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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 24103/05
Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χο−

ρήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφω−
να με τις διατάξεις του ν. 3386/2005.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και της παρα−

γράφου 5 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, 
διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών 
στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ Α’ 212).

β) Του άρθρου 90 του υπ’ αριθμ. 63/2005 Προεδρικού 
Διατάγματος «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 90 
του ν. 3386/2005 όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 
του ν. 3386/2005 όπως ισχύει κάθε φορά. 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την 
ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Αθανάσιο Νάκο 
(ΦΕΚ 527/τ.Β΄/24.3.2004), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση 
δικαιολογητικά, που οφείλει να υποβάλει ο υπήκοος τρί−
της χώρας για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας 
διαμονής του στην Ελληνική Επικράτεια, για έναν από 
τους λόγους του ν. 3386/2005 ως κατωτέρω:

ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ

Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
• Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες.
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή 

άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου (όλων των σελίδων) με 
την εθνική θεώρηση εισόδου όπου απαιτείται. 

• Παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατά−
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/05 όπου 
απαιτείται 

• Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νο−
σηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι δεν πάσχει ο 
υπήκοος τρίτης χώρας από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα 
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση 
Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη 
δημόσια υγεία εκτός των περιπτώσεων που υπάγονται 
στις διατάξεις των άρθρων 50, 61, 62, 63 και 94.

Ανανέωση άδειας διαμονής
• Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες.
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή 

άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου 
• Επικυρωμένο αντίγραφο προηγούμενης άδειας δι−

αμονής.
• Παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατά−

ξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/05 όπου 
απαιτείται. 

Α) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Α1)  Εξαρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έρ−

γου
1. Εξαρτημένη εργασία− Αρχική χορήγηση (Άρθρο 15 

παρ.1)
• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης 

εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του 
εργοδότη, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του 
είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου 
εργάτη, όπως ορίζονται με την Εθνική Γενική Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας, καθώς και το διάστημα απασχόλη−
σής του ή δήλωση/εις εργοδότη/ών σε περίπτωση που 
υφίστανται περισσότεροι του ενός εργοδότες με θεω−
ρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από τις οποίες 
θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης.

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

2. Εξαρτημένη εργασία− Ανανέωση για τον ίδιο λόγο 
(Άρθρο 15 παρ. 2)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης 
εργασίας 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 με τις μηνιαίες 
αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη όπως ορίζονται με 
την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς 
και το διάστημα απασχόλησης του, ή σε περίπτωση 
σύμβασης αόριστης διάρκειας αντίγραφο αυτής συ−
νοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη με 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια 
υπηρεσία που θα αναφέρει ότι η εν λόγω σύμβαση είναι 
σε ισχύ ή δήλωση/εις εργοδότη/ών σε περίπτωση που 
υφίστανται περισσότεροι του ενός εργοδότες με θεω−
ρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από τις οποίες 
θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης. 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υπο−
χρεώσεων από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

• Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οι−
κείου ασφαλιστικού φορέα.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώ−
σεων.

3. Ανανέωση από εξαρτημένη εργασία σε παροχή 
υπηρεσιών ή έργου 

(Άρθρο 15 παρ. 5) 
• Επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης παροχής υπηρε−

σιών ή έργου ή δήλωση εργοδότη ότι θα απασχολήσει 
τον αλλοδαπό σε συγκεκριμένη εργασία για συγκεκρι−
μένο χρονικό διάστημα. 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υπο−
χρεώσεων από τον προηγούμενο οικείο ασφαλιστικό 
φορέα. 

• Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του προ−
ηγούμενου ασφαλιστικού φορέα.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώ−
σεων. 

4. Παροχή υπηρεσιών ή έργου, Ανανέωση για τον ίδιο 
λόγο (Άρθρο 15 παρ.5)

• Επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης παροχής υπηρε−
σιών ή έργου ή δήλωση εργοδότη ότι θα απασχολήσει 
τον αλλοδαπό σε συγκεκριμένη εργασία για συγκεκρι−
μένο χρονικό διάστημα. 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υπο−
χρεώσεων από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. 

• Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οι−
κείου ασφαλιστικού φορέα.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώ−
σεων.

5. Παροχή υπηρεσιών ή έργου, Ανανέωση για εξαρτη−
μένη εργασία (Άρθρο 15 παρ. 5)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημέ−
νης 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 αποδο−
χές του ανειδίκευτου εργάτη όπως ορίζονται με την 
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς και 
το διάστημα απασχόλησης του ή δήλωση/εις εργοδό−
τη/τών με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, 
σε περίπτωση που υφίστανται περισσότεροι του ενός 
εργοδότες, από τις οποίες θα προκύπτει το χρονικό 
διάστημα απασχόλησης. 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υπο−
χρεώσεων από τον προηγούμενο οικείο ασφαλιστικό 
φορέα. 

• Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του προ−
ηγούμενου ασφαλιστικού φορέα.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώ−
σεων. 

Α2) Εποχιακή εργασία (Άρθρο 16)
• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, 

με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη 
από δημόσια υπηρεσία, από την οποία θα προκύπτει η 
απασχόληση του υπηκόου τρίτης χώρας για χρονικό δι−
άστημα μέχρι έξι μηνών το τρέχον ημερολογιακό έτος 
σε τομέα δραστηριότητας εποχιακού χαρακτήρα.

Α3) Στελέχη εταιριών
1. Περίπτωση 1α, άρθρο 17, Αρχική χορήγηση 
• Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. εγκατάστασης της θυγατρικής 

εταιρείας ή του υποκαταστήματος της αλλοδαπής εται−
ρείας που ασκεί νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην 
Ελλάδα, συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου 
Υπουργείου, από την οποία προκύπτει ο διορισμός του 
νόμιμου εκπροσώπου.

• Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου 
της, από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα 
απασχόλησης των ενδιαφερόμενων υπηκόων τρίτων χω−
ρών στην εταιρεία, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της 
σύμβασης εργασίας με την εταιρεία εφόσον πρόκειται 
για γενικούς διευθυντές, διευθυντές, υποδιευθυντές ή 
επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου οργά−
νου της εταιρίας για την ιδιότητά τους, εφόσον πρόκει−
ται για μέλη διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστές. 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό 
φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμα−
κευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

2. Περίπτωση 1α, άρθρο 17, Ανανέωση 
• Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώ−

που της, από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται 
η απασχόληση των ενδιαφερόμενων υπηκόων τρίτων 
χωρών στην εταιρεία, εφόσον πρόκειται για γενικούς δι−
ευθυντές, διευθυντές και υποδιευθυντές ή επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας με την εται−
ρεία ή επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου 
οργάνου της εταιρίας για την ιδιότητά τους, εφόσον 
πρόκειται για μέλη διοικητικού συμβουλίου ή διαχει−
ριστές συνοδευόμενη από σχετική βεβαίωση από την 
οποία θα προκύπτει διατήρηση της ιδιότητας τους.

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των 
εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώ−
σεων. 

3. Περίπτωση 1β, άρθρο 17, Αρχική χορήγηση 
• Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. εγκατάστασης της εταιρείας 

συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιων Υπουργεί−
ων, από την οποία προκύπτει ο διορισμός του νόμιμου 
εκπροσώπου 

• Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου 
της από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος 
υπήκοος τρίτης χώρας ανήκει στο προσωπικό της και θα 
εργάζεται αποκλειστικά για αυτή, καθώς και το χρονικό 
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διάστημα απασχόλησης του ή επικυρωμένο φωτοαντί−
γραφο της σύμβασης εργασίας με την εταιρεία. 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό 
φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμα−
κευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

4. Περίπτωση 1β, άρθρο 17, Ανανέωση 
• Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου 

της από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμε−
νος υπήκοος τρίτης χώρας συνεχίζει να ανήκει στο 
προσωπικό της και εργάζεται αποκλειστικά για αυτήν, 
καθώς και το χρονικό διάστημα απασχόλησης του ή 
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας 
με την εταιρεία.

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των 
εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας. 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώ−
σεων. 

5. Περίπτωση 1γ, άρθρο 17, Χορήγηση
• 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, συσκευ−
ών ή εγκαταστάσεων. 

