγηθεί  εθνική  θεώρηση  εισόδου  ισόχρονη  με  τη  διάρκεια  των  παραστάσεων  ή 
εκδηλώσεων, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος και παρέχει δικαίωμα πρόσβασης 
στην  αγορά  εργασίας  αποκλειστικά  για  την  παροχή  της  συγκεκριμένης  εργασίας, 
λαμβανομένης  υπόψη  της  ενιαίας  δομής  του  καλλιτεχνικού  συγκροτήματος.  Για  τη 
χορήγηση της θεώρησης εισόδου προσκομίζονται:

• Επικυρωμένο  αντίγραφο της  σύμβασης  εργασίας  με  θεωρημένο  το  γνήσιο  της 
υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία ή αντίγραφο σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών ή έργου.

• Αποδείξεις για την ανωτέρω ιδιότητα, μεταξύ των οποίων βεβαίωση της αρμόδιας 
υπηρεσίας  της  χώρας  προέλευσης  για  την  επίσημη  καταχώριση  του 
συγκροτήματος.

• Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ 

Τα  μέλη  των  καλλιτεχνικών  συγκροτημάτων,  τα  οποία  στερούνται  επίσημης 
καταχώρησης στη χώρα προέλευσής τους, εφόσον επιθυμούν να ασκήσουν αμειβόμενη 
δραστηριότητα  σε  νυκτερινά  κέντρα  διασκεδάσεως,  υπάγονται  στη  διαδικασία 
μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία του άρθρου 15 του Ν. 4251/2014.
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Β4. Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε 
κράτος –μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ με σκοπό την παροχή υπηρεσίας

Η θεώρηση εισόδου για εργασία είναι ισόχρονη με το χρόνο που απαιτείται για 
την εκπλήρωση της αναληφθείσας συμβατικής υποχρέωσης από την επιχείρηση και δεν 
μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ένα έτος.

Σε περίπτωση όπου εργαζόμενοι νόμιμα σε επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος 
− μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, μετακινούνται 
στην  Ελλάδα  για  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  τις  90  ημέρες  για  παροχή 
συγκεκριμένης  υπηρεσίας,  στο  πλαίσιο  σχετικής  συμβατικής  υποχρέωσης  μεταξύ  της 
ανωτέρω επιχείρησης και του αντισυμβαλλομένου,  ο οποίος ασκεί  τις δραστηριότητές 
του στην Ελλάδα, η Διπλωματική ή Προξενική Αρχή δύναται να χορηγήσει θεώρηση 
Schengen σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.  Για τη χορήγηση της 
θεώρησης εισόδου προσκομίζονται: 

• Υπεύθυνη  δήλωση  της  επιχείρησης,  στην  οποία  θα  αναγράφονται  πλήρως  τα 
στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας της, από την οποία μετακινείται ο πολίτης 
τρίτης χώρας, επίσημα επικυρωμένη και μεταφρασμένη, στην οποία βεβαιώνεται 
ότι  έχει  συνάψει  σύμβαση με  τον  αντισυμβαλλόμενο  αποδέκτη  της  υπηρεσίας 
στην Ελλάδα, και προκύπτουν ο σκοπός της μετακίνησής του, το προβλεπόμενο 
διάστημα  της  μετακίνησης  του  πολίτη  τρίτης  χώρας  και  η  ανάληψη  από  την 
επιχείρηση που απασχολεί τον πολίτη τρίτης χώρας στο κράτος – μέλος της ΕΕ ή 
του  Ε.Ο.Χ.,  των  εξόδων  διαμονής,  ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης  και 
επιστροφής του.

• Αντίγραφο θεωρημένου βιβλιαρίου ασθενείας ή Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης 
ασθένειας ή άλλου ισοδύναμου κοινοτικού εγγράφου.

• Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ 
 

Β5. Πολίτες  τρίτων  χωρών  που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε 
τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίας

 Η διάρκεια της θεώρησης είναι ισόχρονη με το χρόνο που απαιτείται  για την 
εκπλήρωση της αναληφθείσας και μόνο συμβατικής υποχρέωσης από την επιχείρηση και 
δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει,  συνολικά,  τους  έξι  μήνες  εφόσον  οι  ενδιαφερόμενοι 
προσκομίσουν στην αρμόδια Διπλωματική ή Προξενική αρχή:

• Βεβαίωση  της  επιχείρησης,  στην  οποία  θα  αναγράφονται  πλήρως  τα  στοιχεία 
ταυτότητας  και  επικοινωνίας  της,  η  ιδιότητα  και  τα  καθήκοντα  του  εργαζομένου, 
συνοδευόμενη από αποδεικτικά στοιχεία για τη νομιμότητα της εργασίας του σε αυτή. 

• Επικυρωμένο  αντίγραφο  της  σύμβασης  προμήθειας  μεταξύ  της  επιχείρησης 
παροχής  υπηρεσίας  και  της  ημεδαπής  επιχείρησης−αποδέκτη  της  υπηρεσίας.  Στη 
σύμβαση  αυτή  θα  πρέπει  να  προβλέπεται  η  παροχή  συγκεκριμένων  υπηρεσιών  που 
αναφέρονται αποκλειστικώς στην εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση 
των προμηθευόμενων ειδών, το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών, ο αριθμός 
και η ειδικότητα των ατόμων που θα απασχοληθούν, καθώς και η ανάληψη των εξόδων 
διαμονής, πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιστροφής τους.

• Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ 

στ. Αρχηγοί οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού (Tour-leaders)
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Η διάρκεια της θεώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ μήνες και χορηγείται 
εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν στην Διπλωματική η Προξενική Αρχή:

• Βεβαίωση από την αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, όπου εδρεύει το 
ελληνικό τουριστικό γραφείο στην οποία θα αναφέρεται ότι εγκρίνεται η εργασία 
του αλλοδαπού ως Αρχηγού Οργανωμένων Ομάδων Τουριστών.

• Βεβαίωση  του  αλλοδαπού  τουριστικού  γραφείου  ότι  ο  υπό  απασχόληση 
αλλοδαπός εργάζεται και αμείβεται από αυτό.

• Υπεύθυνη  δήλωση του  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, μέσω αλλοδαπού τουριστικού γραφείου, ομάδων τουριστών για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.

• 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 εταιρείας 
κάλυψης  των  ανωτέρω  κινδύνων  για  την  απασχόλησή  του  ως  Αρχηγού 
οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού στην Ελλάδα.

• Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ 

Β7. Αθλητική προετοιμασία 

Η διάρκεια της εθνικής θεώρησης εισόδου δεν μπορεί να υπερβαίνει, συνολικά, τους 
έξη  μήνες  και  χορηγείται,  εφόσον  οι  ενδιαφερόμενοι  προσκομίσουν  στην  αρμόδια 
Διπλωματική η Προξενική Αρχή:

• Έγκριση της ελληνικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος για την είσοδό τους 
στην  Ελλάδα  με  σκοπό  την  προετοιμασία  εν  όψει  συμμετοχής  σε  διεθνείς 
αθλητικές διοργανώσεις. 

• Αποδεικτικά  στοιχεία  ότι,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  απόφαση  της 
παραγράφου  6  του  άρθρου  137,  διαθέτει  οικονομικούς  πόρους,  νόμιμης 
προέλευσης, για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής του στην Ελλάδα χωρίς να 
παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα 
πέραν της αθλητικής προετοιμασίας. 

• Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ 

Αντίστοιχη θεώρηση μπορεί να χορηγηθεί και στον/στους προπονητή/ές και το 
λοιπό εξειδικευμένο προσωπικό που συνοδεύει τον εν λόγω αθλητή εάν πληρούνται οι 
προαναφερόμενες προϋποθέσεις και προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά.

Β8. Πολίτες τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν 
σε προγράμματα πρακτικής άσκησης έναντι αποζημίωσης  
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Η Εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι 
μήνες, εφόσον προσκομίσουν στην Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή:

• Βεβαίωση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, φορέα ανταλλαγών από την οποία θα 
προκύπτει  ότι  ο  αλλοδαπός  γίνεται  αποδεκτός  στο  πρόγραμμα  για  πρακτική 
εξάσκηση στο αντικείμενο  των σπουδών του σε συγκεκριμένη  επιχείρηση για 
ορισμένο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες

• Αντίγραφο  τίτλου  σπουδών  εφόσον  η  πρακτική  άσκηση  γίνεται  επί  του 
αντικειμένου των σπουδών.

• Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ 

Ως φορείς ανταλλαγών, θεωρούνται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας 
μας  που  έχουν  συνάψει  διμερείς  συμφωνίες  αναλόγου  περιεχομένου  με  αντίστοιχα 
ιδρύματα της αλλοδαπής και σε περιπτώσεις που δεν υφίστανται τέτοιες, διεθνείς φορείς 
ανταλλαγών φοιτητών.

Ειδικά  για  τα  προγράμματα  πρακτικής  άσκησης  σε  ξενοδοχειακές  επιχειρήσεις 
ισχύουν  τα  οριζόμενα,  κάθε  φορά,  στη  νομοθεσία  που  ρυθμίζει  τους  όρους  και  τις 
προϋποθέσεις  πρακτικής  άσκησης  ημεδαπών  και  αλλοδαπών  σπουδαστών/μαθητών 
Σχολών  τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Γ)  ΑΔΕΙΑ  ΔΙΑΜΟΝΗΣ  ΓΙΑ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ  ΚΑΙ 
ΑΛΛΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ  - Άρθρα  19 και 20

Γ1) Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους – Παρέχεται πρόσβαση στη μισθωτή 
απασχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου – Άρθρο 19 

Χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους 

• Θεώρηση (visa) ή άδεια (σφραγίδα) εισόδου στη χώρα, η οποία έχει χορηγηθεί 
τουλάχιστον  τρία  έτη  πριν  την  υποβολή  της  αίτησης  ή προηγούμενη  άδεια 
διαμονής  η  ισχύς  της  οποίας  έχει  λήξει  ή έγγραφα  που  πιστοποιούν  δεκαετή 
συνεχή διαμονή στη χώρα.

• Παράβολο ύψους 300 ευρώ
• Έγγραφα που πιστοποιούν την ανάπτυξη δεσμών με τη χώρα, όπως,

α) βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας,
β)  τίτλοι  φοίτησης  σε  ελληνικό  σχολείο  πρωτοβάθμιας  ή  δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης,
γ) προηγούμενες άδειες διαμονής, ανεξαρτήτως της  αρχής έκδοσης αυτών
δ) αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών 
ε) αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης 
στ) αποδεικτικά ύπαρξης συγγενικού δεσμού με έλληνα πολίτη ή ομογενή
ζ) αποδεικτικά φοίτησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας 
η) αποδείξεις τραπεζικών συναλλαγών 
θ) συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία συντάχθηκαν παρουσία του
 αιτούντος

Ως  έγγραφα  βέβαιης  χρονολογίας,  βάσει  των  οποίων  υπολογίζεται  η  δεκαετής 
διαμονή στη χώρα, ορίζονται τα εξής:

• Αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης σε δημόσια  εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα
• αιτήματα για χορήγηση τίτλου προσωρινής ή οριστικής διαμονής ή καθεστώτος 

διεθνούς προστασίας 
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• αντίγραφα  απορριπτικών  αποφάσεων  επί  αιτημάτων  χορήγησης  ή  ανανέωσης 
τίτλου διαμονής

•  προηγούμενοι τίτλοι προσωρινής διαμονής ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής τους 
• αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών
• αντίγραφο απόδοσης ΑΦΜ
• αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης 
• βιβλιάρια υγείας  
• λογαριασμοί  ΔΕΗ,  ΟΤΕ,  ΕΥΔΑΠ,  και  κινητής  τηλεφωνίας  στο  όνομα  του 

αιτούντος 
• λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων
• αποδείξεις  μεταφοράς  εμβασμάτων  στις  χώρες  προέλευσης,  μέσω  πιστωτικών 

ιδρυμάτων,  εταιρειών  διαμεσολάβησης  στη  μεταφορά  κεφαλαίων, 
συναλλάγματος  και   παρόχων  υπηρεσιών   πληρωμών,  σύμφωνα  με  το  ν. 
3862/2010,  η εποπτεία των οποίων ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδας

• βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας
• δικαστικές αποφάσεις 
• αποφάσεις διοικητικής απέλασης οι οποίες δεν έχουν εκτελεσθεί
• αντίγραφα παλαιότερων διαβατηρίων (όλες οι σελίδες) 
• δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων
• αποδείξεις νοσηλείας σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα 
• συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος 
• απόσπασμα  βιβλίου  αδικημάτων  και  συμβάντων  τηρούμενο  από  Αστυνομικό 

τμήμα 
• υπηρεσιακά σημειώματα με τα οποία διατάσσεται αναχώρηση από τη χώρα 

Γ2)   ΘΕΩΡΗΣΗ  ΕΙΣΟΔΟΥ  ΚΑΙ  ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ  ΔΙΑΜΟΝΗΣ  ΓΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ – ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
– Άρθρο 19

Θεώρηση εισόδου και χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους δημοσίου συμφέροντος

ΦΕΚ κύρωσης διακρατικής συμφωνίας ή 

• Εισήγηση  αρμόδιας  δημόσιας  αρχής,  ν.π.δ.δ.,  ν.π.ι.δ  του  δημοσίου  τομέα.  ή 
οργανισμού  ότι  η  διαμονή  του  ενδιαφερόμενου  στη  χώρα  είναι  επιβεβλημένη 
λόγω  συνδρομής  δημοσίου  συμφέροντος  που  αφορά  σε  τομείς  εξωτερικής 
πολιτικής,  άμυνας,  εσωτερικής  ασφάλειας,  επενδύσεων,  οικονομίας  και 
ανάπτυξης, εκπαίδευσης και πολιτισμού.

Ανανέωση άδειας διαμονής 

• Πρόσφατη βεβαίωση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα ότι εξακολουθούν να 
συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος στο πρόσωπο του πολίτη τρίτης χώρας. 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων

Γ3)  ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΕΙΣΟΔΟΥ  ΚΑΙ  ΑΔΕΙΑΣ  ΔΙΑΜΟΝΗΣ  ΓΙΑ 
ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ – ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
– Άρθρο 20 
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Γ3.1   Θεώρηση  εισόδου  και  αρχική  χορήγηση  άδειας  διαμονής  σε  οικονομικά 
ανεξάρτητα άτομα 

• Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, 
σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με 
την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, κοινή 
υπουργική απόφαση ή

• Πράξη δημόσιου ασφαλιστικού φορέα για τη χορήγηση οριστικής σύνταξης

Ανανέωση άδειας διαμονής

• Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, 
σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με 
την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, κοινή 
υπουργική απόφαση.

Γ3.2.   Θεώρηση  εισόδου  και  αρχική  χορήγηση  άδειας  διαμονής  σε  ιδιοκτήτες 
ακινήτων 

Χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου σε περίπτωση που δεν έχει ξεκινήσει ή δεν 
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αγοράς.

• έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική δυνατότητα του πολίτη τρίτης χώρας 
όπως, βεβαίωση αναγνωρισμένης τράπεζας Α τάξεως ή επίσημου χρηματοδοτικού 
οργανισμού ή άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού φύλαξης χρεογράφων με την 
οποία  να  πιστοποιείται  η  ύπαρξη τραπεζικών  λογαριασμών ή  λοιπών κινητών 
αξιών, ιδίως ομόλογα ή μετοχές, για την κάλυψη των κεφαλαίων της επένδυσης, 
τουλάχιστον διακοσίων πενήντα χιλιάδων 250.000 ευρώ.

• αντίγραφο  σύμβασης  ανάθεσης  μεσιτείας  σε  δικηγόρο  ή  σε  δικηγορικό  ή  σε 
κτηματομεσιτικό γραφείο.

Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων 

• Συμβόλαιο  αγοράς  επί  του  οποίου  αναγράφεται  ότι  «το  συμβόλαιο  
αγοραπωλησίας του ακινήτου,  δεν τελεί  υπό όρους και  αιρέσεις,  το σύνολο του  
τιμήματος ανέρχεται σε ποσό ……… το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με δίγραμμη  
τραπεζική επιταγή ή με τραπεζική συναλλαγή»   και .αποδεικτικό μεταγραφής του 
συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο  ή 

• βεβαίωση συμβολαιογράφου (σε περίπτωση που κατά την αγορά του ακινήτου 
καταβλήθηκε ποσό μικρότερο των διακοσίων πενήντα(250.000) χιλιάδων ευρώ 
αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν 
λόγω ποσού, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται,
«Από  τον  έλεγχο  του  αριθ.  ……  συμβολαίου  αγοράς  ακινήτου  προκύπτει  ότι  
καταβλήθηκε το  τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς και το συμβόλαιο, δεν  
τελεί  ΠΛΕΟΝ υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες και η αντικειμενική αξία του  
ακινήτου, ως έχει σήμερα, ανέρχεται στο ποσόν …….»

