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    Αριθμ. οικ. 68019/2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 30825/2014 κοινής απόφα−

σης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης και Εξωτερικών «Καθορισμός απαιτού−
μενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών 
θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανα−
νέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του
N. 4251/2014» 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 136, παρ. 1, καθώς και των άρθρων 

5, 19, παρ. 1, και 138, παρ. 15 του N. 4251/2014 (Α΄ 80) 
«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και 
λοιπές διατάξεις»,

β) των άρθρων 5, 6, 7, 8, 10, 14 του N. 4332/2015 (Α΄ 76),
γ) του Π.δ. 106/2007 (A΄ 135) όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 42 του N. 4071/2012 (A΄ 85) σχετικά με την 
«Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επι−
κράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
μελών των οικογενειών τους»,

δ) της υπ’ αριθ. 30825/2014 (Β΄ 1528) κοινής υπουργικής 
απόφασης,

ε) του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (A΄ 98) «Κωδικο−
ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ−
βερνητικά όργανα».

2. Το υπ’ αριθ. 73/2015 Π.δ. (Β΄ 116) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την υπ’ αριθ. Υ 10/2015 (Β΄ 2109) απόφαση της Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Ιωάννη Μουζάλα».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 30825/2014 (Β΄ 1528) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών, 
ως κατωτέρω:

1. Οι περιπτώσεις Α2.1. και Α2.7 του κεφαλαίου Α του 
άρθρου 1 αντικαθίστανται ως εξής:

Α2.1. Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας δι−
αμονής σε: μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, μετόχους, δια−
χειριστές, νόμιμους εκπροσώπους, γενικούς διευθυντές, 
διευθυντές εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα.

Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
• Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. ίδρυσης ή εγκατάστασης θυ−

γατρικής εταιρείας ή υποκαταστήματος αλλοδαπής 
εταιρείας που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στην 
Ελλάδα από το οποίο προκύπτει ο διορισμός ή η εκλο−
γή τους ή

• Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή
• Αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου οργάνου της 

εταιρείας για την ιδιότητά τους ως μελών Δ.Σ. ή δια−
χειριστών ή νόμιμων εκπροσώπων ή σύμβαση εργασίας 
για τους γενικούς διευθυντές ή διευθυντές ή

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

• Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. ίδρυσης ή εγκατάστασης ημε−
δαπής εταιρείας που ασκεί εμπορική δραστηριότητα 
στην Ελλάδα από το οποίο προκύπτει ο διορισμός ή 
η εκλογή τους ή σύμβαση εργασίας για τους γενικούς 
διευθυντές ή διευθυντές και

• Ακριβές αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού 
της εταιρείας θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία 
επιθεώρησης εργασίας απ ό την οποία θα προκύπτει 
ότι η εταιρεία απασχολεί ήδη τουλάχιστον 25 εργα−
ζομένους.

Ανανέωση άδειας διαμονής
• Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. εγκατάστασης της εταιρείας 

καθώς και κάθε μεταγενέστερο ΦΕΚ που αφορά σε 
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μετονομασία ή τροποποιήσεις στο νομικό καθεστώς 
της εταιρείας.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώ−
σεων.

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

• Σε περιπτώσεις ημεδαπών εταιρειών, ακριβές αντί−
γραφο της κατάστασης προσωπικού της εταιρείας 
θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία επιθεώρησης 
εργασίας από την οποία θα προκύπτει ότι η εταιρεία 
εξακολουθεί να απασχολεί τουλάχιστον 25 εργαζομέ−
νους.

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

Θεώρηση εισόδου
• Θεωρημένο αντίγραφο της έγγραφης συμφωνίας 

συνεργασίας, αν πρόκειται για εγγραφή ή μεταγραφή 
αθλητή σε ερασιτεχνικό σωματείο

• Βεβαίωση της ελληνικής αθλητικής ομοσπονδίας 
του οικείου αθλήματος, με την οποία πιστοποιείται ότι 
ο αθλητής έχει δικαίωμα να ενταχθεί στη δύναμη αθλη−
τικού σωματείου

Άδεια διαμονής
• Θεωρημένο αντίγραφο της έγγραφης συμφωνίας 

συνεργασίας, αν πρόκειται για εγγραφή ή μεταγραφή 
αθλητή σε ερασιτεχνικό σωματείο ή

• Σύμβαση/συμβόλαιο εργασίας αν πρόκειται για με−
ταγραφή επαγγελματία ή αμειβόμενου αθλητή ή για 
πρόσληψη προπονητή η σύμβαση εργασίας του με 
συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. στην 
ελληνική γλώσσα.

• Βεβαίωση της ελληνικής αθλητικής ομοσπονδίας 
του οικείου αθλήματος, με την οποία πιστοποιείται ότι ο 
αθλητής έχει δικαίωμα να ενταχθεί στη δύναμη αθλητι−
κού 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.

Ανανέωση άδειας διαμονής
• Θεωρημένο αντίγραφο της έγγραφης συμφωνίας 

συνεργασίας, αν πρόκειται για εγγραφή ή μεταγραφή 
αθλητή σε ερασιτεχνικό σωματείο ή

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

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώ−
σεων.

2. Η περίπτωση Β1. του κεφαλαίου Β του άρθρου 1 
αντικαθίσταται ως εξής:

Β1. Εποχική εργασία
Η θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία χορηγείται 

σε πολίτη τρίτης χώρας που διατηρεί τον κύριο τόπο 
κατοικίας του σε τρίτη χώρα και επιθυμεί να διαμείνει 
νόμιμα και προσωρινά για λόγους απασχόλησης στην 
ελληνική επικράτεια σε τομέα δραστηριότητας που 
εξαρτάται από την αλλαγή των εποχών, βάσει μιας ή 
περισσότερων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, 
που συνάπτονται απευθείας μεταξύ του πολίτη τρίτης 
χώρας και του εργοδότη που είναι εγκατεστημένος 

στην Ελλάδα. Η συνολική διάρκεια παραμονής στην Ελ−
λάδα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες ανά πε−
ρίοδο δώδεκα μηνών και παρέχει δικαίωμα πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της 
συγκεκριμένης εργασίας σε συγκεκριμένο εργοδότη, 
ύστερα από πρόσκληση του οποίου αυτή χορηγήθηκε.