• Βεβαίωση από την οποία προκύπτουν οι τεχνικές 
και επιστημονικές γνώσεις του ενδιαφερόμενου υπηκό−
ου τρίτης χώρας που στερούνται ημεδαποί, εκτός εάν 
υφίσταται σύμβαση μεταξύ ημεδαπής βιομηχανίας και 
αλλοδαπού οίκου ο οποίος προμηθεύει σ’ αυτήν μηχα−
νήματα και αναλαμβάνει παραλλήλως την υποχρέωση 
για την εγκατάσταση τους και τη διασφάλιση της λει−
τουργικότητάς τους.

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό 
φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμα−
κευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

6. Περίπτωση 1δ, άρθρο 17, Αρχική χορήγηση
• Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. στο οποίο περιλαμβάνεται 

η ίδρυση της εταιρείας συνοδευόμενη από βεβαίωση 
του αρμόδιου Υπουργείου, από την οποία προκύπτει ο 
διορισμός του νόμιμου εκπροσώπου.

• Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου 
της από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος 
υπήκοος τρίτης χώρας ανήκει στο προσωπικό της πλην 
εργατικού δυναμικού και θα εργάζεται αποκλειστικά για 
αυτήν, καθώς και το χρονικό διάστημα απασχόλησης 
του ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης ερ−
γασίας με την εταιρεία.

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό 
φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμα−
κευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

7. Περίπτωση 1δ, άρθρο 17, Ανανέωση 
• Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου 

της από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος 
υπήκοος τρίτης χώρας συνεχίζει να ανήκει στο προσω−
πικό της και εργάζεται αποκλειστικά για αυτήν, καθώς 
και το χρονικό διάστημα απασχόλησης του. 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των 
εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας. 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώ−
σεων. 

8. Μέλη οικογένειας όλων των περιπτώσεων του άρ−
θρου 17 Αρχική χορήγηση

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του 
συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση. 

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

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα−
σης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο 
συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην 
περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική 
επικράτεια. 

9. Οικογενειακή επανένωση μελών οικογένειας των 
περιπτώσεων 1α, 1β, 1δ, άρθρο 17 Ανανέωση 

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του 
συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση. 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των 
εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλ−
ψης.

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικο−
γενειακή του κατάσταση.

Α4)  Προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας 
(Άρθρο 18)

1. Προσωρινή μετακίνηση από επιχείρηση της Ε.Ε. ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Ε.Ο.Χ. για παροχή 
υπηρεσίας στην Ελλάδα, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 18)

• Αντίγραφο της άδειας διαμονής που έχει χορηγη−
θεί από το κράτος μέλος προέλευσης, ή αντίστοιχου 
νομιμοποιητικού εγγράφου της διαμονής και εργασίας 
σε αυτό.

• Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης από την οποία 
μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας, επίσημα επικυ−
ρωμένη και μεταφρασμένη, στην οποία βεβαιώνεται ότι 
έχει συνάψει σύμβαση με τον αντισυμβαλλόμενο απο−
δέκτη της υπηρεσίας στην Ελλάδα, και προκύπτουν τα 
εξής στοιχεία:

α) Ο σκοπός της μετακίνησής του
β) Το προβλεπόμενο διάστημα της μετακίνησης του 

υπηκόου τρίτης χώρας
γ) Η ανάληψη από την επιχείρηση που απασχολεί 

τον υπήκοο τρίτης χώρας στο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ., των εξόδων διαμονής, ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης και επιστροφής του. 

• Αντίγραφο θεωρημένου βιβλιάριου ασθενείας ή Ευ−
ρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας ή άλλου ισοδύ−
ναμου κοινοτικού εγγράφου.

2. Προσωρινή μετακίνηση από επιχείρηση της Ε.Ε. ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Ε.Ο.Χ. για παρο−
χή υπηρεσίας στην Ελλάδα, Ανανέωση για εξαιρετικές 
περιπτώσεις (Άρθρο 18)

• Βεβαίωση της εταιρείας από την οποία μετακινείται 
ο υπήκοος τρίτης χώρας, από την οποία να προκύπτει 
ανάγκη εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης της 
και ανάγκη παράτασης της διαμονής του μετακινούμε−
νου για ένα εξάμηνο.
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3. Άδεια διαμονής σε μέλη οικογένειας προσωρινώς 
μετακινούμενου από επιχείρηση της Ε.Ε ή του Ευρωπα−
ϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) για παροχή υπηρεσίας 
στην Ελλάδα (Άρθρο 18), Αρχική χορήγηση

• Αντίγραφο της άδειας διαμονής που έχει χορηγηθεί 
από το κράτος− μέλος της Ε.Ε. ή αντίστοιχου νομιμο−
ποιητικού εγγράφου της διαμονής.

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του 
συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση.

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα−
σης αλλοδαπών αρχών από το οποίο να προκύπτει ο 
συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην 
περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική 
επικράτεια.

4. Άδεια διαμονής σε μέλη οικογένειας προσωρινώς 
μετακινούμενου από επιχείρηση της Ε.Ε ή του Ευρωπα−
ϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) για παροχή υπηρεσίας 
στην Ελλάδα, Ανανέωση (Άρθρο 18)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του 
συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση ανανέωσης.

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικο−
γενειακή του κατάσταση.

5. Προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας από 
επιχείρηση τρίτης χώρας, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 
19)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης προμήθειας 
μεταξύ της επιχείρησης παροχής υπηρεσίας και της 
ημεδαπής επιχείρησης−αποδέκτη της υπηρεσίας, με την 
οποία προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών 
που αναφέρονται αποκλειστικώς στην εγκατάσταση, 
δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση των προμηθευ−
όμενων ειδών, το χρονικό διάστημα παροχής των υπη−
ρεσιών, ο αριθμός και η ειδικότητα των ατόμων που 
θα απασχοληθούν, καθώς και η ανάληψη των εξόδων 
διαμονής, πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
και επιστροφής τους.

6. Προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας από 
επιχείρηση τρίτης χώρας, Ανανέωση για εξαιρετικές 
περιπτώσεις (Άρθρο 19)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης προμήθειας 
μεταξύ της επιχείρησης παροχής υπηρεσίας και της 
ημεδαπής επιχείρησης−αποδέκτη της υπηρεσίας, με την 
οποία προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών 
που αναφέρονται αποκλειστικώς στην εγκατάσταση, 
δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση των προμηθευ−
όμενων ειδών, το χρονικό διάστημα παροχής των υπη−
ρεσιών, ο αριθμός και η ειδικότητα των ατόμων που 
θα απασχοληθούν, καθώς και η ανάληψη των εξόδων 
διαμονής, πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
και επιστροφής τους.

• Βεβαίωση της εταιρείας από την οποία μετακινείται 
ο υπήκοος τρίτης χώρας, από την οποία να προκύπτει 
ανάγκη εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης της 
και ανάγκη παράτασης της διαμονής του μετακινούμε−
νου για ένα εξάμηνο.

Α5) Αθλητές – Προπονητές 
1. Αθλητές – Προπονητές, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 

20)

• Θεωρημένο αντίγραφο της έγγραφης συμφωνίας 
συνεργασίας, αν πρόκειται για εγγραφή ή μεταγρα−
φή αθλητή σε ερασιτεχνικό σωματείο ή της σύμβασης 
εργασίας αν πρόκειται για μεταγραφή επαγγελματία 
ή αμειβόμενου αθλητή ή για πρόσληψη προπονητή η 
σύμβαση εργασίας του με το συγκεκριμένο αθλητικό 
σωματείο Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α στην ελληνική γλώσσα.

• Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με 
την οποία πιστοποιείται ότι ο αθλητής έχει δικαίωμα να 
ενταχθεί στη δύναμη αθλητικού σωματείου, Αθλητικής 
Ανώνυμης Εταιρείας ή Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών 
του οικείου αθλήματος ή ότι ο προπονητής έχει τα 
νόμιμα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός 
του στην Ελλάδα.