• Αντίγραφο  συμβολαιογραφικού  εγγράφου  μίσθωσης  ξενοδοχειακών 
καταλυμάτων  ή  τουριστικών  επιπλωμένων  κατοικιών  σε  σύνθετα  τουριστικά 
καταλύματα, από το οποίο να αποδεικνύεται η εφάπαξ καταβολή του ποσού των 
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250.000 ευρώ και στο οποίο να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος 
λειτουργίας από τον ΕΟΤ και

• Αποδεικτικό  μεταγραφής  του  αρμόδιου  υποθηκοφυλακείου  στο  οποίο  έχει 
μεταγραφεί το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή

• Συμβόλαιο  αγοράς  αγροτεμαχίου  ή  οικοπέδου  και  εργολαβικό  συμφωνητικό 
ανέγερσης/αναπαλαίωσης κατοικίας κατατεθειμένο στην εφορία σύμφωνα με το 
νόμο και

• Οικοδομική άδεια στο όνομα του ενδιαφερομένου και
• Τιμολόγια του/των εργολάβου/ων και τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις ή 
• Σύμβαση  χρονομεριστικής  μίσθωσης  τουλάχιστον  δεκαετούς  διάρκειας  στην 

οποία να αναφέρεται το τίμημα που αντιστοιχεί κατ’ έτος και
• Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και
• Βεβαίωση  του  ΕΟΤ ότι  έχει  λάβει  γνώση  της  κατάρτισης  της  συγκεκριμένης 

χρονομεριστικής μίσθωσης

Ανανέωση άδειας διαμονής

• Η ακίνητη περιουσία παραμένει, στην κυριότητα και  νομή του ενδιαφερομένου ή 
• Παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενες μισθώσεις.

Γ3.3  Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε ενήλικα τέκνα 
μελών  του  διπλωματικού,  διοικητικού  και  τεχνικού  προσωπικού  διπλωματικής 
αποστολής ή προξενικών λειτουργών και ειδικών προξενικών υπαλλήλων

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών από το 
οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός. 

• Βεβαίωση  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  Υπουργείου  Εξωτερικών  για  την 
ιδιότητα του γονέα και το χρονικό διάστημα υπηρεσίας του στην Ελλάδα. 

Ανανέωση άδειας διαμονής 

• Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την ιδιότητα 
του γονέα και το χρονικό διάστημα παράτασης της υπηρεσίας του στην Ελλάδα. 

Γ3.4.  Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε εξαρτώμενα μέλη 
οικογένειας,  ανιόντες  πρώτου  βαθμού  συγγένειας  μελών  του  διπλωματικού, 
διοικητικού  και  τεχνικού  προσωπικού  διπλωματικής  αποστολής  ή  προξενικών 
λειτουργών και ειδικών προξενικών υπαλλήλων

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών από το 
οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός. 

• Βεβαίωση  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  Υπουργείου  Εξωτερικών  για  την 
ιδιότητα  του  μέλους  της  διπλωματικής  αποστολής   και  το  χρονικό  διάστημα 
υπηρεσίας του στην Ελλάδα. 

• Βεβαίωση των αρχών της χώρας προέλευσης που θα βεβαιώνει ότι ο αιτών είναι 
εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας του μέλους της διπλωματικής αποστολής

Ανανέωση άδειας διαμονής
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• Βεβαίωση  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  του  Υπουργείου  Εξωτερικών  για  την 
ιδιότητα του μέλους της αποστολής  και το χρονικό διάστημα παράτασης της 
υπηρεσίας του στην Ελλάδα. 

Γ3.5.  Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής  σε εργαζομένους ως 
ιδιωτικοί υπηρέτες μελών Διπλωματικών Αποστολών 

• Βεβαίωση  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  Υπουργείου  Εξωτερικών,  για  την 
ιδιότητά τους, καθώς και για το χρόνο απασχόλησής τους στην Ελλάδα.

Ανανέωση άδειας διαμονής 
• Βεβαίωση  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  του  Υπουργείου  Εξωτερικών  για  την 

διπλωματική  ιδιότητα  του  μέλους  της  αποστολής   και  το  χρονικό  διάστημα 
παράτασης της υπηρεσίας του στην Ελλάδα. 

Γ3.6.  Θεώρηση  εισόδου  και  αρχική  χορήγηση  άδειας  διαμονής  για  σπουδή  ή 
γνωριμία του Αγιορείτικου μοναχικού βίου

• Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι αναλαμβάνει να παρέχει στον 
πολίτη τρίτης χώρας, 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.

 Ανανέωση  άδειας διαμονής 
 

• Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι εξακολουθεί 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.

Γ3.7  Θεώρηση εισόδου και  αρχική χορήγηση άδειας  διαμονής  για  γνωριμία  του 
Μοναχικού βίου ή Μοναχισμό.

• Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής  από την οποία να προκύπτει ότι ο 
πολίτης 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  και. νοσηλείας και 
ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης.

Ανανέωση  άδειας διαμονής
.

• Αντίγραφο των  πρακτικών του μοναχολογίου.
• Απολυτήριο της προηγούμενης Μονής, σε περίπτωση μετακίνησης. 

Δ)  ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΕΙΣΟΔΟΥ  ΚΑΙ  ΑΔΕΙΑΣ  ΔΙΑΜΟΝΗΣ  ΓΙΑ 
ΣΠΟΥΔΕΣ,  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ,   ΕΡΕΥΝΑ  ΚΑΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – Άρθρα 31-  48 και 57 - 68

22

ΑΔΑ: Ω4ΘΖΝ-Ο9Ψ



Δ1.1.  Θεώρηση  εισόδου  και  αρχική  χορήγηση  άδειας  διαμονής  για  σπουδές  – 
Παρέχεται πρόσβαση σε μερική απασχόληση – Άρθρο 33

• 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,  το  ύψος  του  οποίου 
καθορίζεται με  την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 136 του 
ν. 4251/2014, κοινή υπουργική απόφαση.

• Συναίνεση  των  γονέων  ή  του  ασκούντος  τη  γονική  μέριμνα  για  την 
προβλεπόμενη  διαμονή, σε περίπτωση που είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών

Ανανέωση άδειας διαμονής

• Βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις από το οικείο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα.

• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την 
κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, το ύψος του οποίου καθορίζεται με 
την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, κοινή 
υπουργική απόφαση.

Δ1.2 Κινητικότητα  εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  - Παρέχεται 
πρόσβαση στη μερική απασχόληση –Άρθρο 35

• Ακριβές αντίγραφο της άδειας διαμονής για σπουδές, της οποίας είναι κάτοχος σε 
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 καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσής του.

• 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

• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την 
κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, το ύψος του οποίου καθορίζεται με 
την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, κοινή 
υπουργική απόφαση.

 Δ2.  Θεώρηση  εισόδου  και  αρχική  χορήγηση  άδειας  διαμονής  για  εθελοντική 
υπηρεσία – Άρθρο 38

• 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 
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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  με  το  οποίο 
δέχεται  την  ανάληψη  ευθύνης  για  τον  εθελοντή  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της 
διαμονής του στη χώρα.

Δ3.   Έρευνα  –  Παρέχεται  πρόσβαση  στην  αγορά  εργασίας  για  το  συγκεκριμένο 
σκοπό 

Δ3.1. Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε ερευνητή – Άρθρο 
61

• Έγκριση του ερευνητικού οργανισμού από τον αρμόδιο  δημόσιο φορέα (όταν ο 
ερευνητικός οργανισμός είναι ιδιωτικός)

• Ακριβές  αντίγραφο  της  σύμβασης  υποδοχής  υπογεγραμμένη  με  ερευνητικό 
οργανισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  60 του ν.4251/2014 με  την 
οποία προσδιορίζεται η νομική σχέση και οι εργασιακές συνθήκες των ερευνητών 
σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία  καθώς  και  η  επάρκεια  πόρων   για  την 
κάλυψη των δαπανών  διαβίωσης,  το ύψος των  οποίων  δεν μπορεί να είναι 
κατώτερο των εννιακοσίων (900) ευρώ ετησίως .