Στους ανωτέρω πολίτες τρίτων χωρών, μπορεί να 
χορηγηθεί:

Α) Εθνική θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία μέ−
γιστης διάρκειας ισχύος και διαμονής έξι (6) μηνών ή

Β) Εθνική θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία μέ−
γιστης διάρκειας ισχύος ενός (1) έτους με δικαίωμα 
εποχικής εργασίας συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών 
κατά τη διάρκεια ισχύος της θεώρησης, το οποίο συναρ−
τάται από τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση εργασίας 
περιόδους απασχόλησης ή

Γ) Ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου βραχείας διάρκειας 
(Σένγκεν) πολλαπλών εισόδων μέγιστης ισχύος έξι (6) 
μηνών με διάρκεια παραμονής ενενήντα (90) ημέρες για 
εποχική εργασία.

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

• η σχετική πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης με την οποία εγκρίνεται η απασχόληση, 
σε τομέα δραστηριότητας εποχικού χαρακτήρα για χρο−
νικό διάστημα μέχρι έξι συνολικά μήνες ανά περίοδο 
δώδεκα μηνών και

• επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, με 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από 
δημόσια υπηρεσία, από την οποία θα προκύπτει η απα−
σχόληση του υπηκόου τρίτης χώρας σε συγκεκριμένο 
εργοδότη, το είδος της απασχόλησης και η ημερομηνία 
έναρξης αυτής, η διάρκεια της απασχόλησης, ο αριθμός 
των ωρών εργασίας, ο οποίος θα είναι συγκεκριμένος 
ανά ημέρα, εντός της εβδομάδας ή του μήνα, η αμοιβή 
του εργαζόμενου, η οποία δεν μπορεί να είναι σε καμία 
περίπτωση μικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου 
εργαζόμενου, το ύψος του ενδεχόμενου επιδόματος 
αδείας, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση και κάθε 
άλλο όρο εργασίας κατά περίπτωση.

3. Το κεφάλαιο Γ του άρθρου 1 αναδιατυπώνεται ως 
εξής:

Γ) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΕΞΑΙΡΕ−
ΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ − άρθρα 19, 19 Α και 20

Γ1.) Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους – Παρέ−
χεται πρόσβαση στη μισθωτή απασχόληση και στην 
παροχή υπηρεσιών ή έργου – άρθρο 19

Γ1.1) Χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς 
λόγους από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης

• Αντίγραφο διαβατηρίου, έστω και αν αυτό έχει λήξει
• Θεώρηση (visa) ή άδεια (σφραγίδα) εισόδου στη 

χώρα, η οποία έχει χορηγηθεί τουλάχιστον τρία έτη 
πριν την υποβολή της αίτησης ή έγγραφα από τα οποία 
αποδεικνύεται επταετής συνεχής διαμονή στη χώρα, 
πριν την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος.

• Παράβολο ύψους 300 ευρώ
• Έγγραφα που πιστοποιούν την ανάπτυξη δεσμών 

με τη χώρα, όπως:
α) βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής 

γλώσσας,
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β) τίτλοι φοίτησης σε ελληνικό σχολείο πρωτοβάθμιας 
ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

γ) προηγούμενες άδειες διαμονής, ανεξαρτήτως της 
αρχής έκδοσης αυτών,

δ) αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων 
ετών,

ε) αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύ−
ριας ασφάλισης,

στ) αποδεικτικά ύπαρξης συγγενικού δεσμού με έλ−
ληνα πολίτη ή ομογενή,

ζ) αποδεικτικά φοίτησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
της χώρας,

η) αποδείξεις τραπεζικών συναλλαγών,
θ) συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία συντάχθηκαν 

παρουσία του αιτούντος.
Ως έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, βάσει των οποίων 

υπολογίζεται η επταετής διαμονή στη χώρα, ορίζονται 
ιδίως τα εξής:

• Αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης σε δημόσια εκπαι−
δευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα των ιδίων ή των τέκνων 
τους,

• αιτήματα για χορήγηση τίτλου προσωρινής ή ορι−
στικής διαμονής ή καθεστώτος διεθνούς προστασίας,

• αντίγραφα απορριπτικών αποφάσεων επί αιτημάτων 
χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής,

• προηγούμενοι τίτλοι προσωρινής διαμονής ανεξαρ−
τήτως της αρχής έκδοσής τους,

• αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων 
ετών,

• αντίγραφο απόδοσης ΑΦΜ,
• αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύ−

ριας ασφάλισης,
• βιβλιάρια υγείας,
• λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, και κινητής τηλε−

φωνίας στο όνομα του αιτούντος,
• λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων,
• αποδείξεις μεταφοράς εμβασμάτων στις χώρες 

προέλευσης, μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών 
διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, συναλλάγ−
ματος και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με 
το N. 3862/2010, η εποπτεία των οποίων ασκείται από 
την Τράπεζα της Ελλάδας,

• βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής 
γλώσσας,

• δικαστικές αποφάσεις,
• αποφάσεις διοικητικής απέλασης ή επιστροφής οι 

οποίες δεν έχουν εκτελεσθεί,
• αντίγραφα παλαιότερων διαβατηρίων (όλες οι σε−

λίδες),
• δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων,
• αποδείξεις νοσηλείας σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύ−

ματα,
• συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάχθηκαν πα−

ρουσία του αιτούντος,
• απόσπασμα βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων τη−

ρούμενο από Αστυνομικό τμήμα
• υπηρεσιακά σημειώματα με τα οποία διατάσσεται 

αναχώρηση από τη χώρα Γ1.2 Θεώρηση εισόδου και 
χορήγηση άδειας διαμονής για δημόσιο συμφέρον.