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό 
φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμα−
κευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

2. Αθλητές – Προπονητές, Ανανέωση (Άρθρο 20)
• Θεωρημένο αντίγραφο της έγγραφης συμφωνίας 

συνεργασίας, αν πρόκειται για εγγραφή ή μεταγρα−
φή αθλητή σε ερασιτεχνικό σωματείο και αν πρόκειται 
για μεταγραφή επαγγελματία ή αμειβόμενου αθλητή 
ή για πρόσληψη προπονητή η σύμβαση εργασίας του 
με το συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο στην ελληνική 
γλώσσα.

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των 
εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
και εργατικού ατυχήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο 
βιβλιαρίου υγείας. 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώ−
σεων.

3. Μέλη οικογένειας αθλητή ή προπονητή, Αρχική χο−
ρήγηση (Άρθρο 20)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του 
συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση ανανέωσης.

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα−
σης αλλοδαπών αρχών από το οποίο να προκύπτει ο 
συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην 
περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική 
επικράτεια. 

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

4. Μέλη οικογένειας αθλητή ή προπονητή, Ανανέωση 
(Άρθρο 20)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του 
συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση ανανέωσης.

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικο−
γενειακή του κατάσταση.

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

5. Είσοδος και διαμονή για προετοιμασία αθλητών 
και προπονητών και λοιπού εξειδικευμένου προσωπικού 
για συμμετοχή σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, 
Χορήγηση (Άρθρο 20, παράγραφος 5)

• Έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας του οικείου 
αθλήματος.
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• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό 
φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρ−
μακευτικής περίθαλψης. 

Α6) Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων 
1. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, Αρχική χορή−

γηση (Άρθρο 21)
• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας 

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

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό 
φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμα−
κευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

2. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, Ανανέωση 
(Άρθρο 21)

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

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των 
εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
και εργατικού ατυχήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο 
βιβλιαρίου υγείας. 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώ−
σεων. 

Α7) Πνευματικοί Δημιουργοί 
1. Πνευματικοί Δημιουργοί − Αρχική χορήγηση (Άρ−

θρο 22)
• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημέ−

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

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό 
φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμα−
κευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

2. Πνευματικοί Δημιουργοί – Ανανέωση (Άρθρο 22)
• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημέ−

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

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των 
εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
και εργατικού ατυχήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο 
βιβλιαρίου υγείας.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώ−
σεων. 

Α8) Μέλη ξένων Αρχαιολογικών σχολών
1. Μέλη ξένων Αρχαιολογικών σχολών − Αρχική χορή−

γηση (Άρθρο 23)
• Βεβαίωση της οικείας αρχαιολογικής σχολής από 

την οποία προκύπτει ότι είναι μέλος της, καθώς και ο 
χρόνος που θα παραμείνει στη χώρα.

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

2. Μέλη ξένων Αρχαιολογικών σχολών – Ανανέωση 
(Άρθρο 23)

• Βεβαίωση της οικείας αρχαιολογικής σχολής από 
την οποία να προκύπτει ότι εξακολουθεί να είναι μέ−
λος αυτής, καθώς και ο χρόνος που θα παραμείνει στη 
χώρα.

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

3. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, μέλους 
ξένης Αρχαιολογικής σχολής, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 
23)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του 
συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση ανανέωσης.

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα−
σης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο 
συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην 
περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική 
επικράτεια.

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

4. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, μέλους 
ξένης Αρχαιολογικής σχολής, Ανανέωση (Άρθρο 23)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του 
συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση ανανέωσης . 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικο−
γενειακή του κατάσταση.

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Β)  ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Β1) Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα 
1. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα – Αρχική χο−

ρήγηση (Άρθρο 25)
• Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπεζικού ιδρύματος 

της ημεδαπής στο όνομα του αιτούντος στον οποίο θα 
έχει κατατεθεί το απαιτούμενο ποσό που έχει κριθεί ως 
επαρκές (τουλάχιστον 60.000 ευρώ), προκειμένου να του 
χορηγηθεί η αντίστοιχη θεώρηση εισόδου.

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

2. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα – Ανανέωση 
(Άρθρο 25)

• Υπεύθυνη δήλωση του υπηκόου τρίτης χώρας ότι συ−
νεχίζει να ασκεί την ίδια οικονομική δραστηριότητα.

• Άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας από τον 
αρμόδιο φορέα.

• Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώ−

σεων. 
• Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της 

Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους πριν την 
υποβολή της αίτησης.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρε−
ώσεων. 

• Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οι−
κείου ασφαλιστικού οργανισμού.
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3. Αλλαγή σκοπού από εξαρτημένη εργασία σε ανε−
ξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (Άρθρα 12,15 & 25) 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί για πρώτη φορά ανε−
ξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

• Οικονομοτεχνική μελέτη από την οποία θα προκύ−
πτει το ύψος της επένδυσης, ο εξοπλισμός, ο αριθμός 
και οι ειδικότητες των εργαζομένων καθώς και στοιχεία 
που θα αποδεικνύουν την επιστημονική, τεχνική ή επαγ−
γελματική του κατάρτιση ως προς τη δραστηριότητα 
που θέλει να ασκήσει (πτυχία, βεβαιώσεις σπουδών, 
προϋπηρεσία) όπου απαιτούνται.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώ−
σεων.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρε−
ώσεων. 

• Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του προ−
ηγούμενου οικείου ασφαλιστικού οργανισμού.

• Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπεζικού ιδρύματος 
της ημεδαπής στο όνομα του αιτούντος στον οποίο θα 
έχει κατατεθεί το απαιτούμενο ποσό που έχει κριθεί ως 
επαρκές (τουλάχιστον 60.000 ευρώ).

4. Αλλαγή σκοπού από παροχή υπηρεσιών ή έργου σε 
ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα

Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί για πρώτη φορά ανεξάρ−
τητη οικονομική δραστηριότητα.

• Οικονομοτεχνική μελέτη από την οποία θα προκύ−
πτει το ύψος της επένδυσης, ο εξοπλισμός, ο αριθμός 
και οι ειδικότητες των εργαζομένων καθώς και στοιχεία 
που θα αποδεικνύουν την επιστημονική, τεχνική ή επαγ−
γελματική του κατάρτιση ως προς τη δραστηριότητα 
που θέλει να ασκήσει (πτυχία, βεβαιώσεις σπουδών, 
προϋπηρεσία) όπου απαιτούνται.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώ−
σεων.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρε−
ώσεων.

• Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του προ−
ηγούμενου οικείου ασφαλιστικού οργανισμού.

• Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπεζικού ιδρύματος 
της ημεδαπής στο όνομα του αιτούντος στον οποίο θα 
έχει κατατεθεί το απαιτούμενο ποσό που έχει κριθεί ως 
επαρκές (τουλάχιστον 60.000 ευρώ).

Β2) Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας
1. Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας – Αρχική 

χορήγηση (Άρθρο 27)
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο 

ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας 
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

2. Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας – Ανανέωση 
(Άρθρο 27)

• Υπεύθυνη δήλωση του υπηκόου τρίτης χώρας ότι 
συνεχίζει να ασκεί την ίδια οικονομική δραστηριότητα ή 
η δραστηριότητα που ασκεί είναι συνέχεια ή η εξέλιξη 
της αρχικής.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώ−
σεων από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

• Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της 
Εφορίας.

• Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οι−
κείου ασφαλιστικού οργανισμού.

• Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.
3. Μέλη οικογένειας κατόχου άδειας διαμονής για Ανά−

πτυξη επενδυτικής δραστηριότητας, Αρχική χορήγηση 
(Άρθρο 27)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του 
συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση.

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα−
σης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο 
συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην 
περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική 
επικράτεια. 

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

4. Μέλη οικογένειας κατόχου άδειας διαμονής για Ανά−
πτυξη επενδυτικής δραστηριότητας, Ανανέωση (Άρθρο 
27)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του 
συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση.

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικο−
γενειακή του κατάσταση.

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Γ) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Γ1) Σπουδές 
1. Σπουδές – Αρχική χορήγηση (Άρθρο 28)
• Βεβαίωση εγγραφής και καταβολής των απαιτού−

μενων τελών στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ότι έχει 
γίνει αποδεκτός προς εγγραφή.

• Στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς 
πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και δια−
βίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της 
παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005 όπως 
ισχύει κάθε φορά.