• Ατομική δήλωση ανάληψης οικονομικής ευθύνης από τον ερευνητικό οργανισμό 

 Ανανέωση άδειας διαμονής 

• Ακριβές  αντίγραφο  της  σύμβασης  περί  παράτασης   συνεργασίας  με  τον 
ερευνητικό  οργανισμό,  με   την  οποία  προσδιορίζεται  η  νομική  σχέση  και  οι 
εργασιακές συνθήκες των ερευνητών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς 
και η επάρκεια πόρων  για την κάλυψη των δαπανών  διαβίωσης, το ύψος των 
οποίων  δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εννιακοσίων (900) ευρώ ετησίως.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων

Δ3.2. Κινητικότητα – Άρθρο 64

• Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής «Ερευνητή» χορηγηθείσας από άλλο κράτος 
μέλος

• Αντίγραφο  της  σύμβασης  υποδοχής  υπογεγραμμένη  με  ερευνητικό  οργανισμό, 
σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο   60  του  ν.4251/2014  με   την  οποία 
προσδιορίζεται  η  νομική  σχέση  και  οι  εργασιακές  συνθήκες  των  ερευνητών 
σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  καθώς  και  η  επάρκεια  πόρων   για  την 
κάλυψη των δαπανών  διαβίωσης,  το ύψος των  οποίων  δεν μπορεί να είναι 
κατώτερο των εννιακοσίων (900) ευρώ ετησίως.

• Ατομική δήλωση ανάληψης οικονομικής ευθύνης από τον ερευνητικό οργανισμό 
Δ4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ  

Δ4.1. Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση  άδειας διαμονής για επαγγελματική 
κατάρτιση – Άρθρο 44
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• Αντίγραφο  απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων  ίδρυσης ή 
λειτουργίας  του ΙΕΚ  ή  του  Κολεγίου  ή  αντίγραφο  του  ΦΕΚ στο οποίο  έχει  
δημοσιευτεί απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π με την οποία χορηγήθηκε  άδεια 
λειτουργίας στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 και 2 (πρώην Ε.Ε.Σ.)

• Βεβαίωση  εγγραφής  από  το  αρμόδιο  δημόσιο  ή  ιδιωτικό  Ινστιτούτο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κολέγιο ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 και 
2  ή  βεβαίωση  ότι  έχει  γίνει  αποδεκτός  προς  εγγραφή  και  βεβαίωση  ότι  το 
πρόγραμμα απαιτεί κανονική και όχι εξ’ αποστάσεως φοίτηση.

• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την 
κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με 
την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, κοινή 
υπουργική απόφαση.

• Αποδεικτικό  επάρκειας  γνώσης  της  γλώσσας  που  διδάσκεται  το  πρόγραμμα 
σπουδών επιπέδου Β1 και 

• Συμφωνία πιστοποίησης και δικαιόχρησης με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
αλλοδαπής,  αναγνωρισμένα  από  την  χώρα  που  εδρεύουν  και  προγράμματα 
σπουδών τα οποία οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών εφόσον αυτά έχουν 
πιστοποίηση  από  διεθνείς  οργανισμούς  πιστοποίησης   όταν  ο  πάροχος   είναι 
Κολέγιο.  

2. Ανανέωση  άδειας διαμονής 

• Βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις από τον αρμόδιο  πάροχο  
• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την 

κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με 
την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, κοινή 
υπουργική απόφαση.

Δ4.2. Υπότροφοι– Άρθρο 45  

Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας  διαμονής 

• Βεβαίωση του αρμόδιου  φορέα  για τη χορήγηση υποτροφίας, καθώς και για τη 
διάρκεια του προγράμματος ή της χορηγούμενης υποτροφίας.

• Αποδεικτικά  στοιχεία  που  να  αποδεικνύουν  ότι  διαθέτει  επαρκείς  πόρους, 
συνυπολογιζομένης της υποτροφίας χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να 
ασκεί  ανεξάρτητη  οικονομική  δραστηριότητα  για  την  κάλυψη  των  εξόδων 
σπουδών και διαβίωσης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με  την προβλεπόμενη 
από  την  παράγραφο  7  του  άρθρου  136  του  ν.  4251/2014,  κοινή  υπουργική 
απόφαση.

Δ4.3.  Θεώρηση εισόδου και χορήγηση άδειας διαμονής για συμμετοχή σε Ειδικά 
Προγράμματα  - Παρέχεται πρόσβαση σε πρακτική άσκηση 

• Βεβαίωση  του  φορέα  υλοποίησης  του  αντίστοιχου  προγράμματος  για  τη 
συμμετοχή του πολίτη τρίτης χώρας σε αυτό

• Εφόσον  πρόκειται  για  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα  κινητικότητας  που  περιλαμβάνει 
πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών, τριμερή σύμβαση ανάμεσα στο 
πανεπιστήμιο που συμμετέχει στο πρόγραμμα,  στον φοιτητή και στον δημόσιο ή 
τον ιδιωτικό φορέα που  υλοποιεί το πρόγραμμα
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Δ4. 4 Θεώρηση εισόδου και χορήγηση άδειας διαμονής για σπουδές σε στρατιωτικές 
σχολές και παραγωγικές σχολές Άρθρο 46

 
Αρχική χορήγηση (Άρθρο 32)

• Βεβαίωση  των  αντίστοιχων  σχολών  ή  των  ειδικών  σχολείων  των  ενόπλων 
Δυνάμεων,  ή  των  Σωμάτων  Ασφαλείας,  ή  βεβαίωση  από τις  Ακαδημίες  ή  τα 
σχολεία  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.

Δ4.5 Θεώρηση εισόδου και αρχικής άδειας διαμονής για απόκτηση ιατρικής 
ειδικότητας  -Άρθρο 47

 Αρχική χορήγηση  άδειας διαμονής 

• Βεβαίωση  του  οικείου  νοσηλευτικού  ιδρύματος  ότι  ο  πολίτης  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  που αφορά 
στην τοποθέτηση του  πολίτη  τρίτης  χώρας  για  ειδίκευση στο ανωτέρω 
νοσηλευτικό ίδρυμα.

 Ανανέωση  άδειας διαμονής 

• Βεβαίωση  του  οικείου  νοσηλευτικού  ιδρύματος  ότι  ο  πολίτης  τρίτης 
χώρας  εξακολουθεί  να  συμμετέχει  στη  διαδικασία  απόκτησης  ιατρικής 
ειδικότητας.

Δ4.6 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για φοίτηση στην 
Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους – Άρθρο 48

 Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής 

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.

 Ανανέωση άδειας διαμονής 

• 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 
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κάλυψη  των  εξόδων  νοσηλείας  του  και  πλήρους  ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

Δ4.7. Ταχεία διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής για σπουδές 

• Σύμβαση  ταχείας  διαδικασίας  χορήγησης  άδειας  διαμονής  σε 
μεταπτυχιακούς σπουδαστές μεταξύ πανεπιστημιακού ιδρύματος και του 
Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία θα  περιλαμβάνεται ο ακριβής τίτλος 
του μεταπτυχιακού προγράμματος και μνημονεύονται οι ειδικοί λόγοι που 
συντρέχουν  για  τη  σύναψη  της  σύμβασης,  η  διάρκεια  ισχύος  και  η 
δυνατότητα  ανανέωσής  της,  καθώς  και  οι  υποχρεώσεις  των 
συμβαλλόμενων μερών. 

• 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, το ύψος του οποίου 
καθορίζεται με  την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 136 
του ν. 4251/2014, κοινή υπουργική απόφαση.

Ε) ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (άρθρα 49-56) – ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ε1. Θύματα εμπορίας ανθρώπων
Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής

• Πράξη του  αρμόδιου Εισαγγελέα  Πρωτοδικών  από την οποία  να προκύπτει  ο 
χαρακτηρισμός του υπηκόου τρίτης χώρας ως θύματος εμπορίας ανθρώπων.

 Ανανέωση άδειας διαμονής 
• Έγγραφο της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής ότι κρίνεται σκόπιμη η παράταση της 

διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια 

ΣΤ) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ – Άρθρα  69 – 87

 Αίτηση του συντηρούντος για την έγκριση εισόδου μέλους της οικογένειας του στη 
χώρα λόγω οικογενειακής συνένωσης 

• 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  έτερου  των  συζύγων  συνοδευόμενο  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 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 
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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  Δημόσια  Οικονομική  Υπηρεσία  ή  σε  περίπτωση  παραχώρησης 
κατοικίας  αντίγραφο του εντύπου Ε1 στην οποία δηλώνει  ότι  παραχωρεί  στον 
συντηρούντα την συγκεκριμένη οικία,  για τη χρήση της οποίας δεν εισπράττει 
μίσθωμα. 