Θεώρηση εισόδου και χορήγηση άδειας διαμονής για 
λόγους δημοσίου συμφέροντος

• ΦΕΚ κύρωσης διακρατικής συμφωνίας ή

• Εισήγηση αρμόδιας δημόσιας αρχής, N.Π.Δ.Δ., N.Π.Ι.Δ. 
του δημοσίου τομέα. ή οργανισμού ότι η διαμονή του εν−
διαφερόμενου στη χώρα είναι επιβεβλημένη λόγω συν−
δρομής δημοσίου συμφέροντος που αφορά σε τομείς 
εξωτερικής πολιτικής, άμυνας, εσωτερικής ασφάλειας, 
επενδύσεων, οικονομίας και ανάπτυξης, εκπαίδευσης 
και πολιτισμού.

Ανανέωση άδειας διαμονής
• Πρόσφατη βεβαίωση του κατά περίπτωση αρμόδιου 

φορέα ότι εξακολουθούν να συντρέχουν λόγοι δημοσίου 
συμφέροντος στο πρόσωπο του πολίτη τρίτης χώρας.

Γ1.3 Χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λό−
γους από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης

• Αντίγραφο διαβατηρίου, έστω και αν αυτό έχει λήξει.
• Οριστικός τίτλος διαμονής, ανεξαρτήτως της αρχής 

έκδοσής του, ο οποίος έχει λήξει κατά την τελευταία 
δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης.

• Παράβολο ύψους 300 ευρώ.
• Έγγραφα που πιστοποιούν την διατήρηση δεσμών 

με τη χώρα, μετά τη λήξη της άδειας διαμονής και μέχρι 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όπως:

α) βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής 
γλώσσας,

β) τίτλοι φοίτησης σε ελληνικό σχολείο πρωτοβάθμιας 
ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

γ) προηγούμενες άδειες διαμονής, ανεξαρτήτως της 
αρχής έκδοσης αυτών,

δ) αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων 
ετών,

ε) αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύ−
ριας ασφάλισης,

στ) αποδεικτικά ύπαρξης συγγενικού δεσμού με Έλ−
ληνα πολίτη ή ομογενή,

ζ) αποδεικτικά φοίτησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
της χώρας,

η) αποδείξεις τραπεζικών συναλλαγών,
θ) συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία συντάχθηκαν 

παρουσία του αιτούντος.
• Ατομικό ή οικογενειακό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή
• Έγγραφο ασφαλιστικής ικανότητας ή
• Αποδεικτικό εξαγοράς των απαιτούμενων ημερών 

ασφάλισης για την εκπλήρωση της ασφαλιστικής ικα−
νότητας από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα ασφάλισης.

Γ1.4 Χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λό−
γους από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης

• Αντίγραφο διαβατηρίου, έστω και αν αυτό έχει λήξει.
• Οριστικούς τίτλους διαμονής, συνολικής διάρκειας 

πέντε ετών, ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής τους, οι 
οποίοι έχουν λήξει, κατά την τελευταία δεκαετία πριν 
την υποβολή της αίτησης.

• Παράβολο ύψους 300 ευρώ.
• Ατομικό ή οικογενειακό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή
• Έγγραφο ασφαλιστικής ικανότητας ή
• Αποδεικτικό εξαγοράς των απαιτούμενων ημερών 

ασφάλισης για την εκπλήρωση της ασφαλιστικής ικα−
νότητας από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα ασφάλισης

Γ2) Χορήγηση θεώρησης εισόδου και άδειας διαμονής 
για ανθρωπιστικούς λόγους – άρθρο 19 Α

Α. Άδειες διαμονής που χορηγούνται με απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
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Γ2.1) Θύματα εμπορίας ανθρώπων που δεν συνεργά−
ζονται με τις διωκτικές αρχές

Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
• Πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής από την 

οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του πολίτη τρίτης 
χώρας ως θύματος εμπορίας ανθρώπων.

Ανανέωση άδειας διαμονής
• Έγγραφο της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής με το 

οποίο θα βεβαιώνεται η συνέχιση της διερεύνησης της 
σχετικής ποινικής διαδικασίας ή

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι δυνατή η προσκόμιση 
του εγγράφου – Αναζητείται αυτεπάγγελτα.

Γ2.2) Θύματα και ουσιώδεις μάρτυρες εγκληματικών 
πράξεων

Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
• Πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών με την 

οποία διατάσσεται προκαταρκτική εξέταση ή ασκείται 
ποινική δίωξη για τέλεση εγκληματικής πράξης, προ−
βλεπόμενης από τις διατάξεις των άρθρων 81 Α, 187, 
187 Α, 309 και 310 ΠΚ, 1 και 2 του N. 927/1979, όπως έχει 
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του N. 4285/2014 και της 
παραγράφου 1 του άρθρου 16 του N. 3304/2005, κατά 
πολίτη τρίτης χώρας.

Ανανέωση άδειας διαμονής
• Βεβαίωση της αρμόδιας δικαστικής αρχής ότι δεν 

έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή ότι η υπό−
θεση δεν έχει τεθεί στο αρχείο ή

• Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό 
Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεών ή ιδιώτη ιατρό, με θεωρημένο το 
γνήσιο της υπογραφής του θεράποντος ιατρού, από το 
οποίο να προκύπτει ότι τα θύματα υποβάλλονται σε 
θεραπευτική αγωγή.

Γ2.3) Θύματα ενδοοικογενειακής βίας
Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
• Επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει 

υποβληθεί σε αρμόδια ελληνική αρχή για άσκηση εν−
δοοικογενειακής βίας όπως ορίζεται από τις διατάξεις 
των άρθρων 6, 7, 8 και 9 του N. 3500/2006 ή των άρθρων 
299 και 311 Π.Κ.