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

2. Σπουδές – Ανανέωση (Άρθρο 29)
• Βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις 

από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών, 

από το οποίο να προκύπτει η γενικότερη πρόοδός 
του.

• Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα για την κά−
λυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περί−
θαλψης ή αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.

• Στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς 
πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και δια−
βίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της 
παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005 όπως 
ισχύει κάθε φορά.

Γ2) Επαγγελματική κατάρτιση 
1. Επαγγελματική κατάρτιση − Αρχική χορήγηση (Άρ−

θρο 30 παρ. 2)
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• Βεβαίωση εγγραφής από το αρμόδιο δημόσιο ή ιδι−
ωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή 
βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή.

• Έγκριση φοίτησης από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
• Στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς 

πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και δια−
βίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της 
παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005 όπως 
ισχύει κάθε φορά..

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

2. Επαγγελματική κατάρτιση – Ανανέωση (Άρθρο 30, 
παρ. 2)

• Βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις 
από το αρμόδιο δημόσιο ή ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). 

• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών, 
από το οποίο να προκύπτει η γενικότερη πρόοδός 
του.

• Στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς 
πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και δια−
βίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της 
παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005 όπως 
ισχύει κάθε φορά.

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

3. Σπουδές σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Αρ−
χική χορήγηση (Άρθρο 30, παρ. 3)

• Βεβαίωση του εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, 
από την οποία να προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώ−
ρας γίνεται δεκτός για φοίτηση σε πρόγραμμά του, 
καθώς και η χρονική διάρκεια του εν λόγω προγράμμα−
τος, θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

• Στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς 
πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και δια−
βίωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της 
παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005 όπως 
ισχύει κάθε φορά.

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

4. Σπουδές σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Ανα−
νέωση (Άρθρο 30 παρ. 3)

• Βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις 
από το αρμόδιο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών.

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

• Στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς 
πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και δια−
βίωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της 
παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005 όπως 
ισχύει κάθε φορά.

Γ3) Υπότροφοι –Ειδικά Προγράμματα 
1. Υπότροφοι –Συμμετοχή σε Ειδικά Προγράμματα, Χο−

ρήγηση (Άρθρο 34)
• Βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του αντίστοιχου 

προγράμματος για τη συμμετοχή του υπηκόου τρίτης 
χώρας σε αυτό ή για τη χορήγηση υποτροφίας, καθώς 

και για τη διάρκεια του προγράμματος ή της χορηγού−
μενης υποτροφίας.

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

2. Φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα με 
σκοπό την πρακτική άσκηση (Άρθρο 34 παρ. 3), Αρχική 
χορήγηση 

• Βεβαίωση του αρμόδιου κρατικού φορέα, από την 
οποία θα προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται 
αποδεκτός στο πρόγραμμα για πρακτική άσκηση στο 
αντικείμενο των σπουδών του στο πλαίσιο διακρατικών 
συμφωνιών, καθώς και η χρονική διάρκεια του εν λόγω 
προγράμματος.

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

3. Φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα με 
σκοπό την πρακτική άσκηση (Άρθρο 34 παρ. 3), παρά−
ταση −ανανέωση 

• Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, από την οποία θα 
προκύπτει η εξάμηνη παράταση της χρονικής διάρκειας 
του προγράμματος πρακτικής άσκησης του υπηκόου 
τρίτης χώρας, που αφορά αντικείμενο των σπουδών 
του.

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Γ4)  Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές, Αρχική χορή−
γηση (Άρθρο 32)

• Βεβαίωση των αντίστοιχων σχολών ή των ειδικών 
σχολείων των ενόπλων Δυνάμεων, ή των Σωμάτων 
Ασφαλείας, ή βεβαίωση από τις Ακαδημίες του Εμπο−
ρικού Ναυτικού, από την οποία να προκύπτει ότι έχει 
γίνει δεκτός για φοίτηση, καθώς και η χρονική διάρκεια 
των σπουδών στις εν λόγω σχολές και η ανάληψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Γ5) Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας 
1. Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, Αρχική χορήγηση 

(Άρθρο 33)
• Βεβαίωση του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος ότι ο 

υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται δεκτός για την απόκτηση 
της ιατρικής ειδικότητας, καθώς και του χρόνου που 
απαιτείται για την απόκτηση αυτής.

• Ακριβές φωτοαντίγραφο απόφασης του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αφορά στην 
τοποθέτηση του υπηκόου τρίτης χώρας για ειδίκευση 
στο ανωτέρω νοσηλευτικό ίδρυμα.

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

2. Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, Ανανέωση (Άρθρο 
33)

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

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή 
επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα.
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3. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που ει−
σέρχεται στη Χώρα για την απόκτηση ιατρικής ειδικό−
τητας, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 33)

• Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας διαμονής του συ−
ντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση. 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα−
σης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο 
συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην 
περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική 
επικράτεια. 

• Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα ότι έχει υπο−
βληθεί αίτηση για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

4. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που ει−
σέρχεται στη Χώρα για την απόκτηση ιατρικής ειδικό−
τητας, Ανανέωση (Άρθρο 33)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της ισχύουσας άδειας δια−
μονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί 
σχετική αίτηση. 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικο−
γενειακή του κατάσταση.

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Γ6) Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα 
1. Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, Αρχική χορήγηση 

(Άρθρο 36)
• Στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, 

σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παραγράφου 2 του 
άρθρου 90 του ν. 3386/2005 όπως ισχύει κάθε φορά.

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό 
φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμα−
κευτικής περίθαλψης. 

2. Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, Ανανέωση (Άρθρο 
36)

• Στοιχεία ότι εξακολουθεί να διαθέτει επαρκείς πό−
ρους διαβίωσης, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδή−
ματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της 
παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005, όπως 
ισχύει κάθε φορά.

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

• Σύνταξη από Ελληνικό Φορέα Κύριας Ασφάλισης, 
ανεξαρτήτως του ποσού της σύνταξης, στην περίπτωση 
υπηκόων τρίτων χωρών που αιτούνται την ανανέωση 
της άδειας διαμονής τους, βάσει του άρθρου 36 του ν. 
3386/2005. 

3. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, οικονομι−
κά ανεξάρτητου ατόμου, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 36)

• Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας διαμονής του συ−
ντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση. 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα−
σης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο 
συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην 
περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική 
επικράτεια. 

• Στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε 
επίπεδο ατομικού και σταθερού ετήσιου εισοδήματος, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει 
κάθε φορά.

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

4. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, οικονομι−
κά ανεξάρτητου ατόμου, Ανανέωση (Άρθρο 36)

• Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας διαμονής του συ−
ντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση.

• Στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε 
επίπεδο ατομικού και σταθερού ετήσιου εισοδήματος, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει 
κάθε φορά.

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικο−
γενειακή του κατάσταση.

Γ7)  Ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων, (Άρθρο 
37)

• Αντίγραφο πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενεια−
κής κατάστασης αλλοδαπών αρχών από το οποίο να 
προκύπτει ο συγγενικός δεσμός και μεταφρασμένο.

• Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ−
γείου Εξωτερικών για την διπλωματική ιδιότητα του 
γονέα και το χρονικό διάστημα υπηρεσίας των γονέων 
στην Ελλάδα. 

Γ8)  Υπηρετικό προσωπικό Διπλωματικών Αποστο−
λών

1. Ιδιωτικό υπηρετικό προσωπικό μελών Διπλωματικών 
Αποστολών, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 37)

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

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Γ9) Ανταποκριτές ξένου τύπου 
1. Ανταποκριτές ξένου τύπου, Αρχική χορήγηση (Άρ−

θρο 38)
• Επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής διαπίστευσης 

από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό 

φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμα−
κευτικής περίθαλψης.

2. Ανταποκριτές ξένου τύπου, Ανανέωση (Άρθρο 38)
• Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης ότι 

εξακολουθεί να υφίσταται η διαπίστευση του εν λόγω 
ανταποκριτή. 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

3. Μέλος οικογένειας ανταποκριτή ξένου τύπου, Αρ−
χική χορήγηση (Άρθρο 38)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του 
συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση. 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα−
σης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο 



συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην 
περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική 
επικράτεια. 

• Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης για 
την ιδιότητα και το χρονικό διάστημα της διαπίστευσης 
του συντηρούντος. 

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

4. Μέλος οικογένειας ανταποκριτή ξένου τύπου, Ανα−
νέωση (Άρθρο 38)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του 
συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση.

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικο−
γενειακή του κατάσταση.

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Γ10) Λειτουργοί γνωστών θρησκειών 
1. Λειτουργοί γνωστών θρησκειών, Αρχική χορήγη−

ση (Άρθρο 39)
• Βεβαίωση του οικείου μητροπολίτη ή του οικείου 

εκπροσώπου της γνωστής θρησκείας ότι θα ασκήσουν 
αποκλειστικώς ιερατικά καθήκοντα.

• Bεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη, όταν πρόκειται 
για λειτουργούς της επικρατούσας θρησκείας, ότι ο 
ενδιαφερόμενος θα ασκήσει αποκλειστικά ιερατικά κα−
θήκοντα ή βεβαίωση από τον εκπρόσωπο της γνωστής 
στη Χώρα θρησκείας ότι ο ενδιαφερόμενος θα ασκήσει 
αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα καθώς και ότι θα ανα−
λάβει τα έξοδα διαβίωσης του στη χώρα.

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

2. Λειτουργοί γνωστών θρησκειών, Ανανέωση (Άρθρο 
39)

• Bεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη, όταν πρόκειται 
για λειτουργούς της επικρατούσας θρησκείας, ότι ο 
ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να ασκεί αποκλειστικά 
ιερατικά καθήκοντα ή βεβαίωση από τον εκπρόσωπο 
της γνωστής στη Χώρα θρησκείας ότι ο ενδιαφερόμενος 
εξακολουθεί να ασκεί αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα 
καθώς και ότι θα αναλάβει τα έξοδα διαβίωσης του 
στη χώρα.

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

3. Μέλος οικογένειας λειτουργού γνωστής θρησκείας, 
Αρχική χορήγηση 

   (Άρθρο 39)
• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του 

συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση.

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα−
σης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο 
συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην 
περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική 
επικράτεια. 

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

4. Μέλος οικογένειας λειτουργού γνωστής θρησκείας, 
Ανανέωση (Άρθρο 39)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του 
συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση.

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικο−
γενειακή του κατάσταση.

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Γ11) Αθωνιάδα Σχολή 
1. Φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία 

του Αγίου Όρους, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 40)
• Βεβαίωση Ιεράς Μονής, ιδρύματος, ή ιδιώτη ότι 

αναλαμβάνουν την κηδεμονία τα έξοδα σπουδών και 
διαβίωσης του, στο Αγ. Όρος.

• Βεβαίωση εγγραφής στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική 
Ακαδημία στην οποία να αναφέρεται και η συνολική 
διάρκεια των σπουδών.

• Βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής 
ή του ιδρύματος ή του ιδιώτη, που έχει αναλάβει την 
κηδεμονία του, ότι αναλαμβάνει την κάλυψη των εξό−
δων νοσηλείας του και πλήρους ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 

2. Φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία 
του Αγίου Όρους, Ανανέωση (Άρθρο 40)

• Βεβαίωση Ιεράς Μονής, ιδρύματος, ή ιδιώτη ότι 
αναλαμβάνουν την κηδεμονία τα έξοδα σπουδών και 
διαβίωσης του, στο Αγ. Όρος.

• Βεβαίωση της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδη−
μίας 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 ότι αναλαμβάνει την 
κάλυψη των εξόδων νοσηλείας του και πλήρους ιατρο−
φαρμακευτικής περίθαλψης.

Γ12)  Σπουδή, γνωριμία και άσκηση του Αγιορείτικου 
βίου

1. Σπουδή και γνωριμία του Αγιορείτικου βίου, Αρχική 
χορήγηση (Άρθρο 41)

• Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι ανα−
λαμβάνει να του παρέχει κατάλυμα, τροφή και τα λοι−
πά 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.

2. Σπουδή και γνωριμία του Αγιορείτικου βίου, Ανα−
νέωση (Άρθρο 41)

• Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι ανα−
λαμβάνει να του παρέχει κατάλυμα, τροφή και τα λοι−
πά 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.

3. Γνωριμία του Μοναχικού βίου ή Μοναχισμός, Αρχική 
χορήγηση (Άρθρο 41)
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• Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής από την 
οποία να προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι 
εγγεγραμμένος στο μοναχολόγιο της Μονής ως μονα−
χός είτε ως δόκιμος μοναχός, και ότι η Μονή αναλαμ−
βάνει να του παρέχει κατάλυμα, τροφή και τα λοιπά 
έξοδα διαβίωσής του.

• Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι ανα−
λαμβάνει την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρ−
μακευτικής περίθαλψης.

4. Γνωριμία του Μοναχικού βίου ή Μοναχισμός, Ανα−
νέωση (Άρθρο 41)

• Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής από την 
οποία προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι εγ−
γεγραμμένος στο μοναχολόγιο της Μονής ως μοναχός 
είτε ως δόκιμος μοναχός, και ότι η Μονή αναλαμβάνει 
να του παρέχει κατάλυμα,τροφή και τα λοιπά έξοδα 
διαβίωσής του.

• Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι ανα−
λαμβάνει την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, και ιατροφαρ−
μακευτικής περίθαλψης.

• Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά του μοναχο−
λογίου.

• Απολυτήριο της προηγούμενης Μονής, σε περίπτω−
ση μετακίνησης. 

Γ13) Αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού (Άρ−
θρο 42)

• Βεβαίωση ασφάλισης για κάλυψη εξόδων νοσηλείας, 
ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και για την κά−
λυψη εργατικού ατυχήματος. Σε περίπτωση που υπάρ−
χει 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 προέ−
λευσης, ότι θα καλύψει τον ασφαλιστικό κίνδυνο από τις 
ανωτέρω αιτίες ή ασφαλιστήριο ιδιωτικής ασφαλιστικής 
εταιρίας κάλυψης των ανωτέρω κινδύνων για την απα−
σχόλησή του ως Τour Leader στην Ελλάδα.

• Βεβαίωση από τη Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέ−
ρειας που εδρεύει το τουριστικό γραφείο, στην οποία 
να αναφέρεται ότι εγκρίνεται η εργασία του αλλοδαπού 
ως Αρχηγού οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού.

• Βεβαίωση του αλλοδαπού τουριστικού γραφείου 
που να βεβαιώνει ότι ο υπό απασχόληση αλλοδαπός 
αμείβεται από το εν λόγω γραφείο.

• Υπεύθυνη δήλωση ελληνικού τουριστικού γραφείου 
που συνεργάζεται με αλλοδαπό τουριστικό γραφείο ότι 
ο αλλοδαπός δεν θα προσληφθεί για εργασία και ότι θα 
απασχοληθεί εκτός του γραφείου για την εξυπηρέτηση 
των αφικνούμενων ομάδων τουριστών μέσω αλλοδαπού 
τουριστικού γραφείου για συγκεκριμένο χρονικό διάστη−
μα που δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.

• Υπεύθυνη δήλωση του υπηκόου τρίτης χώρας ότι δεν 
πρόκειται να ασκήσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα 
εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Γ14) Ερευνητές
1. Άδεια διαμονής για την εκπόνηση ερευνητικού προ−

γράμματος, Αρχική χορήγηση  (Άρθρο 43)
• Ακριβές αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας με 

τον ερευνητικό οργανισμό, από την οποία να προκύ−

πτουν οι όροι συνεργασίας, ο χρόνος ολοκλήρωσης της, 
καθώς και η κάλυψη του συνόλου των εξόδων διαμονής 
και διαβίωσης στην Ελλάδα.

• Βεβαίωση του ερευνητικού οργανισμού, από την 
οποία να προκύπτει ότι το πρόγραμμα τελεί υπό την 
εποπτεία του και ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας συμμε−
τέχει στην εκπόνηση αυτού.

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

2. Άδεια διαμονής για την εκπόνηση ερευνητικού προ−
γράμματος, Ανανέωση 

(Άρθρο 43)
• Ακριβές αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας με 

τον ερευνητικό οργανισμό, από την οποία να προκύ−
πτουν οι όροι συνεργασίας, ο χρόνος ολοκλήρωσης της, 
καθώς και η κάλυψη του συνόλου των εξόδων διαμονής 
και διαβίωσης στην Ελλάδα.

