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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ. Πρωτ: οικ.31399/18

Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 30825/4.6.2014 ( 1528 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης,
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για
τη χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014» όπως
ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

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
(80 Α΄), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».
β) Των άρθρων 25 έως 27, 31, 32 και 40 του ν.4540/2018 (91 Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή
προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις- Τροποποίηση του ν. 4251/2014
(Α΄80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15 ης Μαΐου 2014
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και
διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης- Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις».
γ) του άρθρου 38 του ν.4546/2018 (101 Α’) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
214/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις»
δ) του ν.4356/2015 (181 Α’) «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες
διατάξεις».
ε)Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
στ) 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»
ζ) Του π.δ. 123/2016 (208 Α΄) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού,
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
η) Του π.δ.22/2018 (37 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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θ) Το π.δ. 87/2018 (160 Α΄) Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.
ι) Το π. δ. 88/2018 (160 Α΄) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
2. Την υπ΄αριθμ. 30825/4.6.2014 ( 1528 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, «Καθορισμός απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για τη χορήγηση και ανανέωση
τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014» όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό
68019/2015 (2272 Β΄) όμοια.
3.Την υπ΄αριθu. 18951/2018 (B’2487) απόφαση του Υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής,
«Καθορισμός εγγράφων βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή διαμονή στη
Χώρα πολίτη τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους,
καθώς και των στοιχείων που τεκμηριώνουν τη γονική σχέση πολίτη τρίτης χώρας με τον ανήλικο
ημεδαπό, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4251/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του
άρθρου 31 του ν. 4540/2018 (91 Α΄)».
5. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού,
Αποφασίζουμε
Τροποποιούμε την υπ΄αριθμ. 30825/4.6.2014 (1528 Β΄) κοινή απόφαση, των Υπουργών Εξωτερικών
και Εσωτερικών, όπως ισχύει, ως κατωτέρω:
Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 1
ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής







Έντυπο αίτησης
Τέσσερις (4) 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).
Τέλος κόστους εκτύπωσης άδειας διαμονής με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου, ύψους 16
ευρώ.
Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132
του ν. 4251/2014 και του άρθρου 38 του νόμου 4546/2018 (101 Α΄), όπου απαιτείται.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου, τα ανήλικα παιδιά (κάτω των 18
ετών) όλων των κατηγοριών (άρθρο 132, παρ. 5), οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις του άρθρου
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19 Α, πλην των υπαγόμενων στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ή της
παρ. 47 του άρθρου 8 του ν. 4332/2015, οι οποίοι υποβάλλουν παράβολο, οι εθελοντές
(άρθρο 32, παρ.2), 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,
το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των κινδύνων και το ύψος των καλυπτόμενων παροχών,
όπως ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται κατ΄εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 3
του άρθρου 136 του ν. 4251/2014.