Ανανέωση άδειας διαμονής
• Έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας με την οποία θα βε−

βαιώνεται ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι όροι χο−
ρήγησης της άδειας διαμονής.

Γ2.4 Θύματα καταχρηστικών όρων εργασίας
Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
• Βεβαίωση της Επιθεώρησης Εργασίας ή δικαστική 

απόφαση για τον χαρακτηρισμό του ατυχήματος, από 
την οποία προκύπτουν και οι περιστάσεις υπό τις οποίες 
απασχολείτο ο πολίτης τρίτης χώρας. Ως καταχρηστι−
κοί όροι εργασίας ορίζονται οι κατάφωρα δυσανάλογοι 
προς τις συνθήκες εργασίας των νόμιμα απασχολούμε−
νων εργαζομένων, οι οποίοι έχουν σοβαρή επίπτωση, 
στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

• Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου στην οποία 
θα δηλώνει ότι προτίθεται να ασκήσει διοικητικά ή έν−
δικα μέσα για τη διεκδίκηση των έναντι αυτού υπο−
χρεώσεων.

• Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό 
Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεών ή ιδιώτη ιατρό, με θεωρημένο το 
γνήσιο της υπογραφής του θεράποντος ιατρού, από το 

οποίο να προκύπτει η σοβαρότητα του ατυχήματος και 
ο προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας.

Ανανέωση άδειας διαμονής
• Βεβαίωση αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

από την οποία θα συνάγεται ότι είναι αναγκαία η παρα−
μονή του στην Ελλάδα για την εκκαθάριση των έναντι 
αυτών εργοδοτικών υποχρεώσεων.

• Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό 
Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεών ή ιδιώτη ιατρό, με θεωρημένο το 
γνήσιο της υπογραφής του θεράποντος ιατρού, από 
το οποίο να προκύπτει ο προβλεπόμενος χρόνος απο−
θεραπείας.

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

• Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εξάμηνης τουλάχιστον 
διάρκειας, για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατρο−
φαρμακευτικής περίθαλψη.

Γ2.5. Πρόσωπα που παρακολουθούν εγκεκριμένο κατά 
νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής εξάρτησης

Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
• Έγγραφη βεβαίωση του διευθυντή εγκεκριμένου 

−κατά νόμο− θεραπευτικού προγράμματος ψυχικής 
εξάρτησης περί συμμετοχής του πολίτη τρίτης χώρας 
στις φάσεις της απεξάρτησης ή της επανένταξης του 
εν λόγω προγράμματος.

Ανανέωση άδειας διαμονής
• Έγγραφη βεβαίωση του διευθυντή εγκεκριμένου 

−κατά νόμου− θεραπευτικού προγράμματος ψυχικής 
εξάρτησης, με την οποία θα βεβαιώνεται η συνέχιση 
της παρακολούθησης του από την οποία να προκύπτει 
η συμμετοχή του πολίτη τρίτης χώρας στο εν λόγω 
πρόγραμμα.

Γ2.6 Πολίτες τρίτων χωρών των οποίων απορρίπτεται 
αίτηση για διεθνή προστασία με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 28 του Π.δ. 114/2010

Χορήγηση άδειας διαμονής
• Έγγραφο με το οποίο παραπέμπεται ο ενδιαφερό−

μενος στο Υπουργείο Εσωτερικών από τις αρμόδιες 
Αρχές Απόφασης του άρθρου 2 περ. ιθ του Π.δ. 113/2013 
κατόπιν πιθανολόγησής τους περί της συνδρομής στο 
πρόσωπο του αιτούντος αντικειμενικής αδυναμίας απο−
μάκρυνσης ή επιστροφής του στη χώρα καταγωγής 
ή συνήθους διαμονής του για λόγους ανωτέρας βίας, 
όπως σοβαροί λόγοι υγείας του ιδίου ή μέλους της 
οικογενείας του, διεθνής αποκλεισμός της χώρας του, 
ή συνδρομή στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου της ρή−
τρας μη επαναπροώθησης του άρθρου 3 της Σύμβασης 
για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και 
των θεμελιωδών ελευθεριών η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του N.δ/τος 53/1974 (Α΄ 256) ή του άρθρου 
3 της Σύμβασης της Ν. Υόρκης της 10ης Δεκεμβρίου 1984 
κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, η οποία κυ−
ρώθηκε με το N. 1782/1988 (Α΄ 116).

Ανανέωση άδειας διαμονής
• Αίτηση.
• Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε 

φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων 
είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά 
ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο 
αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.
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• Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή 
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα 
μας, με εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χωρών αντικει−
μενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του 
διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλ−
λουν 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 προέλευ−
σης 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, ασχέ−
τως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, πιστοποιητικό 
γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
ληξιαρχική πράξη γέννησης).

• Αντίγραφο άδειας διαμονής.
• Αποδεικτικά στοιχεία ισχύος των λόγων για τους 

οποίους είχε χορηγηθεί η άδεια διαμονής.
Γ2.7. Γονείς ανήλικων ημεδαπών − Χορήγηση άδειας 

διαμονής
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ημε−

δαπού τέκνου από το οποίο να προκύπτουν η ιθαγένειά 
του και τα πλήρη στοιχεία των γονέων του.

• Συμβολαιογραφικό έγγραφο αναγνώρισης του τέ−
κνου.

• Φωτ/φο ταυτότητας του Έλληνα/ Ελληνίδας γονέα 
του τέκνου.

Β. Άδειες διαμονής που χορηγούνται με απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Γ2.8 Πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα υγείας
Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
• Ισχυρή άδεια διαμονής.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό 

Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεών ή ιδιώτη ιατρό, με θεωρημένο το 
γνήσιο της υπογραφής του θεράποντος ιατρού, 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 αναπη−
ρίας, τουλάχιστον 50%, ή πράξη Ασφαλιστικού Φορέα 
για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας.

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

• Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ετήσιας τουλάχιστον δι−
άρκειας, για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατρο−
φαρμακευτικής περίθαλψης.