• Βεβαίωση του ερευνητικού οργανισμού, από την 
οποία να προκύπτει ότι το πρόγραμμα τελεί υπό την 
εποπτεία του και ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας συμμε−
τέχει στην εκπόνηση αυτού, καθώς και ότι συνεχίζεται 
η συνεργασία τους. 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

3. Μέλος οικογένειας αιτούντος άδεια διαμονής για 
την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, Αρχική χο−
ρήγηση (Άρθρο 43)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του 
συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση. 

• Ακριβές αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας με 
τον ερευνητικό οργανισμό, από την οποία να προκύ−
πτουν οι όροι συνεργασίας, ο χρόνος ολοκλήρωσης της, 
καθώς και η κάλυψη του συνόλου των εξόδων διαμονής 
και διαβίωσης στην Ελλάδα.

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα−
σης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο 
συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην 
περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική 
επικράτεια.

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

4. Μέλος οικογένειας αιτούντος άδεια διαμονής για 
την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, Ανανέωση 
(Άρθρο 43)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του 
συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση. 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικο−
γενειακή του κατάσταση.

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δ) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Δ1) Ανθρωπιστικοί
1. Ανθρωπιστικοί λόγοι, Περιπτώσεις 1α, 1β και 1ε, Αρ−

χική χορήγηση (Άρθρο 44)
• Ακριβές φωτοαντίγραφο προηγούμενης άδειας δι−

αμονής.
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• Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατι−
κό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή νοσοκομείο του Ιδρύματος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεών, με θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής του θεράποντος ιατρού, από το οποίο να 
προκύπτει η σοβαρότητα της ασθένειας− ατυχήματος 
και ο προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας, ή απόφαση 
Υγειονομικής Επιτροπής για ανικανότητα προς εργασία 
ή απόδοσης ποσοστού αναπηρίας, τουλάχιστον 50%, ή 
πράξη Ασφαλιστικού Φορέα για τη χορήγηση σύνταξης 
αναπηρίας, ή δικαστική απόφαση από την οποία να 
προκύπτει τέλεση εγκληματικής πράξης κατά υπηκόου 
τρίτης χώρας κατά περίπτωση. 

• Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα, από την οποία να 
προκύπτει ότι ήταν ή εξακολουθεί να είναι ασφαλισμέ−
νος ο αιτών για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

2. Ανθρωπιστικοί λόγοι, Περίπτωση 1γ, Αρχική χορή−
γηση (Άρθρο 44)

• Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφε−
λούς σκοπού, αναγνωρισμένου από το κράτος, από την 
οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξό−
δων διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

• Έκθεση κοινωνικής λειτουργού, σχετική με το ιστο−
ρικό της υπόθεσης.

• Έγγραφη συγκατάθεση του γονέα ή του ασκούντος 
την επιμέλεια, νόμιμα επικυρωμένη και μεταφρασμένη 
είτε Πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής για την 
τοποθέτηση του ανηλίκου στο ίδρυμα ή στο νομικό 
πρόσωπο κοινωφελούς σκοπού.

3. Ανθρωπιστικοί λόγοι, Περίπτωση 1δ, Αρχική χορή−
γηση (Άρθρο 44)

• Απόφαση ελληνικής δικαστικής αρχής για την ανά−
θεση ή παραχώρηση της επιμέλειας.

• Υπεύθυνη δήλωση οικογένειας ότι φιλοξενεί και 
καλύπτει τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης του ανηλίκου.

• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρής άδειας διαμονής 
του ασκούντος την επιμέλεια, όταν πρόκειται για υπή−
κοο τρίτης χώρας ή φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτό−
τητας σε περίπτωση που ο ασκών την επιμέλεια είναι 
Έλληνας υπήκοος .

• Αίτηση ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής για 
την υιοθεσία, καθώς και έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας, 
κατά περίπτωση.

4. Ανθρωπιστικοί λόγοι, Περιπτώσεις 1α, 1β και 1ε, Ανα−
νέωση (Άρθρο 44)

• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρής άδειας διαμονής.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατι−

κό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή νοσοκομείο του Ιδρύματος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεών, με θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής του θεράποντος ιατρού, από το οποίο να 
προκύπτει η σοβαρότητα της ασθένειας− ατυχήματος 
και ο προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας, ή απόφαση 
Υγειονομικής Επιτροπής για ανικανότητα προς εργασία 
ή απόδοσης ποσοστού αναπηρίας, τουλάχιστον 50%, ή 
πράξη Ασφαλιστικού Φορέα για τη χορήγηση σύνταξης 
αναπηρίας, ή δικαστική απόφαση από την οποία να 
προκύπτει τέλεση εγκληματικής πράξης κατά υπηκόου 
τρίτης χώρας κατά περίπτωση.

• Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα, από την οποία να 
προκύπτει ότι ήταν ή εξακολουθεί να είναι ασφαλισμέ−
νος ο αιτών για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

5. Ανθρωπιστικοί λόγοι, Περίπτωση 1γ, Ανανέωση (Άρ−
θρο 44)

• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρής άδειας διαμονής.
• Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφε−

λούς σκοπού, αναγνωρισμένου από το κράτος, από την 
οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξό−
δων διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

• Έκθεση κοινωνικής λειτουργού, σχετική με το ιστο−
ρικό της υπόθεσης.

• Έγγραφη συγκατάθεση του γονέα ή του ασκούντος 
την επιμέλεια, νόμιμα επικυρωμένη και μεταφρασμένη 
είτε Πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής για την 
τοποθέτηση του ανηλίκου στο ίδρυμα ή στο νομικό 
πρόσωπο κοινωφελούς σκοπού.

6. Ανθρωπιστικοί λόγοι, Περίπτωση 1δ, Ανανέωση (Άρ−
θρο 44)

• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρής άδειας διαμονής.
• Απόφαση ελληνικής δικαστικής αρχής για την ανά−

θεση ή παραχώρηση της επιμέλειας.
• Υπεύθυνη δήλωση οικογένειας ότι φιλοξενεί και 

καλύπτει τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης του υπηκόου τρίτης χώρας.

• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρής άδειας διαμονής 
του ασκούντος την επιμέλεια, όταν πρόκειται για υπή−
κοο τρίτης χώρας.

• Αίτηση ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής για 
την υιοθεσία, καθώς και έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας, 
κατά περίπτωση.

7. Ανανέωση άδειας διαμονής από ανθρωπιστικούς 
για έναν από τους λόγους του ν. 3386/2005 (Άρθρο 44, 
παρ. 5)

• Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με εξαίρεση την 
υποχρέωση λήψης ειδικής θεώρησης.

Δ2) Δημόσιο Συμφέρον
1. Δημόσιο Συμφέρον, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 45)
• Βεβαίωση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα 

που θα πιστοποιεί την ύπαρξη λόγων δημοσίου συμ−
φέροντος.

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

2. Δημόσιο Συμφέρον, Ανανέωση (Άρθρο 45)
• Πρόσφατη βεβαίωση του κατά περίπτωση αρμόδιου 

φορέα ότι εξακολουθούν να συντρέχουν λόγοι δημο−
σίου συμφέροντος στο πρόσωπο του υπηκόου τρίτης 
χώρας. 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

3. Μέλος οικογένειας κατόχου άδειας διαμονής για 
Δημόσιο Συμφέρον, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 45)

• Ακριβές φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής του συ−
ντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση. 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα−
σης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο 
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συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην 
περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική 
επικράτεια.

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

4. Μέλος οικογένειας κατόχου άδειας διαμονής για 
Δημόσιο Συμφέρον, Ανανέωση (Άρθρο 45)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της ισχύουσας άδειας δια−
μονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί 
σχετική αίτηση. 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικο−
γενειακή του κατάσταση.

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

• Βεβαίωση ασφάλισης για την κάλυψη εξόδων νοση−
λείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δ3) Θύματα εμπορίας ανθρώπων 
1. Θύματα εμπορίας ανθρώπων, Αρχική χορήγηση (Άρ−

θρο 50)
• Πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής από την 

οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του υπηκόου τρί−
της χώρας ως θύματος εμπορίας ανθρώπων.