Ανανέωση άδειας διαμονής








Έντυπο αίτησης
Τέσσερις (4) 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).
Τέλος κόστους εκτύπωσης άδειας διαμονής με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου, ύψους 16
ευρώ.
Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132
του ν. 4251/2014 και του άρθρου 38 του νόμου 4546/2018 (101 Α΄),όπου απαιτείται.
Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού βάσει της κείμενης
νομοθεσίας ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα
ασφάλισης, όπου αυτό
επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των κινδύνων και
το ύψος των καλυπτόμενων παροχών, όπως ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται
κατ΄εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014.
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Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων των ταξιδιωτικών εγγράφων που καλύπτουν το διάστημα
ισχύος της τελευταίας άδειας διαμονής πριν την ανανέωση εφόσον υπάρχει.
Α. Στο κεφάλαιο ΣΤ του άρθρου 1 αντικαθίσταται οι περιπτώσεις ΣΤ1, ΣΤ.2.1, ΣΤ.2.2, ΣΤ2.3, ΣΤ.4 και
προστίθεται περίπτωση ΣΤ.2.7, ως εξής:
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. 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.). 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 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 δωρεάν παραχώρησης κατοικίας, αντίγραφα
των εντύπων Ε1 και Ε2 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
Δ4.5.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 Δ4.5.
 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 Δ4.5.
 Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Ειδικά για την
κατηγορία Γ3.2 στην περίπτωση σύναψης συμφώνου συμβίωσης, το οποίο θα πρέπει να έχει
συναφθεί στην Ελλάδα, υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη σύναψης συμφώνου συμβίωσης
ελληνικής δημόσιας αρχής. Για την κατηγορία Α3 στην περίπτωση σύναψης συμφώνου
συμβίωσης, εάν αυτό έχει συναφθεί στην Ελλάδα, υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη σύναψης
συμφώνου συμβίωσης ελληνικής δημόσιας αρχής και
 Αντίγραφο του τυποποιημένου πληροφοριακού εντύπου 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 Δ4.5.
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ΣΤ1. Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας – Άρθρο 72
Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή τους κατάσταση
 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών επίσημα
επικυρωμένο και μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Για την κατηγορία Γ3.2 στην περίπτωση σύναψης συμφώνου συμβίωσης, το οποίο θα πρέπει
να έχει συναφθεί στην Ελλάδα, υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη σύναψης συμφώνου
συμβίωσης ελληνικής δημόσιας αρχής.
Για την κατηγορία Α3 στην περίπτωση σύναψης συμφώνου συμβίωσης εάν αυτό έχει
συναφθεί στην Ελλάδα, υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη σύναψης συμφώνου συμβίωσης
ελληνικής δημόσιας αρχής.
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 ή
ληξιαρχική πράξη σύναψης συμφώνου συμβίωσης 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 ή σε σύντροφο 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
 Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή
 Δελτίο αναγνωρισμένου δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή
 Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, παραίτηση από την αίτηση διεθνούς προστασίας και
αποδεικτικά στοιχεία ότι διαμένει ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα πριν τη σύναψη του
γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης
 Άδεια διαμονής από άλλο κράτος – μέλος εφόσον αποδεικνύεται κατά την ημερομηνία
υποβολής η μη παρέλευση τριμήνου από την ημερομηνία εισόδου
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Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου από το οποίο να εμφαίνεται η δήλωση του γάμου
στην αρμόδια Υπηρεσία (Ειδικό Ληξιαρχείο) ή ληξιαρχική πράξη σύναψης συμφώνου
συμβίωσης που καταρτίστηκε στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα.

Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής λόγω
απουσίας



Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι ο συγγενικός δεσμός διατηρείται

Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση διάστασης των συζύγων
 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
 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, συγγενείς εξ΄αίματος σε ευθεία γραμμή
Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων ή των συντρόφων κάτω του 21ου έτους της ηλικίας τους Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας















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
Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή
Δελτίο αναγνωρισμένου δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή
Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, παραίτηση από την αίτηση διεθνούς προστασίας και
αποδεικτικά στοιχεία ότι διαμένει ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα πριν τη σύναψη του
γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης
Άδεια διαμονής από άλλο κράτος – μέλος εφόσον αποδεικνύεται κατά την ημερομηνία
υποβολής η μη παρέλευση τριμήνου από την ημερομηνία εισόδου
Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα
Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης που καταρτίστηκε
στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής.
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).
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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 ή των συντρόφων άνω του 21ου έτους της ηλικίας τους Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας
 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
 Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή
 Δελτίο αναγνωρισμένου δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή
 Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, παραίτηση από την αίτηση διεθνούς προστασίας και
αποδεικτικά στοιχεία ότι διαμένει ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα πριν τη σύναψη του
γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης
 Άδεια διαμονής από άλλο κράτος – μέλος εφόσον αποδεικνύεται κατά την ημερομηνία
υποβολής η μη παρέλευση τριμήνου από την ημερομηνία εισόδου
 Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα,
 Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης που καταρτίστηκε στην
Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής.
 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 ή των
συντρόφων.
 Υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι τους συντηρεί
 Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης από τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων ή των
συντρόφων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ιδίως:
o έγγραφο χορηγηθέν από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους διαμονής,
το οποίο πιστοποιεί ότι το εν λόγω μέλος της οικογένειας συντηρείται από τον
Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων ή των συντρόφων 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 ή των συντρόφων,
o τραπεζικά εμβάσματα,
o αποδείξεις ενοικίων που πληρώνονταν από τον Έλληνα ή τον πολίτη τρίτης χώρας,
o φορολογική δήλωση του συντηρούμενου μέλους από την οποία να προκύπτει ότι δεν
έχει καθόλου ατομικά εισοδήματα, κά.
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Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής




Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα
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 ή των συντρόφων - Δεν παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας















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
Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή
Δελτίο αναγνωρισμένου δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή
Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, παραίτηση από την αίτηση διεθνούς προστασίας και
αποδεικτικά στοιχεία ότι διαμένει ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα πριν τη σύναψη του
γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης
Άδεια διαμονής από άλλο κράτος – μέλος εφόσον αποδεικνύεται κατά την ημερομηνία
υποβολής η μη παρέλευση τριμήνου από την ημερομηνία εισόδου
Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα,
Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου
Ληξιαρχική πράξη γέννησης του Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων ή των συντρόφων ή άλλο
επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης από τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων ή των
συντρόφων 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 Έλληνα πολίτη ή τον
έτερο των συζύγων ή των συντρόφων 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 ή των συντρόφων.

Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής




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

ΣΤ2.7 Αρχική χορήγηση Δελτίου Διαμονής, σε κάθε άλλο μέλος της οικογένειας του Έλληνα ή του
ετέρου των συζύγων ή των συντρόφων, εφόσον συντηρείται από τον Έλληνα ή τον έτερο
των συζύγων ή των συντρόφων και σοβαροί λόγοι υγείας καθιστούν αναγκαία την
φροντίδα του από τον Έλληνα πολίτη.
 Αντίγραφο ενός εκ των ακόλουθων εγγράφων που πιστοποιούν νόμιμη διαμονή στην
Ελλάδα,
 Θεώρηση εισόδου (τύπου C) ή
 Άδεια διαμονής ή
 Βεβαίωση τύπου Α΄ ή
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Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής ή
Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή
Δελτίο αναγνωρισμένου δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή
Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, παραίτηση από την αίτηση διεθνούς προστασίας και
αποδεικτικά στοιχεία ότι διαμένει ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα πριν τη σύναψη του
γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης
Άδεια διαμονής από άλλο κράτος – μέλος εφόσον αποδεικνύεται κατά την ημερομηνία
υποβολής η μη παρέλευση τριμήνου από την ημερομηνία εισόδου
Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα,
Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης ή συμφώνου
συμβίωσης που καταρτίστηκε στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής.
Ληξιαρχική πράξη γέννησης του Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων ή των συντρόφων ή άλλο
επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης από τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων ή των
συντρόφων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και υπεύθυνη δήλωση των συντηρούντων 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 Έλληνα πολίτη ή τον
έτερο των συζύγων ή των συντρόφων ή συμβίωνε κάτω από τη στέγη του στην εν λόγω
χώρα και υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας, που καθιστούν απολύτως αναγκαία την
προσωπική του φροντίδα από τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων ή των συντρόφων.
Πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η
σοβαρότητα της ασθένειας ή Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Δημόσιο Νοσηλευτικό
Ίδρυμα, από το οποίο να προκύπτει η σοβαρότητα της ασθένειας και ο προβλεπόμενος
χρόνος αποθεραπείας, ή Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για ανικανότητα προς εργασία ή
Απόφαση απόδοσης ποσοστού αναπηρίας, τουλάχιστον 50%, ή πράξη Ασφαλιστικού Φορέα
για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας.

Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής




Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα
Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση
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 την προβλεπόμενη από την
παράγραφο 7 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, κοινή υπουργική απόφαση.
 Ληξιαρχική πράξη θανάτου του Έλληνα στην περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας διαμένουν
στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατό του ή
 Απόφαση διαζυγίου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης καταχωρημένης στο Ληξιαρχείο στην
περίπτωση που ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης διήρκεσαν τρία τουλάχιστον έτη εκ των
οποίων το ένα στην Ελλάδα ή
 Απόφαση διαζυγίου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης καταχωρημένης στο Ληξιαρχείο και
δικαστική απόφαση ή έγγραφη συμφωνία των συζύγων ή συντρόφων για την επιμέλεια των
τέκνων στην περίπτωση που αυτή έχει ανατεθεί στο/στην σύζυγο ή σύντροφο που είναι πολίτης
τρίτης χώρας ή
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Επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην
περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάμος ή το σύμφωνο
συμβίωσης ή
Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών
καταστάσεων ή
Έγγραφη συμφωνία των συζύγων ή των συντρόφων 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.

Β. Στο Κεφάλαιο Γ του άρθρου 1 προστίθεται περίπτωση Γ1.5 και αντικαθίσταται οι περιπτώσεις
Γ3.2, Γ3.6 και Γ3.7 ως εξής:
Γ1.5 Χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 19)
Α. Σε πολίτες τρίτων χωρών που αποδεικνύουν διαμονή στη χώρα επί επτά (7) τουλάχιστον συνεχή
έτη.
 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.
 Παράβολο, με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου, ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.
 Τέλος κόστους εκτύπωσης άδειας διαμονής με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου, ύψους 16
ευρώ.
 Έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, βάσει των οποίων υπολογίζεται η επταετής διαμονή στη
χώρα, όπως αυτά ορίζονται στο Κεφάλαιο Α της υπ΄αριθu. 18951/2018 (B’2487) απόφασης
του Υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής :
o Αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Eλλάδα των
ιδίων ή των τέκνων τους,
o αποδεικτικά υποβολής αιτήματος για χορήγηση τίτλου προσωρινής ή οριστικής
διαμονής ή καθεστώτος διεθνούς προστασίας,
o άδεια εργασίας ή αποδεικτικά υποβολής αιτήματος χορήγησης άδειας εργασίας,
o αντίγραφα απορριπτικών αποφάσεων επί αιτημάτων χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου
διαμονής,
o προηγούμενοι τίτλοι διαμονής ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής τους,
o αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών, νομίμως και εμπροθέσμως
υποβληθεισών
o αντίγραφο απόδοσης ΑΦΜ,
o αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης,
o βιβλιάρια υγείας,
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o

λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφέλειας καθώς και κινητής ή σταθερής
τηλεφωνίας στο όνομα του αιτούντος, εκδιδόμενοι από παρόχους οποιασδήποτε
νομικής μορφής,
o λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων, που τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της
Ελλάδας,
o 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,
o βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, από δημόσια
εκπαιδευτικά ιδρύματα ή από Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων,
o δικαστικές αποφάσεις,
o αποφάσεις διοικητικής απέλασης ή επιστροφής οι οποίες δεν έχουν εκτελεσθεί,
o δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων,
o αποδείξεις νοσηλείας σε νοσηλευτικά ιδρύματα,
o συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος,
o απόσπασμα βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων τηρούμενο από Αστυνομικό Τμήμα,
o υπηρεσιακά σημειώματα, με τα οποία διατάσσεται αναχώρηση από τη χώρα,
o βεβαίωση για την έκδοση κάρτας αστικών συγκοινωνιών,
o άλλα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή.
Λοιπά ιδιωτικά έγγραφα, πλην των υπεύθυνων δηλώσεων, τα οποία είναι θεωρημένα από
συμβολαιογράφο ή άλλο δημόσιο υπάλληλο ως προς την ημερομηνία έκδοσής τους ή όταν το
ουσιώδες περιεχόμενό τους αναφερθεί σε δημόσιο έγγραφο ή όταν υπάρξει άλλο γεγονός
που κάνει με ανάλογο τρόπο βέβαιη τη χρονολογία. Η θεώρηση γίνεται με τη σημείωση
επάνω στο έγγραφο της λέξης «θεωρήθηκε» και της χρονολογίας.

Β. Σε γονέα ανήλικου ημεδαπού τέκνου:





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.
Παράβολο, με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου, ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.
Τέλος κόστους εκτύπωσης άδειας διαμονής με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου, ύψους 16
ευρώ.



Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ημεδαπού τέκνου από το οποίο να
προκύπτουν η ιθαγένειά του και τα πλήρη στοιχεία των γονέων του



Φωτ/φο ταυτότητας του Έλληνα/ Ελληνίδας γονέα του τέκνου




Συμβολαιογραφικό έγγραφο αναγνώρισης του τέκνου, όπου απαιτείται.
Λοιπά στοιχεία, όπου απαιτείται, που αποδεικνύουν τη συγγενική σχέση, όπως αυτά
ορίζονται στο Κεφάλαιο Β της υπ΄αριθμ. 18951/2018 (B’2487) απόφασης του Υφυπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής .

Γ3.2 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση μόνιμης άδειας επενδυτή
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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 μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή

















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 κατάθεση τραπεζικού
εμβάσματος στο λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας
ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας» 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 …….».
Πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει η
μη ύπαρξη βαρών
Αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή
τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, από το οποίο να
αποδεικνύεται η ολοσχερής καταβολή του ποσού των 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 πενταετούς 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 μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή



Η ακίνητη περιουσία παραμένει, στην κυριότητα και νομή του ενδιαφερομένου ή
Παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενες μισθώσεις.
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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 και
Εισήγηση της Ιεράς Επιστασίας κατά το στάδιο της αίτησης 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 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.

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

Γ. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
Μέλη Οικογένειας πολίτη Ε.Ε. ή Έλληνα που έχει ασκήσει ελεύθερη κυκλοφορία-Π.Δ. 106/2007.
Δελτίο διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας πολίτη άλλου κράτους – μέλους της
Ε.Ε.
Κοινά δικαιολογητικά για τη χορήγηση Δελτίου Διαμονής
 Έντυπο αίτησης
 Τέσσερις (4) 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.
 Τέλος εκτύπωσης αυτοτελούς εγγράφου, ύψους 16 ευρώ.
 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 ή σύντροφο πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. - Αρχική
χορήγηση
 Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης 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 ή
ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης ελληνικής δημόσιας αρχής σε περίπτωση τέλεσης
γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης στην Ελλάδα.
 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης σε περίπτωση σύναψης συμφώνου συμβίωσης
στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ν. 4356/15.
 Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής ή του εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης
διαμονής του πολίτη της Ένωσης
Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής λόγω
απουσίας των συζύγων ή συντρόφων ή διάστασης των συζύγων.