Ανανέωση άδειας διαμονής
• Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό 

Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεών ή ιδιώτη ιατρό, με θεωρημένο το 
γνήσιο της υπογραφής του θεράποντος ιατρού, από το 
οποίο να προκύπτει η σοβαρότητα της ασθένειας και ο 
προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας, ή

• Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για ανικανότητα 
προς εργασία.

Γ2. 9 Ενήλικοι, ανίκανοι να επιμεληθούν των υπο−
θέσεών τους εξαιτίας λόγων υγείας ή ανήλικοι που 
αποδεδειγμένα χρήζουν προστατευτικών μέτρων και 
φιλοξενούνται από ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα 
κοινωφελούς σκοπού

Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
• Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφε−

λούς σκοπού, από την οποία να προκύπτει η φιλοξενία 
και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμα−
κευτικής περίθαλψης.

• Καταστατικό λειτουργίας στο οποίο προβλέπεται ο 
σκοπός του ιδρύματος ή ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας 
του νομικού προσώπου Απόφαση διορισμού του νόμιμου 
εκπροσώπου του ιδρύματος.

• Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νο−
σηλευτικό Ίδρυμα ή νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοινωνι−
κών Ασφαλίσεών ή ιδιώτη ιατρό, με θεωρημένο το γνή−
σιο της υπογραφής του θεράποντος ιατρού ή απόφαση 
υγειονομικής επιτροπής, από το οποίο να προκύπτει η 
σοβαρότητα της ασθένειας / ατυχήματος.

• Δικαστική απόφαση διορισμού δικαστικού συμπα−
ραστάτη, όπου απαιτείται ή

• Έγγραφο εισαγγελικής αρχής με το οποίο παραγ−
γέλλεται η τοποθέτηση ανηλίκου στο ίδρυμα ή νομικό 
πρόσωπο κοινωφελούς σκοπού.

Ανανέωση άδειας διαμονής
• Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφε−

λούς σκοπού, από την οποία να προκύπτει η φιλοξενία 
και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμα−
κευτικής περίθαλψης Απόφαση διορισμού του νόμιμου 
εκπροσώπου του ιδρύματος ή οργάνου διοίκησης του 
νομικού προσώπου.

Γ2.10 Θεώρηση εισόδου και χορήγηση άδειας διαμονής 
σε ανήλικους η επιμέλεια των οποίων έχει ανατεθεί σε 
οικογένειες Ελλήνων ή πολιτών τρίτων χωρών ή ανήλι−
κοι για τα οποία είναι εκκρεμής διαδικασία υιοθεσίας

Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας δια−
μονής

• Απόφαση ελληνικής ή αλλοδαπής δικαστικής αρχής 
με αναγνωρισμένο το δεδικασμένο στην Ελλάδα, όπου 
αυτό απαιτείται, για την ανάθεση ή παραχώρηση της 
επιμέλειας ή

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση ενώπιον της 
αρμόδιας δικαστικής αρχής για την υιοθεσία ή

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση για αναγνώριση 
απόφασης αλλοδαπής αρχής για την υιοθεσία καθώς 
και έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας.

• 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 πολίτη 
τρίτης χώρας ή φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας 
σε περίπτωση που ο ασκών την επιμέλεια ή ο υιοθετών 
είναι Έλληνας πολίτης.

Ανανέωση άδειας διαμονής
• Βεβαίωση της αρμόδιας δικαστικής αρχής ότι η 

διαδικασία της υιοθεσίας εξακολουθεί να είναι εκκρεμής
• 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 πολίτη 
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τρίτης χώρας ή φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας σε 
περίπτωση που ο ασκών την επιμέλεια είναι Έλληνας 
πολίτης.

Γ2.11. Θύματα εργατικών και λοιπών ατυχημάτων
Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
• Ισχυρή άδεια διαμονής.
• Έγγραφο της Επιθεώρησης Εργασίας ή της αρμόδι−

ας Αστυνομικής Αρχής για τον χαρακτηρισμό του ατυ−
χήματος Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρα−
τικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή νοσοκομείο του Ιδρύματος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή ιδιώτη ιατρό, με θεωρημένο 
το γνήσιο της υπογραφής του θεράποντος ιατρού, από 
το οποίο να προκύπτει η σοβαρότητα του ατυχήματος 
και ο προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας, ή Από−
φαση Υγειονομικής Επιτροπής για ανικανότητα προς 
εργασία ή

• Απόφαση απόδοσης ποσοστού αναπηρίας, τουλά−
χιστον 50% ή απόφαση Ασφαλιστικού Φορέα για τη 
χορήγηση σύνταξης αναπηρίας.

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

Ανανέωση άδειας διαμονής
• Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό 

Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεών ή ιδιώτη ιατρό, με θεωρημένο το 
γνήσιο της υπογραφής του θεράποντος ιατρού, από 
το οποίο να προκύπτει ο προβλεπόμενος χρόνος απο−
θεραπείας ή

• Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για ανικανότητα 
προς εργασία ή Απόφαση απόδοσης ποσοστού ανα−
πηρίας, τουλάχιστον 50%, ή απόφαση Ασφαλιστικού 
Φορέα για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας.

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

Γ2. 12 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας 
διαμονής σε ανήλικους φιλοξενούμενους σε οικοτρο−
φεία

Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας δια−
μονής

• Έγγραφη συγκατάθεση των γονέων για την προ−
βλεπόμενη διαμονή.

• Αντίγραφο του καταστατικού λειτουργίας του οι−
κοτροφείου ή ΦΕΚ ίδρυσής του.

• Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφε−
λούς σκοπού, από την οποία να προκύπτει η φιλοξενία 
και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμα−
κευτικής περίθαλψης.

• Απόφαση ορισμού εκπροσώπου του ιδρύματος.
• Βεβαίωση εγγραφής.
Ανανέωση άδειας διαμονής
• Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφε−

λούς σκοπού, από την οποία να προκύπτει η φιλοξενία 
και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμα−
κευτικής περίθαλψης.