• Αντίγραφο  του  τελευταίου  πριν  την  υποβολή  της  σχετικής  αίτησης 
εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας ή άλλο επίσημο στοιχείο από το οποίο 
να προκύπτει ότι διαθέτει εισόδημα, ίσο με τις ετήσιες απολαβές του αμειβόμενου 
με τον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία προσαυξημένο κατά 
20%  για  τον  έτερο  σύζυγο  και  κατά  15%  για  κάθε  τέκνο.  Δεν  απαιτείται  η 
πλήρωση των εισοδηματικών  κριτηρίων  για  την  οικογενειακή  επανένωση των 
υπαγομένων στις  ρυθμίσεις  των κατηγοριών Α2,  Α3,   Γ2,  Γ3.1,  Γ3.2,  Δ3 και 
Δ4.4.οι οποίοι συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους.

• Βιβλιάριο υγείας ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ, αναλόγως της κατηγορίας 
άδειας διαμονής 

• Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σχετικό τυποποιημένο πληροφοριακό έντυπο 
κατάστασης του πολίτη τρίτης χώρας

Θεώρηση εισόδου 
• Απόφαση  έγκρισης  για  οικογενειακή  επανένωση  του  αρμόδιου  Γενικού 

Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  πλην  των  υπαγομένων  στις 
ρυθμίσεις των κατηγοριών Α2, Α3, Α4,  Γ2, Γ3.1, Γ3.2, Δ3 και Δ4.4.

• Αντίγραφο  της  αίτησης  του  προσκαλούντος  πολίτη  τρίτης  χώρας,  πλην  των 
υπαγομένων στις ρυθμίσεις των κατηγοριών Α2, Α3, Α4,  Γ2, Γ3.1, Γ3.2, Δ3 και  
Δ4.4.

• Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και
• Αντίγραφο  του  τυποποιημένου  πληροφοριακού  έντυπο  κατάστασης  του 

αλλοδαπού,  το  οποίο  φέρει  την  υπογραφή  του  αρμόδιου  υπαλλήλου  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από το οποίο θα προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι 
του  άρθρου  70  του  Ν.  4251/2014,  πλην  των  υπαγομένων  στις  ρυθμίσεις  των 
κατηγοριών Α2, Α3, Α4,  Γ2, Γ3.1, Γ3.2, Δ3 και Δ4.4.

• Βεβαίωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ότι πληρούνται τα κριτήρια ένταξης 
στη χώρα όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 14 του άρθρου 136 πλην των 
υπαγομένων στις ρυθμίσεις των κατηγοριών Α2, Α3, Α4,  Γ2, Γ3.1, Γ3.2, Δ3 και  
Δ4.4 και 

• Βεβαίωση  της  αρμόδιας  αστυνομικής  αρχής  του  αντίστοιχου  σημείου 
διαβατηριακού  ελέγχου,  ότι  έχουν  καταβάλει  τα  σχετικά  πρόστιμα  για 
προηγούμενη παράνομη είσοδο και παραμονή στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, 
σε περιπτώσεις που τα προσκαλούμενα  προς συνένωση μέλη της οικογένειας του 
αιτούντος διέμεναν μη νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, πλην των υπαγομένων 
στις ρυθμίσεις των κατηγοριών Α2, Α3, Α4,  Γ2, Γ3.1, Γ3.2, Δ3 και Δ4.4.

 ΣΤ1) Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας – Άρθρο 72
 Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή τους κατάσταση  

 ΣΤ1) Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας – Άρθρο 72
 Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή τους κατάσταση  
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Ανανέωση άδειας διαμονής

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή τους κατάσταση
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων του συντηρούντος
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων  του συντηρούντος

Αρχική  χορήγηση   άδειας  διαμονής  για  οικογενειακή  επανένωση  σε  μέλη 
οικογένειας  πολίτη   τρίτης  χώρας  που  διαμένουν  νόμιμα  στη  χώρα,   για  τις 
περιπτώσεις που οι οικογένειες συστήνονται στην Ελλάδα – Άρθρο 80

• Αντίγραφο  της  ληξιαρχικής  πράξης  γάμου  ή  ισοδύναμου  εγγράφου  που 
αποδεικνύει  την συζυγική  σχέση,  το οποίο θα πρέπει  να προέρχεται  από την 
υπηρεσία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία του κράτους που τελέσθηκε ο γάμος 
επικυρωμένο και μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γάμου ελληνικής δημόσιας 
αρχής σε περίπτωση τέλεσης γάμου στην Ελλάδα.

Ανανέωση άδειας διαμονής 
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση  

 Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε ανήλικα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών που 
γεννιούνται ή διέμεναν  στην Ελλάδα με τίτλο διαμονής που είχε εκδοθεί από άλλη 
ελληνική αρχή 

• Ληξιαρχική πράξη γέννησης 
• Τίτλο ή βεβαίωση νόμιμης διαμονής 

ΣΤ2.) Μέλη οικογένειας Έλληνα

ΣΤ2.1  Αρχική  χορήγηση  Δελτίου  Διαμονής  σε  σύζυγο  Έλληνα  –  Παρέχεται 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας – Άρθρο 82

• Αντίγραφο ενός εκ των ακόλουθων  εγγράφων  που πιστοποιούν νόμιμη διαμονή 
στην Ελλάδα ( θεώρηση εισόδου (τύπου C)  ή άδεια διαμονής ή βεβαίωση τύπου 
Α΄ ή  ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής ή ΕΔΤΟ ή πρόσφυγα) 

• Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου 
• Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα

Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης 
διαμονής λόγω απουσίας ή διάστασης των συζύγων 

• Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι ο συγγενικός δεσμός διατηρείται ή 
• 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  
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• Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων το ύψος των οποίων καθορίζεται με 
την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, κοινή 
υπουργική απόφαση.

ΣΤ2.2 Αρχική χορήγηση  Δελτίου Διαμονής σε κατιόντες σε ευθεία γραμμή  Έλληνα 
ή του ετέρου των συζύγων κάτω του 21ου έτους της ηλικίας τους

• Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα
• Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου 
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο ελληνικής  ή αλλοδαπής 

αρχής  από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός. 
• Σε  περίπτωση  ανηλίκων  τέκνων,  επίσημο  έγγραφο  αλλοδαπής  αρχής,  από  το 

οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα διαμονής στην Ελλάδα εφόσον δεν πρόκειται 
για κοινούς κατιόντες (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συμφωνία 
των γονέων για τον επιμερισμό της επιμέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί το 
νόμιμο  τύπο,  έγγραφη  συμφωνία  των  γονέων  ότι  επιτρέπουν  τη  διαμονή  του 
τέκνου τους στην Ελλάδα.).

• Πράξη υιοθεσίας, όπου αυτή απαιτείται. 
• Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα 

συντήρησης και διαβίωσης των κατιόντων στην Ελλάδα.

Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης 
διαμονής 

• Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα, 
• Υπεύθυνη δήλωση του  Έλληνα  ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα 

συντήρησης και διαβίωσής τους  στην Ελλάδα.

 Αρχική χορήγηση Δελτίου  Διαμονής  σε  ενήλικους  συντηρούμενους  κατιόντες  σε 
ευθεία γραμμή Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων άνω του 21ου έτους της 
ηλικίας τους - Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας 

• Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα, 
• Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου 
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης  ή άλλο επίσημο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής 

αρχής από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός με τον Έλληνα ή τον έτερο 
των συζύγων.

• Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης  από τον Έλληνα ή τον έτερο των 
συζύγων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος 
ότι  εξακολουθούν  να  συντηρούνται.  Η  απόδειξη  μπορεί  να  έχει  τη  μορφή 
εγγράφου χορηγηθέντος από  αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους 
διαμονής,  το οποίο πιστοποιεί ότι το εν λόγω μέλος της οικογένειας συντηρείται 
από τον πολίτη της Ένωσης ή τον έτερο των συζύγων ή  συμβίωνε κάτω από τη 
στέγη  του  στην  εν  λόγω χώρα  ή   ότι  υφίστανται  σοβαροί  λόγοι  υγείας,  που 
καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική τους φροντίδα από τον Έλληνα ή 
τον έτερο των συζύγων. 

Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης 
διαμονής 

• Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα
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• Υπεύθυνη  δήλωση  του  Έλληνα  ότι  δεν  έχει  μεταβληθεί  η  οικογενειακή  του 
κατάσταση

 ΣΤ2. 3 Αρχική χορήγηση Δελτίου Διαμονής σε απευθείας ανιόντες  Έλληνα ή του 
ετέρου των συζύγων  - Δεν παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας 

• Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα, 
• Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου 
• Ληξιαρχική  πράξη  γέννησης  του  Έλληνα  ή  του  ετέρου  των  συζύγων  ή  άλλο 

επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
• Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης  από τον Έλληνα ή τον έτερο των 

συζύγων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος 
ότι  εξακολουθούν  να  συντηρούνται.  Η  απόδειξη  μπορεί  να  έχει  τη  μορφή 
εγγράφου χορηγηθέντος από  αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους 
διαμονής,  το οποίο πιστοποιεί ότι το εν λόγω μέλος της οικογένειας συντηρείται 
από τον πολίτη της Ένωσης ή τον έτερο των συζύγων ή  συμβίωνε κάτω από τη 
στέγη  του  στην  εν  λόγω χώρα  ή   ότι  υφίστανται  σοβαροί  λόγοι  υγείας,  που 
καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική τους φροντίδα από τον Έλληνα ή 
τον έτερο των συζύγων. 

Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης 
διαμονής 

• Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα
• Υπεύθυνη  δήλωση  του  Έλληνα   ότι  δεν  έχει  μεταβληθεί  η  οικογενειακή  του 

κατάσταση

ΣΤ2.4 Αρχική χορήγηση Δελτίου Διαμονής σε γονείς και ανήλικα αδέλφια ανήλικων 
Ελλήνων – Άρθρο 87

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ανήλικου  Έλληνα 
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σχέση 

γονέα ή αδελφού Έλληνα 

ΣΤ2.5   Αρχική χορήγηση  Δελτίου  Μόνιμης  Διαμονής  σε  πολίτη  τρίτης  χώρας  - 
Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας -  Άρθρο 83

• Αντίγραφο του  δελτίου διαμονής  
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου ή βεβαίωση του αρμοδίου 

οργάνου για τις αφιξαναχωρήσεις του πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα 

Δελτίο Μόνιμης Διαμονής  σε γονέα ή αδελφό/η ανήλικου Έλληνα 
• Αντίγραφο του  Δελτίου Διαμονής  
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου

Ανανέωση Δελτίου Μόνιμης Διαμονής
• Αντίγραφο του δελτίου μόνιμης διαμονής 

ΣΤ2.6 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε μέλη οικογένειας 
ομογενούς -  Άρθρο 81
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• Επικυρωμένο,  φωτοαντίγραφο  του  Ειδικού  Δελτίου  Ταυτότητας  Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) του/της συζύγου 

• Ληξιαρχική πράξη γάμου από ελληνική δημόσια αρχή ή πρόσφατο πιστοποιητικό 
οικογενειακής  κατάστασης  αλλοδαπών  αρχών,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ο 
συγγενικός δεσμός.

• Επίσημο έγγραφο της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής σχετικά με την ανάθεση στον 
πολίτη  τρίτης  χώρας,  σύζυγο,  της  γονικής  μέριμνας  του  μη  κοινού  με  τον 
ομογενή, ή τέκνου του.

• Πράξη τέλεσης της υιοθεσίας, εφόσον πρόκειται για επανένωση με θετό τέκνο.

 Ανανέωση άδειας διαμονής
• Επικυρωμένο,  φωτοαντίγραφο  του  Ειδικού  Δελτίου  Ταυτότητας  Ομογενούς 

(Ε.Δ.Τ.Ο.) του/της συζύγου. 
• 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. 

ΣΤ3.   Αυτοτελής  άδεια  διαμονής  σε  πολίτη  τρίτης  χώρας  ή  ομογενούς  – 
Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας  Άρθρα 76 και  81 

Τέκνα
• Έγγραφο  που  αποδεικνύει  την  ενηλικίωση  (Διαβατήριο  ή  πιστοποιητικό 

γέννησης )

Σύζυγοι
• 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 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 ή 

• Παρέλευση  πενταετίας  από  την  αρχική  χορήγηση  άδειας  διαμονής  για 
οικογενειακή επανένωση 

 Αλλογενείς σύζυγοι ομογενών από Αλβανία

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο  Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
• 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.

ΣΤ.4 Αρχική χορήγηση προσωποπαγούς άδειας  διαμονής – Παρέχεται πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας  - Άρθρο 84

• Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου διαμονής 
• Επικυρωμένο  αντίγραφο  εκκαθαριστικού  σημειώματος  της  Εφορίας  ή  άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων το ύψος των οποίων καθορίζεται με 
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την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, κοινή 
υπουργική απόφαση. 

• Ληξιαρχική  πράξη  θανάτου  στην  περίπτωση  που  τα  μέλη  της  οικογένειας 
διαμένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατό του 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  πολίτης  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

• Έγγραφη συμφωνία των συζύγων ή δικαστική απόφαση από την οποία  προκύπτει 
η  ρύθμιση  του  δικαιώματος  επικοινωνίας  του  ετέρου  των  συζύγων  που  είναι 
υπήκοος τρίτης χώρας με ανήλικο τέκνο τους στην Ελλάδα  ή 

• 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

Ανανέωση άδειας διαμονής 

• Επικυρωμένο  αντίγραφο  εκκαθαριστικού  σημειώματος  της  Εφορίας  ή  άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων το ύψος των οποίων καθορίζεται με 
την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, κοινή 
υπουργική απόφαση. 

Ζ) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – Άρθρα 88- 108 και 138 παρ.1

Ζ1. Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος – Άρθρο 90

• Αντίγραφο  του  τελευταίου  πριν  την  υποβολή  της  σχετικής  αίτησης 
εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας ή άλλο επίσημο στοιχείο από το οποίο 
να  προκύπτει  ότι  διαθέτει  εισόδημα,   ίσο  με  τις  ετήσιες  απολαβές  του 
αμειβόμενου  με  τον  κατώτατο  μισθό,  σύμφωνα  με  την  εθνική  νομοθεσία 
προσαυξημένο κατά 10% για το σύνολο των μελών της οικογένειάς του.

• 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.

• Αντίγραφο  συμβολαίου  αγοράς  κατοικίας  ή  θεωρημένη  σύμβαση  μίσθωσης 
κατοικίας από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 

• Ειδικό  πιστοποιητικό  επαρκούς  γνώσης  της  ελληνικής  γλώσσας  και  στοιχείων 
ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης 
ή 

• Τίτλο  αποφοίτησης  της  υποχρεωτικής  τουλάχιστον  εκπαίδευσης  από  ελληνικό 
σχολείο στην Ελλάδα ή

•  Τίτλο αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα ή

•  Αναγνωρισμένο  τίτλο  αποφοίτησης  από  τμήματα  ελληνικής  γλώσσας 
πανεπιστημίων  του  εξωτερικού  ή  πιστοποιητικό  ελληνομάθειας  επιπέδου 
τουλάχιστον Β2 ή

•  Δελτίο Μόνιμης Διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή
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•  Σχετική εισήγηση από επιτροπή πολιτογράφησης του άρθρου 12 του ΚΕΙ ή
•  Αποδεικτικά  νόμιμης  δωδεκαετούς  διαμονής  στην  Ελλάδα  κατά  τη  στιγμή 

υποβολής της αίτησης 

Ανανέωση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος 

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή 
άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη Χώρα μας 

Ζ2. Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (Ανανέωση) -  Άρθρο 108

• Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης στην Ελλάδα  ή 
• Αποδεικτικά επιτυχούς ολοκλήρωσης   έξι τουλάχιστον ετών , σε ελληνικά 

σχολεία Πρωτοβάθμιας ή/ και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 

Ανανέωση άδειας διαμονής 

• Αντίγραφο άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς

Ζ3. Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας – Άρθρο 138 παρ.1

• Βεβαίωση  των  αρμοδίων  κατά  περίπτωση  αρχών,  για  τις  περιπτώσεις  που  οι 
τίτλοι  διαμονής  δεν  έχουν  εκδοθεί  από  τις  υπηρεσίες  Αλλοδαπών  και 
Μετανάστευσης,  για  τον  συνολικό  χρόνο   νόμιμης  διαμονής  στην  ελληνική 
επικράτεια  ή  ακριβή  φωτοαντίγραφα  προηγούμενων  αδειών  διαμονής  από  τις 
οποίες να αποδεικνύεται  δεκαετής νόμιμη διαμονή του στην Ελλάδα κατά την 
τελευταία δωδεκαετία . 

• 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. 
• Αποδεικτικά πλήρωσης των προϋποθέσεων ανανέωσης της άδειας διαμονής που 

κατείχε.

Άρθρο 2 

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ Ε.Ε  Η΄ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΣΚΗΣΕΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ  - Π.Δ. 106/2007

Δελτίο  διαμονής  σε  υπηκόους  τρίτων  χωρών,  μέλη  οικογένειας   πολίτη  άλλου 
κράτους – μέλους της Ε.Ε. 