2. Θύματα εμπορίας ανθρώπων, Ανανέωση (Άρθρο 
50)

• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου ή άλ−
λου ταξιδιωτικού εγγράφου με την προηγούμενη άδεια 
διαμονής.

3. Θύματα εμπορίας ανθρώπων, Ανανέωση για έναν 
από τους λόγους του ν. 3386/05 (Άρθρο 52)

• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου ή 
άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου με την ισχύουσα άδεια 
διαμονής.

• Πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής από την 
οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του ως θύματος 
εμπορίας ανθρώπων.

• Αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει το αμετά−
κλητο της Δικαστικής Απόφασης.

• Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με εξαίρεση την 
υποχρέωση λήψης ειδικής θεώρησης.

Ε)  ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩ−
ΣΗ

Ε1) Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας 
1. Αίτηση υπηκόου τρίτης χώρας για την έγκριση ει−

σόδου μέλους της οικογένειας του στη χώρα λόγω οι−
κογενειακής συνένωσης (Άρθρο 55)

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα−
σης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο 
συγγενικός δεσμός.

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού 
σημειώματος της Εφορίας των δύο τελευταίων οικο−
νομικών ετών ή άλλο επίσημο στοιχείο από το οποίο 
να προκύπτει ότι διαθέτει ετήσιο προσωπικό εισόδημα 
σταθερό και τακτικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 
3386/2005, όπως ισχύει κάθε φορά.

• Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο είναι 
ασφαλισμένος για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας 
και ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, η οποία 

μπορεί να καλύψει και τα μέλη της οικογένειάς του που 
θα συντηρούνται από αυτόν.

• Υπεύθυνη δήλωση ότι τα μέλη της οικογένειας του 
για τα οποία ζητείται η έγκριση θεώρησης εισόδου πρό−
κειται να κατοικήσουν μαζί του.

2. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Αρχική 
χορήγηση (Άρθρο 56)

• Ακριβές φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας δια−
μονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί 
σχετική αίτηση.

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

• Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων 
που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.

3. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Ανανέ−
ωση (Άρθρο 57)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του 
συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση.

• Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημει−
ώματος της φορολογικής δήλωσης του συντηρούντος 
ή άλλο επίσημο στοιχείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του 
ν. 3386/2005, όπως ισχύει κάθε φορά.

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικο−
γενειακή του κατάσταση.

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Ε2)  Αυτοτελής άδεια διαμονής μέλους οικογένειας 
υπηκόου τρίτης χώρας 

1. Αυτοτελής άδεια διαμονής μέλους οικογένειας υπη−
κόου τρίτης χώρας, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 60 παρ. 
1)

• Ακριβή φωτοαντίγραφα προηγούμενων αδειών δι−
αμονής για οικογενειακή επανένωση από τις οποίες να 
αποδεικνύεται συνολικά η πενταετής νόμιμη διαμονή 
του στην Ελλάδα, για το λόγο αυτό ή ληξιαρχική πράξη 
γέννησης, για την περίπτωση της ενηλικίωσης ή ληξι−
αρχική πράξη θανάτου του συντηρούντος ή απόφαση 
διαζυγίου ή ακύρωση του γάμου συνοδευόμενο από 
επικυρωμένο αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης 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 ιδιαι−
τέρως δυσχερών καταστάσεων.

2. Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών (των τέκνων) οι−
κογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Ανανέωση μέχρι την 
συμπλήρωση του 21ου έτους (Άρθρο 60 παρ. 4)

• Ληξιαρχική πράξη γέννησης. 
3. Ανανέωση της αυτοτελούς άδειας διαμονής για 

έναν από τους λόγους του ν. 3386/05 
• Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως περιγρά−

φονται στα οικεία άρθρα, με εξαίρεση την υποχρέωση 
λήψης ειδικής θεώρησης εισόδου.

4. Άδεια διαμονής σε σύζυγο επαναπατρισθέντος ή 
παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, Αρχική χορήγηση (Άρ−
θρο 60 παρ. 5)
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• Επικυρωμένο, φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) του/της συζύγου ή 
του αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου που του 
χορηγήθηκε 

• Ληξιαρχική πράξη γάμου ή πρόσφατο πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια υπηρεσία 
της χώρας του, από το οποίο να προκύπτει ο συγγε−
νικός δεσμός.

5. Άδεια διαμονής σε σύζυγο επαναπατρισθέντος ή 
παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, Ανανέωση (Άρθρο 60 
παρ. 5)

• Επικυρωμένο, φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) του/της συζύγου ή 
του αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου που του 
χορηγήθηκε. 

• Υπεύθυνη δήλωση του επαναπατρισθέντος ή παλιν−
νοστήσαντος ή ομογενούς ότι υφίσταται ο γάμος.

6. Άδεια διαμονής σε χήρα και ανήλικο τέκνο επανα−
πατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, Αρχική 
χορήγηση (πενταετία), (Άρθρο 60 παρ. 5)

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), του/της ομογενούς 
συζύγου ή της αντίστοιχης άδειας διαμονής.

• Ληξιαρχική πράξη θανάτου του επαναπατρισθέντος 
ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς.

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα−
σης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο 
συγγενικός δεσμός.

7. Άδεια διαμονής σε χήρα και ανήλικο τέκνο επανα−
πατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, Ανα−
νέωση (πενταετία), (Άρθρο 60 παρ. 5)

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), του/της ομογενούς 
συζύγου ή της αντίστοιχης άδειας διαμονής.

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα−
σης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο 
συγγενικός δεσμός.

Ε3) Μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε

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

1α. Δελτίο διαμονής σε σύζυγο Έλληνα ή πολίτη άλλου 
κράτους – μέλους της Ε.Ε. Αρχική χορήγηση (Άρθρο 
61)

• Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου, από την 
οποία να εμφαίνεται η δήλωση του γάμου στο Ειδικό 
Ληξιαρχείο Αθηνών. Αντίστοιχα, εάν ο γάμος έχει συνα−
φθεί με πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το σχετικό έγγραφο θα πρέπει να προέρχεται 
από την υπηρεσία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία 
του εν λόγω κράτους.

• Επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας του/της 
συζύγου, εφόσον αυτός είναι Έλληνας ή του δελτίου 
διαμονής του, εφόσον είναι πολίτης της Ε.Ε.

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστι−
κό φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

1β. Δελτίο διαμονής σε σύζυγο Έλληνα ή πολίτη άλλου 
κράτους – μέλους της Ε.Ε. Ανανέωση (Άρθρο 61)

• Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας του/της συζύ−
γου, εφόσον αυτός είναι Έλληνας ή του δελτίου διαμο−
νής του, εφόσον είναι πολίτης της Ε.Ε.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μεταγε−
νέστερης έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι υφί−
σταται ο συγγενικός δεσμός. 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των 
εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλ−
ψης.

1γ. Δελτίο διαμονής των τέκνων Έλληνα ή πολίτη άλ−
λου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ετέρου των συζύ−
γων συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων τέκνων 
αυτών, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 61)

• Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας του/της συζύ−
γου, εφόσον αυτός είναι Έλληνας ή του δελτίου διαμο−
νής του, εφόσον είναι πολίτης της Ε.Ε. και της άδειας 
διαμονής του ετέρου των συζύγων. 

• Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγρα−
φο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός. 

• Επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, από το οποίο 
θα προκύπτει η δυνατότητα διαμονής στην Ελλάδα 
εφόσον δεν πρόκειται για κοινά ή ενήλικα τέκνα (π.χ. 
απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συμφωνία 
των γονέων για τον επιμερισμό της επιμέλειας των 
τέκνων που έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο κ.λ.π.).

• Πράξη υιοθεσίας, όπου αυτή απαιτείται. 
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστι−

κό φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

• Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ή πολίτη άλλου κρά−
τους – μέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμ−
βάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των τέκνων 
στην Ελλάδα.

• Υπεύθυνη δήλωση του ενήλικου συντηρούμενου τέ−
κνου ότι δεν εργάζεται.