• Απόφαση ορισμού εκπροσώπου του ιδρύματος.
• Βεβαίωση σπουδών.
Γ3.2. Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση μόνιμης 

άδειας επενδυτή
Χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου σε περίπτωση 

που δεν έχει ξεκινήσει ή δεν έχει ολοκληρωθεί η δια−
δικασία της αγοράς.

• Έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική δυνατό−
τητα του πολίτη τρίτης χώρας όπως, βεβαίωση αναγνω−

ρισμένης τράπεζας Α τάξεως ή επίσημου χρηματοδοτι−
κού 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 πε−
νήντα χιλιάδων 250.000 ευρώ.

• Αντίγραφο σύμβασης ανάθεσης μεσιτείας σε δικη−
γόρο 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 ανέρ−
χεται σε ποσό ……… το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με 
δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού 
εμβάσματος στο λογαριασμό του δικαιούχου που τηρεί−
ται 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 μι−
κρότερο των διακοσίων πενήντα(250.000) χιλιάδων ευρώ 
αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερ−
βαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού, στην οποία θα 
πρέπει να αναγράφεται,

«Από τον έλεγχο του υπ’ αριθ. …… συμβολαίου αγο−
ράς ακινήτου προκύπτει ότι καταβλήθηκε το τίμημα 
της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς και το συμβόλαιο, 
δεν τελεί ΠΛΕΟΝ υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες 
και η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ως έχει σήμερα, 
ανέρχεται στο ποσόν …….»

• Αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμέ−
νων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, από 
το οποίο να αποδεικνύεται η εφάπαξ 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 υποθηκο−
φυλακείου στο οποίο έχει μεταγραφεί το σχετικό μι−
σθωτήριο συμβόλαιο ή

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

• Οικοδομική άδεια στο όνομα του ενδιαφερομένου 
και

• Τιμολόγια του/των εργολάβου/ων και τις αντίστοιχες 
εξοφλητικές αποδείξεις ή

• Σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουλάχιστον 
δεκαετούς διάρκειας στην οποία να αναφέρεται το τί−
μημα που αντιστοιχεί κατ’ έτος και

• Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθη−
κοφυλακείο και

• Βεβαίωση του ΕΟΤ ότι έχει λάβει γνώση της κατάρ−
τισης 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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4. Το κεφάλαιο Ε αντικαθίσταται ως εξής:
Ε) ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (άρθρα 49−56) – ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
• Πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών από 

την οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του υπηκόου 
τρίτης χώρας ως θύματος εμπορίας ανθρώπων.

Ανανέωση άδειας διαμονής
• Έγγραφο της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής ότι κρί−

νεται σκόπιμη η παράταση της διαμονής του πολίτη 
τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια ή

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι δυνατή η προσκόμιση 
του εγγράφου – Αναζητείται αυτεπάγγελτα.

5. Το κεφάλαιο ΣΤ αντικαθίσταται ως εξής:
ΣΤ) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩ−

ΣΗ – άρθρα 69 – 87
ΣΤ1.) Αίτηση του συντηρούντος για την έγκριση εισό−

δου μέλους της οικογένειας του στη χώρα λόγω οικο−
γενειακής συνένωσης

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
αλλοδαπών αρχών επίσημα επικυρωμένο και μεταφρα−
σμένο, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός. 
Σε περίπτωση μη κοινών τέκνων, δημόσιο έγγραφο των 
αλλοδαπών αρχών επίσημα επικυρωμένο και μεταφρα−
σμένο 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 Ελ−
λάδα (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη 
συμφωνία των γονέων.). Στην περίπτωση που ο συντη−
ρών 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 μετα−
φρασμένο με το οποίο αποδεικνύεται η ανάθεση της 
επιμέλειας αποκλειστικά στον συντηρούντα.

• Επικυρωμένο συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή θε−
ωρημένη σύμβαση μίσθωσης κατοικίας από Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία ή σε περίπτωση δωρεάν παρα−
χώρησης 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 κριτηρί−
ων 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 τυπο−
ποιημένο πληροφοριακό έντυπο κατάστασης του πολίτη 
τρίτης χώρας.

Θεώρηση εισόδου
• Απόφαση έγκρισης για οικογενειακή επανένωση 

του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ−
νης 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 οικογενει−
ακής κατάστασης και

• Αντίγραφο του τυποποιημένου πληροφοριακού 
έντυπο κατάστασης του αλλοδαπού, το οποίο φέρει 
την υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου της Αποκε−
ντρωμένης 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.

Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας – άρθρο 72
Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικο−

γενειακή τους κατάσταση.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

αλλοδαπών αρχών επίσημα επικυρωμένο και μεταφρα−
σμένο, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

Ανανέωση άδειας διαμονής
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικο−

γενειακή τους κατάσταση.
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώ−

σεων του συντηρούντος.
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώ−

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

Ανανέωση άδειας διαμονής
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικο−

γενειακή του κατάσταση.
Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε ανήλικα τέκνα 

πολιτών τρίτων χωρών που γεννιούνται ή διέμεναν στην 
Ελλάδα με τίτλο διαμονής που είχε εκδοθεί από άλλη 
ελληνική αρχή

• Ληξιαρχική πράξη γέννησης
• Τίτλο ή βεβαίωση νόμιμης διαμονής
ΣΤ2.) Μέλη οικογένειας Έλληνα
ΣΤ2.1 Αρχική χορήγηση Δελτίου Διαμονής σε σύζυγο 

Έλληνα – Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας –
άρθρο 82

• Αντίγραφο ενός εκ των ακόλουθων εγγράφων που 
πιστοποιούν νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα.

