
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

510 (20/07/2009) 

Υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων 
Submission of complementary details 

Η παρούσα συνυποβάλλεται µε την παρακάτω Αίτηση : 
This application is submitted together with the application mentioned below  

∆ήµος / Κοινότητα* [4] 
Municipality / Community*  

Αριθµός Πρωτοκόλλου / Ηµεροµηνία* [5] 
Reference number / Date* 

 

� Ανιθαγενής [500] Non-citizen � Αίτηση για πολιτογράφηση στην Ελλάδα [501] Application for naturalization 

� Αναγνωρισµένος πρόσφυγας [502] Recognised refugee � Επικουρική προστασία [503] Aid protection 

Ηµ/νία αίτησης για άσυλο [504] Date of application for asylum  |___|___|______| 

Ηµ/νία αίτησης για επικουρική προστασία [505] Date of application for aid protection  |___|___|______| 

Ηµ/νία απόρριψης αίτησης για άσυλο/επικουρικής προστασίας [506] Rejection date of asylum/aid protection application  |___|___|______| 

Ηµ/νία λήξης θεώρησης εισόδου (VISA) [507] Date of visa expiry  |___|___|______| 

Ηµ/νία πρώτης εισόδου στην Ελλάδα [508] First entry in Greece  |___|___|______| 

Οικογενειακή κατάσταση [509] Marital status � Άγαµος [510]  
Single 

� Έγγαµος [511]  
Married 

� ∆ιαζευγµένος [512]  
Divorced 

� Σε χηρεία [513]  
Widowhood 

Αρ. ανήλικων άγαµων τέκνων στην Ελλάδα [514] 
Number of juveniles residing in Greece  

 Αρ. ενήλικων τέκνων στην Ελλάδα [516] 
Number of adult children residing in Greece 

 

Αρ. ανήλικων άγαµων τέκνων εκτός Ελλάδας [515] 
Number of juveniles residing outside Greece  

 Αρ. ενήλικων τέκνων εκτός Ελλάδας [517] 
Number of adult children residing outside Greece 

 

Χώρα προηγούµενης διαµονής [518]  
Country of last residence 

∆ιαµονή από ηµ/νία [519] 
Residence from 

∆ιαµονή έως ηµ/νία [520] 
Residence until 

∆ιαµονή µε άδεια [521] 
Residence Permit 

 |___|___|______| |___|___|______| � 

� Πρόθεση µόνιµης διαµονής στην Ελλάδα [522] Intention for permanent stay in Greece 

� Πρόθεση περαιτέρω µετανάστευσης (εάν ναι διευκρινίστε προορισµό) [523] 
Intention for further immigration (if yes please specify destination) 

 

� Εργάζοµαι [524]  
I am employed 

� Είµαι άνεργος [525]  
I am unemployed 

� Παίρνω επίδοµα ανεργίας [526]  
I Receive Unemployment benefit  

Τύπος απασχόλησης [527] 
Employment type 

Τοµέας απασχόλησης [528] 
Employment Sector 

Ειδικότητα [529] 
Speciality 

   

� Σύνταξη [530] Pension Σύνταξη από [531] Pension from  

� Επίδοµα [532] Benefit Επίδοµα από [533] Benefit from  

Αρ. Συντηρούµενων προσώπων στην Ελλάδα [534] 
Number of supported persons in Greece 

 Ετήσιο καθαρό εισόδηµα από εργασία στην Ελλάδα [535] 
Yearly net income in Greece 

 

Επίπεδο εκπαίδευσης [536] Highest Level of education Φοιτητής [537]  Student Απόφοιτος [538]  Graduate 

� Αναλφάβητος [539] Illiterate   

Α’ βάθµια εκπαίδευση [540] Primary school  � � 

Β’ βάθµια εκπαίδευση [541] High school  � � 

Μεταδευτεροβάθµια Εκπαίδευση [542] Post secondary education � � 

Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση [543] University Degree � � 

Μεταπτυχιακές σπουδές [544] Post graduate studies � � 

Μητρική γλώσσα [545] 
Native language 

 

Γνώση ελληνικής γλώσσας 
Fluency in Greek 

Καθόλου [549] 
None 

Λίγο [550] 
A little 

Μέτρια [551] 
Moderate 

Καλά [552] 
Good 

Πολύ καλά [553] 
Very good 

Οµιλία ελληνικής γλώσσας [546] 
Spoken � � � � � 

Ανάγνωση ελληνικής γλώσσας [547] 
Reading skills 

� � � � � 

Γραφή της ελληνικής γλώσσας [548] 
Written 

� � � � � 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι 
τα στοιχεία της παρούσης αίτησης είναι αληθή και βεβαιώνω ότι είναι σε γνώση µου ότι τα στοιχεία αυτά θα τηρούνται σε βάση δεδοµένων που 
τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην αρµόδια Περιφέρεια και θα χρησιµοποιηθούν, αποκλειστικά και µόνο, για την έκδοση της άδειας 
διαµονής µου, καθώς και για την επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων._ 
On my responsibility and being aware of the sanctions provided for in the provisions of Law 1599/1986, article 22, paragraph 6, I declare that the above mentioned data is 
true and I certify that I understand this data will be kept in a database in the Ministry of Interior and in the competent Region and will be used exclusively for the issue of 
my residence permit as well as for the elaboration of statistical data.- 

 Υπογραφή ενδιαφεροµένου [420] 
Signature of the person concerned 

*Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία 
  Filled in by the Service  