Ακριβές αντίγραφο του εγγράφου πιστοποίησης 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
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 ή των συντρόφων συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων τέκνων αυτών Αρχική χορήγηση
 Ακριβές αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής του πολίτη της Ένωσης
 Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης 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 ή
συμφώνου συμβίωσης ελληνικής δημόσιας αρχής σε περίπτωση τέλεσης γάμου ή σύναψης
συμφώνου συμβίωσης 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 ή των συντρόφων 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 ή των συντρόφων 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 των
συντρόφων 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 ή των συντρόφων.

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





Ακριβές αντίγραφο του εγγράφου πιστοποίησης 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 ή των συντρόφων - Αρχική χορήγηση







Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής του πολίτη της Ένωσης.
Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης 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 ή
συμφώνου συμβίωσης ελληνικής δημόσιας αρχής σε περίπτωση τέλεσης γάμου ή σύναψης
συμφώνου συμβίωσης στην Ελλάδα.
Ληξιαρχική πράξη γέννησης του πολίτη της Ένωσης ή του ετέρου των συζύγων ή των
συντρόφων 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 ή των συντρόφων 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 των συντρόφων 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 ή των
συντρόφων.
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Ανανέωση Δελτίου Διαμονής των απευθείας ανιόντων πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε, ή
του ετέρου των συζύγων ή των συντρόφων σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης
διαμονής λόγω απουσίας





Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πιστοποίησης 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 ή του/της συντρόφου ότι ο πολίτης άλλου κράτους
μέλους της Ε.Ε. αναχώρησε από τη χώρα και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων σε
εκπαιδευτικό ίδρυμα ή
Απόφαση διαζυγίου ή ληξιαρχική πράξη λύσης του συμφώνου συμβίωσης στην περίπτωση
που ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα
στην Ελλάδα ή
Απόφαση διαζυγίου ή ληξιαρχική πράξη λύσης του συμφώνου συμβίωσης και δικαστική
απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων στην περίπτωση που αυτή έχει ανατεθεί στο/στην
σύζυγο ή στον/στην σύντροφο 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 δικαστική απόφαση ή
Έγγραφη συμφωνία των συζύγων ή των συντρόφων ή δικαστική απόφαση από τα οποία να
προκύπτει η ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του ετέρου των συζύγων ή των
συντρόφων που είναι πολίτης 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 εγγράφου πιστοποίησης 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.

4. Άδεια Διαμονής, σε κάθε άλλο μέλος της οικογένειας του πολίτη της Ένωσης, εφόσον
συντηρείται από τον πολίτη της Ένωσης ή ζούσε υπό τη στέγη του στη χώρα προέλευσης ή εφόσον
σοβαροί λόγοι υγείας καθιστούν αναγκαία την φροντίδα του από τον πολίτη της Ένωσης ή
συντηρεί τον έχοντα δικαίωμα διαμονής πολίτη της Ένωσης-Αρχική χορήγηση
(Άρθρο 3 παρ. 2 του π.δ.106/2007, όπως ισχύει)









Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής ή του εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης
διαμονής του πολίτη της Ένωσης.
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο
να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός με τον πολίτη της Ένωσης
Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης του αιτούντος από τον πολίτη της Ένωσης στην
Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και υπεύθυνη δήλωση των συντηρούντων 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 συμβίωνε κάτω από τη στέγη του
στην χώρα προέλευσης ή υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας, που καθιστούν απολύτως
αναγκαία την προσωπική του φροντίδα από τον πολίτη της Ένωσης ή
Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης του έχοντα δικαίωμα διαμονής πολίτη της
Ένωσης στην Ελλάδα και υπεύθυνη δήλωση του πολίτη της Ένωσης ότι εξακολουθεί να
συντηρείται από τον αιτούντα. 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 συντηρεί τον πολίτη της Ένωσης ή ότι ο πολίτης της Ένωσης
συμβίωνε κάτω από τη στέγη του στην χώρα προέλευσης ή
Πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν οι
σοβαροί λόγοι υγείας που καθιστούν αναγκαία την προσωπική φροντίδα του αιτούντος από
τον πολίτη της Ένωσης.