• Θεώρηση εισόδου (τύπου C) ή
• Άδεια διαμονής ή
• Βεβαίωση τύπου Α΄ ή
• Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής ή
• Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή
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• Δελτίο αναγνωρισμένου δικαιούχου διεθνούς προ−
στασίας ή

• Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, παραίτηση από 
την αίτηση διεθνούς προστασίας και αποδεικτικά στοι−
χεία ότι διαμένει ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα 
πριν τη σύναψη του γάμου.

• Άδεια διαμονής από άλλο κράτος – μέλος εφόσον 
αποδεικνύεται κατά την ημερομηνία υποβολής η μη πα−
ρέλευση τριμήνου από την ημερομηνία εισόδου.

• Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου από το 
οποίο να εμφαίνεται η δήλωση του γάμου στην αρμόδια 
Υπηρεσία (Ειδικό Ληξιαρχείο) ή Πιστοποιητικό οικογε−
νειακής κατάστασης.

• Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας του Έλληνα.

Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατο−
χύρωσης 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

• Αντίγραφο ατομικής φορολογικής δήλωσης από την 
οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι πριν την υποβολή της 
ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων 
το ένα στην Ελλάδα.

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

ΣΤ2.2 Αρχική χορήγηση Δελτίου Διαμονής σε κατιό−
ντες σε ευθεία γραμμή Έλληνα ή του ετέρου των συζύ−
γων 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 προ−

στασίας ή
• Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, παραίτηση από 

την αίτηση διεθνούς προστασίας και αποδεικτικά στοι−
χεία ότι διαμένει ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα 
πριν τη σύναψη του γάμου.

• Άδεια διαμονής από άλλο κράτος – μέλος εφόσον 
αποδεικνύεται κατά την ημερομηνία υποβολής η μη πα−
ρέλευση τριμήνου από την ημερομηνία εισόδου.

• Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας του Έλληνα.

• Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου.
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγ−

γραφο 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 δυνα−
τότητα διαμονής στην Ελλάδα εφόσον δεν πρόκειται 
για κοινούς κατιόντες (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικα−
στηρίου, έγγραφη συμφωνία των γονέων).

• 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 κατο−
χύρωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής

• Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυ−
τότητας του Έλληνα.

• Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι συγκατοικούν και 
ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσής 
τους στην Ελλάδα.

Αρχική χορήγηση Δελτίου Διαμονής σε ενήλικους 
συντηρούμενους κατιόντες σε ευθεία γραμμή Έλληνα 
ή του ετέρου των συζύγων άνω του 21ου έτους της ηλι−
κίας 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 προ−

στασίας ή
• Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, παραίτηση από 

την αίτηση διεθνούς προστασίας και αποδεικτικά στοι−
χεία ότι διαμένει ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα 
πριν τη σύναψη του γάμου.

• Άδεια διαμονής από άλλο κράτος – μέλος εφόσον 
αποδεικνύεται κατά την ημερομηνία υποβολής η μη πα−
ρέλευση τριμήνου από την ημερομηνία εισόδου.

• Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυ−
τότητας του Έλληνα.

• Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου.
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγ−

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

• Υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι τους συ−
ντηρεί.

• Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης από 
τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων στην Ελλάδα ή 
στην αλλοδαπή, ιδίως.

−  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 συμβίωνε κάτω 
από τη στέγη του στην εν λόγω χώρα ή ότι υφίστανται 
σοβαροί λόγοι υγείας, που καθιστούν απολύτως ανα−
γκαία την προσωπική τους φροντίδα από τον πολίτη 
της Ένωσης ή τον έτερο των συζύγων,

− τραπεζικά εμβάσματα,
− αποδείξεις ενοικίων που πληρώνονταν από τον Έλ−

ληνα ή τον πολίτη τρίτης χώρας,
− 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 κατο−
χύρωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής

• Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυ−
τότητας του Έλληνα

• Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι δεν έχει μετα−
βληθεί η οικογενειακή του κατάσταση

ΣΤ2. 3 Αρχική χορήγηση Δελτίου Διαμονής σε απευ−
θείας ανιόντες Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων − 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 προ−

στασίας ή
• Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, παραίτηση από 

την αίτηση διεθνούς προστασίας και αποδεικτικά στοι−
χεία ότι διαμένει ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα 
πριν τη σύναψη του γάμου.

• Άδεια διαμονής από άλλο κράτος – μέλος εφόσον 
αποδεικνύεται κατά την ημερομηνία υποβολής η μη πα−
ρέλευση τριμήνου από την ημερομηνία εισόδου.

• Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυ−
τότητας του Έλληνα.

• Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης του Έλληνα ή του ετέ−

ρου των συζύγων ή άλλο επίσημο έγγραφο από το 
οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

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

Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατο−
χύρωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής

• Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας του Έλληνα.

• Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι δεν έχει μετα−
βληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.

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

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ανή−
λικου Έλληνα.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το 
οποίο να προκύπτει η σχέση γονέα ή αδελφού Έλληνα

Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε γονείς και ανήλικα 
αδέλφια ανήλικων Ελλήνων.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ανή−
λικου Έλληνα.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το 
οποίο να προκύπτει η σχέση γονέα ή αδελφού Έλληνα.

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

• Αντίγραφο του δελτίου διαμονής.
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου 

ή βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου για τις αφιξαναχω−
ρήσεις του πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα.

• Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δεν έχει μετα−
βληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.

Δελτίο Μόνιμης Διαμονής σε γονέα ή αδελφό/η ανή−
λικου Έλληνα

• Αντίγραφο του Δελτίου Διαμονής.
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου.
Ανανέωση Δελτίου Μόνιμης Διαμονής σε γονέα ή 

αδελφό/η Έλληνα.
• Αντίγραφο του δελτίου μόνιμης διαμονής.
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου.
Ανανέωση Δελτίου Μόνιμης Διαμονής
• Αντίγραφο του Δελτίου Μόνιμης Διαμονής
ΣΤ2.6 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας 

διαμονής σε μέλη οικογένειας ομογενούς από χώρα της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης − άρθρο 81

• Επικυρωμένο, φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) του/της συζύγου.