Κοινά δικαιολογητικά για τη χορήγηση Δελτίου Διαμονής
• Έντυπο αίτησης 
• Δύο  (2)  έγχρωμες  πρόσφατες  φωτογραφίες σε  φυσική  μορφή,  οι  τεχνικές 

προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά 
ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε 
μορφή γραφικών JPEG2000.

• Ισχύον διαβατήριο.
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• Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης ή  
• Θεώρηση εισόδου  Σένγκεν βραχείας διαμονής (τύπου C), όπου απαιτείται. 

1. Δελτίο Διαμονής σε σύζυγο πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. - Αρχική 
χορήγηση  

• 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

Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης 
διαμονής λόγω απουσίας ή διάστασης των συζύγων 

• Ακριβές αντίγραφο του δελτίου μόνιμης διαμονής του πολίτη της Ένωσης  
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου
• Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη της Ε.Ε. ότι ο συγγενικός δεσμός διατηρείται ή 
• 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 το ύψος των οποίων καθορίζεται με 
την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, κοινή 
υπουργική απόφαση.

Δελτίο διαμονής των κατιόντων σε ευθεία γραμμή  πολίτη  άλλου κράτους – μέλους 
της Ε.Ε. ή του ετέρου των συζύγων συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων 
τέκνων αυτών - Αρχική χορήγηση 

• Ακριβές αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής  του πολίτη της Ένωσης 
• 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.  

• 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 κοινούς  ή ενήλικους κατιόντες 
(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. 
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• Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν 
και ότι  αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των κατιόντων στην 
Ελλάδα.

• Εάν  πρόκειται  για  ενήλικο  άνω  του  21ου έτους  της  ηλικίας,  τεκμηριωμένες 
αποδείξεις  υλικής  εξάρτησης   από  τον  πολίτη  της  Ένωσης   ή  τον  έτερο  των 
συζύγων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος 
ότι  εξακολουθούν  να  συντηρούνται.  Η  απόδειξη  μπορεί  να  έχει  τη  μορφή 
εγγράφου χορηγηθέντος από  αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους 
διαμονής,  το οποίο πιστοποιεί ότι το εν λόγω μέλος της οικογένειας συντηρείται 
από τον πολίτη της Ένωσης ή τον έτερο των συζύγων ή  συμβίωνε κάτω από τη 
στέγη  του  στην  εν  λόγω χώρα  ή   ότι  υφίστανται  σοβαροί  λόγοι  υγείας,  που 
καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική τους φροντίδα από τον πολίτη της 
Ένωσης ή τον έτερο των συζύγων. 

Ανανέωση  Δελτίου  Διαμονής  των  κατιόντων  σε  ευθεία  γραμμή  πολίτη  άλλου 
κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ετέρου των συζύγων συμπεριλαμβανομένων 
των  υιοθετημένων  τέκνων  αυτών  σε  περίπτωση  μη  κατοχύρωσης 
δικαιώματος μόνιμης διαμονής λόγω απουσίας 

Ακριβές αντίγραφο του δελτίου μόνιμης διαμονής  του πολίτη της Ένωσης 
• Υπεύθυνη  δήλωση  του   πολίτη  άλλου  κράτους  –  μέλους  της  Ε.Ε   ότι 

συγκατοικούν  και  ότι  αναλαμβάνει  τα  έξοδα  συντήρησης  και  διαβίωσής  τους 
στην Ελλάδα, εάν αφορά κατιόντες κάτω του 21ου έτους της ηλικίας τους  και 
πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο επίσημο έγγραφο από 
το οποίο να προκύπτει η διατήρηση του συγγενικού δεσμού.

• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου

Δελτίο διαμονής των απευθείας ανιόντων  πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ή 
του ετέρου των συζύγων -  Αρχική χορήγηση 

 Επικυρωμένο  αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής του πολίτη της Ένωσης.
• 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.

• Ληξιαρχική πράξη γέννησης του πολίτη της Ένωσης ή του ετέρου των συζύγων ή 
άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

• Βεβαίωση  ότι  έχει  υποβληθεί  αίτηση  σε  ασφαλιστικό  φορέα  για  την  κάλυψη 
εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

• Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης  από τον πολίτη της Ένωσης  ή τον 
έτερο των συζύγων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και υπεύθυνη δήλωση του 
συντηρούντος ότι εξακολουθούν να συντηρούνται. Η απόδειξη μπορεί να έχει τη 
μορφή   εγγράφου χορηγηθέντος  από   αρμόδια  αρχή  της  χώρας  καταγωγής  ή 
συνήθους διαμονής,  το οποίο πιστοποιεί ότι το εν λόγω μέλος της οικογένειας 
συντηρείται  από τον πολίτη της Ένωσης ή τον έτερο των συζύγων ή  συμβίωνε 
κάτω από τη στέγη του στην εν λόγω χώρα ή  ότι  υφίστανται  σοβαροί  λόγοι 
υγείας, που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική τους φροντίδα από τον 
πολίτη της Ένωσης ή τον έτερο των συζύγων. 
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Ανανέωση  Δελτίου  Διαμονής  των  απευθείας  ανιόντων  πολίτη  άλλου  κράτους  – 
μέλους της Ε.Ε, ή του ετέρου των συζύγων σε περίπτωση μη κατοχύρωσης 
δικαιώματος μόνιμης διαμονής λόγω απουσίας 

• Επικυρωμένο  αντίγραφο του δελτίου μόνιμης  διαμονής του πολίτη της Ένωσης.
• Βεβαίωση  ασφαλιστικού  φορέα  για  την  κάλυψη  εξόδων  νοσηλείας  και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης .
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου
• Πρόσφατο πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  ή  άλλο  επίσημο έγγραφο 

από το οποίο να προκύπτει η διατήρηση του συγγενικού δεσμού.

2. Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής 

Δελτίο διαμονής – Αρχική χορήγηση 
• Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου διαμονής 
• Επικυρωμένο  αντίγραφο  εκκαθαριστικού  σημειώματος  της  Εφορίας  ή  άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων. 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

 
3.  Δελτίο  μόνιμης διαμονής σε  πολίτη  τρίτης  χώρας,  μέλος  οικογένειας   πολίτη 

άλλου  κράτους  -  μέλους  της  Ένωσης  ή  δικαιούχου  προσωποπαγούς 
δικαιώματος διαμονής 

Δελτίο μόνιμης διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας μέλος οικογένειας πολίτη άλλου 
κράτους – μέλους της Ένωσης ή δικαιούχου προσωποπαγούς δικαιώματος 
διαμονής 

• Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου διαμονής 
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου
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Δελτίο μόνιμης διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας μέλος οικογένειας πολίτη άλλου 
κράτους – μέλους της Ένωσης  - Παρεκκλίσεις 

• 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.

Α) Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απαιτείται να είναι 
επίσημα μεταφρασμένα και επικυρωμένα. 
Β) Όπου  στις  διατάξεις  της  παρούσας  αναζητείται  αποδεικτικό  φορολογικών 
υποχρεώσεων θα προσκομίζεται :

• Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογικής δήλωσης εφόσον είχε 
υποβληθεί φορολογική δήλωση το προηγούμενο έτος ή 

• Αντίγραφο υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης εάν κατά το  έτος υποβολής της 
αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής υπεβλήθη για  πρώτη φορά φορολογική 
δήλωση 

Γ)  Όπου  στην  παρούσα  αναφέρεται  δυνατότητα  ανανέωσης  για  ανεξάρτητη 
οικονομική δραστηριότητα, θα αναζητούνται:

• Έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται
• Εκπλήρωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

 
Οι  διατάξεις  της  παρούσας  ισχύουν  από  τη  δημοσίευσή  της  στην  Εφημερίδα  της 
Κυβερνήσεως.
 