Ανανέωση Άδειας Διαμονής, σε κάθε άλλο μέλος της οικογένειας του πολίτη της Ένωσης, εφόσον
συντηρείται από τον πολίτη της Ένωσης ή ζει υπό την στέγη του πολίτη της Ένωσης ή εφόσον
σοβαροί λόγοι υγείας καθιστούν αναγκαία την φροντίδα του από τον πολίτη της Ένωσης ή
συντηρεί τον έχοντα δικαίωμα διαμονής πολίτη της Ένωσης (άρθρο 3 παρ. 2 του π.δ.106/2007,
όπως ισχύει)




Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής ή του εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης
διαμονής του πολίτη της Ένωσης.
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης .
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου
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Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο
να προκύπτει η διατήρηση του συγγενικού δεσμού.
Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης από τον πολίτη της Ένωσης ή τον έτερο των
συζύγων ή των συντρόφων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και υπεύθυνη δήλωση των
συντηρούντων 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 των συντρόφων ή συμβίωνε κάτω από τη στέγη του στην
εν λόγω χώρα ή υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας, που καθιστούν απολύτως αναγκαία την
προσωπική τους φροντίδα από τον πολίτη της Ένωσης ή
Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης του έχοντα δικαίωμα διαμονής πολίτη της
Ένωσης στην Ελλάδα και υπεύθυνη δήλωση του πολίτη της Ένωσης ότι εξακολουθεί να
συντηρείται από τον αιτούντα. 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 συντηρεί τον πολίτη της Ένωσης ή ότι ο πολίτης της Ένωσης
συμβίωνε κάτω από τη στέγη του στην χώρα προέλευσης ή
Πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν οι
σοβαροί λόγοι υγείας που καθιστούν αναγκαία την προσωπική φροντίδα του αιτούντος από
τον πολίτη της Ένωσης.

5. Άδεια διαμονής στον/στην σύντροφο, με τον οποίο ο πολίτης της Ένωσης έχει σταθερή σχέση,
προσηκόντως αποδεδειγμένη- Αρχική χορήγηση (Άρθρο 3 παρ. 2 του π.δ.106/2007, όπως ισχύει).












Έντυπο αίτησης
Τέσσερις (4) 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.
Τέλος εκτύπωσης αυτοτελούς εγγράφου, ύψους 16 ευρώ.
Επικυρωμένο αντίγραφο
διαβατηρίου σε ισχύ ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου
αναγνωρισμένου από τη χώρα μας.
Θεώρηση εισόδου Σένγκεν βραχείας διαμονής (τύπου C), όπου απαιτείται.
Βεβαίωση εγγραφής του πολίτη της Ένωσης ή εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής
του στη χώρα, καθώς και υπεύθυνη δήλωσή του αναφορικά με τη σταθερή σχέση την οποία
διατηρεί με τον αιτούντα .
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, το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των
κινδύνων και το ύψος των καλυπτόμενων παροχών, όπως ορίζονται στην απόφαση που
εκδίδεται κατ΄εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014.
Μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας ή λοιπά έγγραφα που αποδεικνύουν κοινή κατοικία
του πολίτη της Ένωσης με τον /την σύντροφο με τον οποίο διατηρεί σταθερή σχέση.
Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης κοινού τέκνου του αιτούντος και του πολίτη της
Ένωσης ή πράξης υιοθεσίας ή
Λοιπά έγγραφα που αποδεικνύουν μακροπρόθεσμες νομικές, κοινωνικές ή οικονομικές
δεσμεύσεις του αιτούντος και του πολίτη της Ένωσης.

Ανανέωση άδειας διαμονής στον/στην σύντροφο, με τον οποίο ο πολίτης της Ένωσης έχει σταθερή
σχέση, προσηκόντως αποδεδειγμένη (Άρθρο 3 παρ. 2 του π.δ.106/2007, όπως ισχύει).
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Έντυπο αίτησης
Τέσσερις (4) 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.
Τέλος εκτύπωσης αυτοτελούς εγγράφου, ύψους 16 ευρώ.
Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου σε ισχύ ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου
αναγνωρισμένου από τη χώρα μας.
Βεβαίωση εγγραφής του πολίτη της Ένωσης ή εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής
του στη χώρα, καθώς και υπεύθυνη δήλωσή του ότι εξακολουθεί να διατηρεί σταθερή σχέση
με τον αιτούντα.
Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού βάσει της κείμενης
νομοθεσίας ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης το οποίο θα καλύπτει
το σύνολο των κινδύνων και το ύψος των καλυπτόμενων παροχών, όπως ορίζονται στην
απόφαση που εκδίδεται κατ΄εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 136 του
ν. 4251/2014.
Μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας ή λοιπά έγγραφα που αποδεικνύουν κοινή κατοικία
του πολίτη της Ένωσης με τον /την σύντροφο με τον οποίο διατηρεί σταθερή σχέση.
Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης κοινού τέκνου του αιτούντος και του πολίτη της
Ένωσης ή πράξης υιοθεσίας ή
Λοιπά έγγραφα που αποδεικνύουν μακροπρόθεσμες νομικές, κοινωνικές ή οικονομικές
δεσμεύσεις του αιτούντος και του πολίτη της Ένωσης.