1δ. Δελτίο διαμονής των τέκνων Έλληνα ή πολίτη άλ−
λου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ετέρου των συζύ−
γων συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων τέκνων 
αυτών, Ανανέωση (Άρθρο 61)

• Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας του/της συζύ−
γου, εφόσον αυτός είναι Έλληνας ή του δελτίου διαμο−
νής του, εφόσον είναι πολίτης της Ε.Ε. και της άδειας 
διαμονής του ετέρου των συζύγων. 

• Επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, νόμιμα επι−
κυρωμένο και μεταφρασμένο, από το οποίο θα προ−
κύπτει η δυνατότητα διαμονής στην Ελλάδα εφόσον 
δεν πρόκειται για κοινά ή ενήλικα τέκνα (π.χ. απόφαση 
αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συμφωνία των γονέ−
ων για τον επιμερισμό της επιμέλειας των τέκνων που 
έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο κ.λ.π.).

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των 
εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλ−
ψης.

• Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ή πολίτη άλλου κρά−
τους – μέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμ−
βάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των τέκνων 
στην Ελλάδα.
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• Υπεύθυνη δήλωση του ενήλικου συντηρούμενου τέ−
κνου ότι δεν εργάζεται.

1ε. Δελτίο διαμονής των απευθείας ανιόντων Έλληνα 
ή πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ή του ετέρου 
των συζύγων, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 61)

• Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας εφόσον αυτός 
είναι Έλληνας ή του δελτίου διαμονής του, εφόσον είναι 
πολίτης της Ε.Ε. και της άδειας διαμονής του ετέρου 
των συζύγων.

• Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγρα−
φο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

• Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ή πολίτη άλλου κρά−
τους – μέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμ−
βάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των ανιόντων 
στην Ελλάδα.

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

• Υπεύθυνη δήλωση των ανιόντων ότι δεν εργάζο−
νται.

1στ. Δελτίο διαμονής των απευθείας ανιόντων συζύγου 
Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε, ή του 
ετέρου των συζύγων, Ανανέωση 

     (Άρθρο 61)
• Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας εφόσον αυτός 

είναι Έλληνας ή του δελτίου διαμονής του, εφόσον είναι 
πολίτης της Ε.Ε. και της άδειας διαμονής του ετέρου 
των συζύγων.

• Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ή πολίτη άλλου κρά−
τους – μέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμ−
βάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των ανιόντων 
στην Ελλάδα.

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

• Υπεύθυνη δήλωση των ανιόντων ότι δεν εργάζο−
νται.

1ζ. Δελτίο διαμονής σε γονέα ανήλικου ημεδαπού (Άρ−
θρο 94), Αρχική χορήγηση.

• Πράξη αναγνώρισης τέκνου που έχει περιβληθεί το 
νόμιμο τύπο.

• Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγρα−
φο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Έλ−
ληνα γονέα.

1η. Δελτίο διαμονής σε γονέα ανήλικου ημεδαπού (Άρ−
θρο 94), Ανανέωση.

• Πράξη αναγνώρισης τέκνου που έχει περιβληθεί το 
νόμιμο τύπο.

• Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγρα−
φο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Έλ−
ληνα γονέα.

2. Δελτίο διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, μέλος 
οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους 
της Ε.Ε. –Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής−Αρχική 
χορήγηση, (Άρθρο 62)

• Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώμα−
τος της Εφορίας ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για την 
ύπαρξη πόρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση 

της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005, 
όπως ισχύει κάθε φορά.

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

• 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 

• Υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου ότι ο Έλληνας 
ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. αναχώρησε 
από τη χώρα και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων σε 
εκπαιδευτικό ίδρυμα ή απόφαση διαζυγίου στην περί−
πτωση 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 σύ−
ζυγο που είναι υπήκοος τρίτης χώρας ή επικυρωμένο 
αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλει σε αρ−
μόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοι−
κογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το 
οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών 
καταστάσεων ή δικαστική απόφαση ή έγγραφη συμ−
φωνία των συζύγων για την ρύθμιση του δικαιώματος 
επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο στην Ελλάδα. 

3. Δελτίο διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, μέλος 
οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους 
της Ε.Ε. –Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής−

Ανανέωση, (Άρθρο 62)
• Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώμα−

τος της Εφορίας ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για την 
ύπαρξη πόρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση 
της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005, 
όπως ισχύει κάθε φορά.

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την πλήρη κά−
λυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλ−
ψης. 

• 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. 

• Υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου ότι ο Έλληνας 
ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. αναχώρησε 
από τη χώρα και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων σε 
εκπαιδευτικό ίδρυμα ή απόφαση διαζυγίου στην περί−
πτωση 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 σύ−
ζυγο που είναι υπήκοος τρίτης χώρας ή επικυρωμένο 
αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλει σε αρ−
μόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοι−
κογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το 
οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών 
καταστάσεων ή δικαστική απόφαση ή έγγραφη συμ−
φωνία των συζύγων για την ρύθμιση του δικαιώματος 
επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο στην Ελλάδα. 
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4. Δελτίο μόνιμης διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, 
μέλος οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέ−
λους της Ε.Ε., (Άρθρο 63)

• Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας εφόσον αυτός 
είναι Έλληνας ή του δελτίου διαμονής του, εφόσον είναι 
πολίτης της Ε.Ε.

• Σε περίπτωση θανάτου του πολίτη της Ε.Ε., απαι−
τείται 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.

ΣΤ)  Άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας (Άρθρο 91 
παρ.2)

• Βεβαίωση των αρμοδίων κατά περίπτωση αρχών 
για τον συνολικό χρόνο (υπερδεκαετής) νόμιμης δια−
μονής στην Ελλάδα.

• Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα, για την 
πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομεια−
κής περίθαλψης.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υπο−
χρεώσεων από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

• Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οι−
κείου ασφαλιστικού οργανισμού.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώ−
σεων. 

Μεταβατικές διατάξεις
1) Άδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που 

έχουν κριθεί ως αλλογενείς 
   (Άρθρο 91 παρ. 6)
• Ακριβές αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης 

από την οποία προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν 
κριθεί ως αλλογενείς υπήκοοι τρίτων χωρών.

• Ακριβές αντίγραφο της προσωρινής άδειας διαμο−
νής (για τους συζύγους αυτών).

2) Ανανέωση αδειών διαμονής για έναν από τους λό−
γους του ν. 3386/05 

α) Υπηκόων τρίτων χωρών κατόχων άδειας διαμονής 
του άρθρου 91 παρ. 6

β) Υπηκόων τρίτων χωρών κατόχων αδειών διαμονής 
του άρθρου 37 παρ.6 του ν. 2910/2001, οι οποίοι εμπί−
πτουν στις ρυθμίσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 
91 του ν. 3386/2005, 

γ) Υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων το αίτημα για 
χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο απορρίφθηκε που εμπίπτουν στις 
ρυθμίσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 91 του ν. 
3386/2005 

δ) Υπηκόων τρίτων χωρών κατόχων άδειας διαμονής 
του άρθρου 91 παρ. 11

• Αντίγραφο προηγούμενης άδειας διαμονής για τους 
υπηκόους τρίτης χώρας των περιπτώσεων (α), (β) και 
(δ).

• Ακριβές αντίγραφο απορριπτικής απόφασης της 
κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας για τους υπηκό−
ους τρίτης χώρας της περίπτωσης (γ).

• Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Α’, μόνο για 
την περίπτωση (δ).

• Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με εξαίρεση την 
υποχρέωση λήψης ειδικής θεώρησης.

Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που αναφέρονται 
στην παρούσα απαιτείται να είναι επικυρωμένα σύμφω−
να με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 
92 του ν. 3386 και επίσημα μεταφρασμένα.

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από 2.1.2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθηνα, 15 Δεκεμβρίου 2005

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ
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êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñá-
îçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðï-

óþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñï-

ìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 190 6
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 225 6
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 160 6
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 95 6
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 33 6
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 645 6
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 95 6
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 450 6

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õ-
äñïìéêÜ Ýîïäá.

• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõ-
îéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò êáé Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí, ç ôéìÞ ðñï-
óáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2005, êáôÜ 25 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò, ãéá äå ôï ôåý-
÷ïò Á.Å. & Å.Ð.Å., êáôÜ 30 euro.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000
Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá
ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.