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

      ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
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ΑΔΑ: Ω4ΘΖΝ-Ο9Ψ


	ΘΕΜΑ: Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση  και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014
	ΑΠΟΦΑΣΗ
	 
	     γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
	ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

	Άρθρο 1
	ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ  ΔΙΑΜΟΝΗΣ
	   Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
	Ανανέωση άδειας διαμονής

	Α) ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  (ΑΡΘΡΑ 15 – 16 – 138 παρ. 7 )
	Α1) Εξαρτημένη εργασία - Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας για μισθωτή απασχόληση 
	Α1.1.Εξαρτημένη εργασία -  Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής κατόπιν μετάκλησης – Άρθρο 15  
	Ανανέωση για άδεια διαμονής  εξαρτημένης εργασίας και παροχής υπηρεσιών ή έργου - Παρέχεται πρόσβαση στη μισθωτή εργασία και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου 
	Α1.2.Ανανέωση για άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου 
	 Ανανέωση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν κριθεί ως αλλογενείς  ή ανακλήθηκε χορηγηθείσα ελληνική ιθαγένεια -Άρθρα 15 και 138 παρ.4 α και 4β 
	Ανανέωση για εξαρτημένη εργασία, παροχή υπηρεσιών ή έργου ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα  λόγω μεταβολής καθεστώτος διαμονής 
	Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις οικείες διατάξεις του νόμου.
	Χορήγηση άδειας διαμονής για εργασία στο πλαίσιο κινητικότητας για τους επί μακρόν διαμένοντες σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. – Άρθρο 98
	Ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου  για τον ίδιο λόγο


	Α2) Εργαζόμενοι ειδικού σκοπού - Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας για άσκηση  συγκεκριμένου επαγγέλματος   - Άρθρα 17 και 16 παρ. 4
	Α2.1. Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε: μέλη  Διοικητικών Συμβουλίων, μετόχους, διαχειριστές,  νόμιμους εκπροσώπους, γενικούς διευθυντές, διευθυντές εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα  
	 Ανανέωση άδειας  διαμονής 
	Α2.3.  Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που απασχολούνται ως νόμιμοι εκπρόσωποι, διευθυντές, στελέχη και υπάλληλοι σε επιχειρήσεις, βάσει εδικών διακρατικών συμφωνιών ή εισηγήσεων αρμόδιων ελληνικών αρχών 
	ΦΕΚ κύρωσης διακρατικής συμφωνίας ή 

	  Ανανέωση  άδειας διαμονής 
	 Α2.6 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε τεχνικούς που απασχολούνται σε μεταλλεία ή βιομηχανίες σύμφωνα με το α.ν. 448/1968

	      Α2.7 Θεώρηση εισόδου  και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής  σε αθλητές – προπονητές
	              
	 Θεώρηση εισόδου  
	 Ανανέωση άδειας διαμονής 
	Α2.8  Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε πνευματικούς δημιουργούς (συγγραφείς, λογοτέχνες, σκηνοθέτες, ζωγράφοι, γλύπτες, ηθοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, χορογράφοι και σκηνογράφοι)
	 Ανανέωση άδειας διαμονής 
	Α2.9 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής  σε λειτουργούς  γνωστών θρησκειών
	 Ανανέωση  άδειας διαμονής 


	Α2.10 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε ανταποκριτές ξένου τύπου 
	Α2.11. Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών η επιστημονική δραστηριότητα των οποίων υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Αθλητισμού και Πολιτισμού
	Βεβαίωση του Υπουργείου Αθλητισμού και Πολιτισμού ότι η επιστημονική δραστηριότητα της αρχαιολογικής σχολής είναι υπό την εποπτεία του 
	Ανανέωση άδειας διαμονής 
	Α3) Θεώρηση εισόδου, αρχική χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα – Παρέχεται πρόσβαση σε άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή στη μισθωτή απασχόληση κατά περίπτωση - Άρθρο 16
	Ανανέωση άδειας διαμονής 

	Α4.2 Κινητικότητα εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα σε κάτοχο «Μπλε κάρτας της ΕΕ» από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

	Γ) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ  - Άρθρα  19 και 20
	Γ1) Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους – Παρέχεται πρόσβαση στη μισθωτή απασχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου – Άρθρο 19 
	ΦΕΚ κύρωσης διακρατικής συμφωνίας ή 
	 Ανανέωση  άδειας διαμονής 
	Ανανέωση  άδειας διαμονής
	Ανανέωση άδειας διαμονής
	 Ανανέωση άδειας διαμονής 

	Δ4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  
	Δ4.1. Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση  άδειας διαμονής για επαγγελματική κατάρτιση – Άρθρο 44
	2. Ανανέωση  άδειας διαμονής 
	Δ4.2. Υπότροφοι– Άρθρο 45  
	Δ4. 4 Θεώρηση εισόδου και χορήγηση άδειας διαμονής για σπουδές σε στρατιωτικές σχολές και παραγωγικές σχολές Άρθρο 46
	 
	Αρχική χορήγηση (Άρθρο 32)
	Δ4.5 Θεώρηση εισόδου και αρχικής άδειας διαμονής για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας  -Άρθρο 47
	 Αρχική χορήγηση  άδειας διαμονής 
	 Ανανέωση  άδειας διαμονής 

	Δ4.6 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους – Άρθρο 48
	 Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής 
	Βεβαίωση Ιεράς Μονής, ιδρύματος, ή ιδιώτη ότι αναλαμβάνουν την κηδεμονία τα έξοδα σπουδών και διαβίωσης του, στο Αγ. Όρος.
	 Ανανέωση άδειας διαμονής 

	Ε) ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (άρθρα 49-56) – ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
	Ε1. Θύματα εμπορίας ανθρώπων
	Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
	 Ανανέωση άδειας διαμονής 


	ΣΤ) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ – Άρθρα  69 – 87
	 Αίτηση του συντηρούντος για την έγκριση εισόδου μέλους της οικογένειας του στη χώρα λόγω οικογενειακής συνένωσης 
	 ΣΤ1) Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας – Άρθρο 72
	 Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής 

	 ΣΤ1) Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας – Άρθρο 72
	 Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής 
	Ανανέωση άδειας διαμονής

	ΣΤ2.) Μέλη οικογένειας Έλληνα
	ΣΤ2.1 Αρχική χορήγηση Δελτίου Διαμονής σε σύζυγο Έλληνα – Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας – Άρθρο 82
	Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής λόγω απουσίας ή διάστασης των συζύγων 
	ΣΤ2.2 Αρχική χορήγηση  Δελτίου Διαμονής σε κατιόντες σε ευθεία γραμμή  Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων κάτω του 21ου έτους της ηλικίας τους
	Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής 
	 Αρχική χορήγηση Δελτίου Διαμονής σε ενήλικους συντηρούμενους κατιόντες σε ευθεία γραμμή Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων άνω του 21ου έτους της ηλικίας τους - Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
	Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής 
	 ΣΤ2. 3 Αρχική χορήγηση Δελτίου Διαμονής σε απευθείας ανιόντες  Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων  - Δεν παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
	Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής 
	ΣΤ2.5  Αρχική χορήγηση Δελτίου Μόνιμης Διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας - Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας -  Άρθρο 83
	Δελτίο Μόνιμης Διαμονής  σε γονέα ή αδελφό/η ανήλικου Έλληνα 
	 Ανανέωση άδειας διαμονής

	ΣΤ.4 Αρχική χορήγηση προσωποπαγούς άδειας  διαμονής – Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας  - Άρθρο 84

	Ζ) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – Άρθρα 88- 108 και 138 παρ.1
	Ζ1. Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος – Άρθρο 90
	Ανανέωση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος 

	ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ Ε.Ε  Η΄ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΣΚΗΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ  - Π.Δ. 106/2007
	Δελτίο διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας  πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. 
	1. Δελτίο Διαμονής σε σύζυγο πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. - Αρχική χορήγηση  
	Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής λόγω απουσίας ή διάστασης των συζύγων 
	Δελτίο διαμονής των κατιόντων σε ευθεία γραμμή  πολίτη  άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ετέρου των συζύγων συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων τέκνων αυτών - Αρχική χορήγηση 
	Ανανέωση Δελτίου Διαμονής των κατιόντων σε ευθεία γραμμή πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ετέρου των συζύγων συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων τέκνων αυτών σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής λόγω απουσίας 
	Ακριβές αντίγραφο του δελτίου μόνιμης διαμονής  του πολίτη της Ένωσης 
	Δελτίο διαμονής των απευθείας ανιόντων  πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ή του ετέρου των συζύγων -  Αρχική χορήγηση 
	 Επικυρωμένο  αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής του πολίτη της Ένωσης.
	Ανανέωση Δελτίου Διαμονής των απευθείας ανιόντων πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε, ή του ετέρου των συζύγων σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής λόγω απουσίας 
	3. Δελτίο μόνιμης διαμονής σε πολίτη  τρίτης χώρας, μέλος οικογένειας  πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ένωσης ή δικαιούχου προσωποπαγούς δικαιώματος διαμονής 
	Δελτίο μόνιμης διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας μέλος οικογένειας πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ένωσης ή δικαιούχου προσωποπαγούς δικαιώματος διαμονής 
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