Δ. Προστίθεται άρθρο 6 ως εξής:
Άρθρο 6
ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
(ΆΡΘΡΟ 127 Α του ν.4251/14)
Καθορίζουμε πέραν των γενικών δικαιολογητικών, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, σύμφωνα μ την
υπ’αριθμ.Φ.3497.3/ΑΠ.24245/28.5.2014 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Α’ 1820), τα
απαιτούμενα ειδικά δικαιολογητικά για τη χορήγηση της ανωτέρω εθνικής θεώρησης εισόδου ως
εξής:





Διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο, η περίοδος ισχύος του οποίου πρέπει να καλύπτει
τουλάχιστον την αρχική διάρκεια της άδειας διαμονής
Αποδεικτικά στοιχεία ότι η οντότητα υποδοχής και η επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε
τρίτη χώρα ανήκουν στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων, κατά την έννοια του σημείου
ξζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4251/14.
Αντίγραφο καταστατικού της οντότητας υποδοχής.
Τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποδεικτικά στοιχεία ότι ο πολίτης τρίτης χώρας
διαθέτει τα επαγγελματικά προσόντα και την εμπειρία που απαιτούνται στην οντότητα
υποδοχής, στην οποία πρόκειται να μετατεθεί σε θέση διευθυντικού στελέχους ή
ειδικευμένου εργαζομένου, ή όσον αφορά τους ασκούμενους εργαζόμενους, ότι διαθέτει τους
απαιτούμενους πανεπιστημιακούς τίτλους.

Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής «ενδοεταιρικής μετάθεσης» -Άρθρο 127Α


Διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο, η περίοδος ισχύος του οποίου πρέπει να καλύπτει
τουλάχιστον την αρχική διάρκεια της άδειας διαμονής.
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Αποδεικτικά στοιχεία ότι η οντότητα υποδοχής και η επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε
τρίτη χώρα ανήκουν στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων, κατά την έννοια του σημείου
ξζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4251/14.
 Πρόσφατα πιστοποιητικά για την οντότητα υποδοχής και για την επιχείρηση που είναι
εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, από το οικείο Επιμελητήριο ή άλλη ημόσια Αρχή που θα
βεβαιώνει τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία των εταιρειών και των προσώπων που
δεσμεύουν τις εταιρείες με την υπογραφή τους.
 Αντίγραφο καταστατικού της οντότητας υποδοχής.
 Επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης εργασίας και επιστολή ανάθεσης αρμοδιοτήτων από τον
εργοδότη, από τις οποίες να προκύπτουν τα ακόλουθα:
α. η διάρκεια της μετάθεσης και ο τόπος εγκατάστασης της οντότητας ή των οντοτήτων
υποδοχής,
β. αποδείξεις ότι ο πολίτης τρίτης χώρας καταλαμβάνει θέση διοικητικού στελέχους,
ειδικευμένου εργαζομένου ή ασκούμενου εργαζομένου στην οντότητα ή στις οντότητες υποδοχής,
γ. το ύψος της αμοιβής, το οποίο δεν θα πρέπει να είναι κατώτερο από αυτό που παρέχεται σε
ημεδαπούς, οι οποίοι απασχολούνται σε ανάλογες θέσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
δ. οι λοιποί όροι και συνθήκες απασχόλησης που ισχύουν κατά τη διάρκεια της ενδοεταιρικής
μετάθεσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4, πλην του σημείου γ΄ του π.δ. 219/2000,
ε. αποδείξεις ότι ο πολίτης τρίτης χώρας, μετά την ολοκλήρωση της ενδοεταιρικής μετάθεσης,
θα μπορέσει να μετατεθεί σε οντότητα που ανήκει στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων και
είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα.
 Αποδείξεις απασχόλησης εντός της ιδίας επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων,
τουλάχιστον δώδεκα συνεχείς μήνες αμέσως πριν από την ημερομηνία της ενδοεταιρικής
μετάθεσης όσον αφορά τα διευθυντικά στελέχη και τους ειδικευμένους εργαζόμενους και
τουλάχιστον έξι συνεχείς μήνες όσον αφορά τους ασκούμενους εργαζόμενους.
 Τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποδεικτικά στοιχεία ότι ο πολίτης τρίτης χώρας
διαθέτει τα επαγγελματικά προσόντα και την εμπειρία που απαιτούνται στην οντότητα
υποδοχής, στην οποία πρόκειται να μετατεθεί σε θέση διευθυντικού στελέχους ή
ειδικευμένου εργαζομένου, ή όσον αφορά τους ασκούμενους εργαζόμενους, ότι διαθέτει
τους απαιτούμενους πανεπιστημιακούς τίτλους.
 Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν
τεθεί για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του νομοθετικά
κατοχυρωμένου επαγγέλματος στο οποίο αναφέρεται η αίτηση.
 Βεβαίωση ασφάλισης ασθενείας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους
ημεδαπούς με την επιφύλαξη των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών ή ότι έχει υποβάλει
αίτηση για ασφάλιση ασθενείας που καλύπτει όλους τους κινδύνους που συνήθως
καλύπτονται για τους ημεδαπούς για τις περιόδους κατά τις οποίες δεν του παρέχεται
ανάλογη ασφαλιστική κάλυψη και αντίστοιχα δικαιώματα σε παροχές, λόγω της σύμβασης
εργασίας του ή σε συνδυασμό με αυτήν.
Στην περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας, υποβάλλει αίτηση εισδοχής ως ασκούμενος
εργαζόμενος προσκομίζει επιπλέον:
 Συμφωνία επαγγελματικής εκπαίδευσης σχετικά με την προετοιμασία του για τη μελλοντική
θέση στην επιχείρηση ή στον όμιλο επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής
του προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, της διάρκειάς του, καθώς και των
προϋποθέσεων βάσει των οποίων ασκείται η εποπτεία του ασκούμενου εργαζομένου κατά
τη διάρκεια του προγράμματος.
Ανανέωση άδειας διαμονής «ενδοεταιρικής μετάθεσης» -Άρθρο 127Α
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Επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης εργασίας και επιστολή ανάθεσης αρμοδιοτήτων από τον
εργοδότη, από τις οποίες να προκύπτουν τα ακόλουθα:
α. η διάρκεια της μετάθεσης και ο τόπος εγκατάστασης της οντότητας ή των οντοτήτων
υποδοχής,
β. αποδείξεις ότι ο πολίτης τρίτης χώρας καταλαμβάνει θέση διοικητικού στελέχους,
ειδικευμένου εργαζομένου ή ασκούμενου εργαζομένου στην οντότητα ή στις οντότητες υποδοχής,
γ. το ύψος της αμοιβής, το οποίο δεν θα πρέπει να είναι κατώτερο από αυτό που παρέχεται σε
ημεδαπούς, οι οποίοι απασχολούνται σε ανάλογες θέσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
δ. οι λοιποί όροι και συνθήκες απασχόλησης που ισχύουν κατά τη διάρκεια της ενδοεταιρικής
μετάθεσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4, πλην του σημείου γ΄ του π.δ. 219/2000,
ε. αποδείξεις ότι ο πολίτης τρίτης χώρας, μετά την ολοκλήρωση της ενδοεταιρικής μετάθεσης,
θα μπορέσει να μετατεθεί σε οντότητα που ανήκει στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων και
είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα.
Καταργούμενες διατάξεις
Οι περιπτώσεις Γ1.1, Γ1.3 και Γ1.4 της παρ.3 της αριθμ.68019/2015 κυα καταργούνται.

Α. Όπου στην παρούσα αναφέρεται, στο πλαίσιο ανανέωσης άδειας διαμονής, η υποβολή
φωτοαντίγραφου όλων των σελίδων των ταξιδιωτικών εγγράφων που καλύπτουν το διάστημα ισχύος
της τελευταίας άδειας διαμονής πριν την ανανέωση και αυτό δεν υφίσταται, θα αναζητείται από την
αρμόδια υπηρεσία έγγραφο αρμόδιας αρχής που βεβαιώνει αφιξαναχωρήσεις στη χώρα.
B. Όπου στην παρούσα αναφέρεται, η υποβολή συμφώνου συμβίωσης, υποβάλλεται σύμφωνο που
έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4356/2015 (Α’181) ή σύμφωνα συμβίωσης που θα
υπαχθούν συνολικά στις διατάξεις του ως άνω νόμου (άρθρο 62, ν.4356/2015).
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ν. ΚΟΤΖΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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