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

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

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

Ανανέωση άδειας διαμονής
• Επικυρωμένο, φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου 

Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) του/της συζύγου.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικο−

γενειακή του κατάσταση σε σχέση με τα αναφερόμενα 
στο κατατεθέν κατά την αρχική χορήγηση της άδειας 
διαμονής πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΣΤ3. Αυτοτελής άδεια διαμονής σε πολίτη τρίτης χώ−
ρας μέλος οικογένειας ομογενούς από χώρα της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης – Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας άρθρα 76 και 81

Τέκνα
• Έγγραφο που αποδεικνύει την ενηλικίωση (Διαβα−

τήριο ή πιστοποιητικό γέννησης).
Σύζυγοι
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συντηρούντος για 

την περίπτωση θανάτου ή
• Απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου για την 

περίπτωση διαζυγίου ή
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του νέου συμβολαίου 

μίσθωσης κατοικίας ή Ε9 για ιδιόκτητη κατοικία, για 
την περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της έγγαμης 
συμβίωσης ή

• Επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει 
υποβάλλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση 
άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή

• Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύ−
πτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων ή

• Παρέλευση πενταετίας από την αρχική χορήγηση 
άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση.
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Αυτοτελής άδεια διαμονής σε αλλογενείς συζύγους 
ομογενών από Αλβανία και λοιπές χώρες

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ειδικού Δελτίου Ταυ−
τότητας Ομογενούς.

• Απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή επικυ−
ρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλλει 
σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης 
ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 
από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυ−
σχερών καταστάσεων.

ΣΤ.4 Αρχική χορήγηση προσωποπαγούς άδειας δια−
μονής – Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας −
άρθρο 84

• Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου διαμονής.
• Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώμα−

τος 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 N. 4251/2014, κοινή υπουργική απόφαση.

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

• Απόφαση διαζυγίου στην περίπτωση που ο γάμος 
διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα 
στην Ελλάδα ή

• Απόφαση διαζυγίου και δικαστική απόφαση για την 
επιμέλεια των τέκνων στην περίπτωση που αυτή έχει 
ανατεθεί στο/στην σύζυγο που είναι πολίτης τρίτης 
χώρας ή

• Επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει 
υποβάλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση 
άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή

• Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύ−
πτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων ή

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

• Ληξιαρχική πράξη θανάτου ή έγγραφο που πιστο−
ποιεί 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 σημειώμα−

τος 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 N. 4251/2014, κοινή υπουργική απόφαση.

6. Η περίπτωση Ζ2 του κεφαλαίου Ζ αντικαθίσταται 
ως εξής:

Ζ2. Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς − άρθρο 108
Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
• Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης στην Ελ−

λάδα ή
• Αποδεικτικά επιτυχούς ολοκλήρωσης έξι τουλάχι−

στον ετών, σε ελληνικά σχολεία Πρωτοβάθμιας ή/ και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας

Ανανέωση άδειας διαμονής
• Αντίγραφο άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς
7. Προστίθενται άρθρα 3, 4 και 5 ως εξής:

Άρθρο 3
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

1. Χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής λόγω 
προσωρινής διαταγής ή διαταγής αναστολής επί αιτή−
σεως ακυρώσεως απορριπτικής ή ανακλητικής απόφα−
σης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας

Αρχική χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής
• Αίτηση.
• Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε 

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

• Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή 
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα 
μας με εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χωρών αντικει−
μενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του 
διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλ−
λουν 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 προέλευ−
σης 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, ασχέ−
τως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, πιστοποιητικό 
γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
ληξιαρχική πράξη γέννησης).

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

• Ακριβές φωτοαντίγραφο της απορριπτικής ή ανα−
κλητικής απόφασης.

• Ακριβές φωτοαντίγραφο της απόφασης αναστολής 
ή της προσωρινής διαταγής αναστολής.

Ανανέωση της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής
• Αίτηση.
• Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε 

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

• Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή 
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα 
μας με εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χωρών αντικει−
μενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του 
διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλ−
λουν 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 προέλευ−
σης 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, ασχέ−
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τως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, πιστοποιητικό 
γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
ληξιαρχική πράξη γέννησης).

• Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του N. 4251/ 
2014.

• Βεβαίωση του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου 
περί ισχύος της αναστολής.

2. Χορήγηση και ανανέωση ειδικής βεβαίωσης νόμι−
μης διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που αποφυλα−
κίζονται με περιοριστικούς όρους ή τους επιβάλλεται 
κατά τη διάρκεια της προδικασίας περιοριστικός όρος, 
η τήρηση του οποίου απαιτεί τη διαμονή τους μέχρι την 
εκδίκαση της υπόθεσης.

Αρχική χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής
• Αίτηση.
• Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε 

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

• Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού 
εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, ακόμη 
και αν έχει λήξει, με εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χω−
ρών αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι 
αντί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα 
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέ−
ρονται οι ιδιαίτερες συνθήκες ή καταστάσεις για την 
υφιστάμενη προσωρινή ή μόνιμη αντικειμενική αδυναμία 
κατοχής του και σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύ−
ουν (λ.χ. έγγραφο της προξενικής αρχής του κράτους 
προέλευσης του πολίτη τρίτης χώρας επίσημα επικυρω−
μένο 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 αντλού−
νται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (δι−
αβατήριο, ασχέτως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, 
πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης).

• Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του N. 4251/ 
2014.

• Ακριβές φωτοαντίγραφο του βουλεύματος του συμ−
βουλίου πλημμελειοδικών ή της δικαστικής απόφασης 
δυνάμει των οποίων αποφυλακίζονται με υπό όρους 
απόλυση ή ακριβές φωτοαντίγραφο της απόφασης του 
αρμοδίου οργάνου που θέτει τους περιοριστικούς όρους 
κατά τη διάρκεια του σταδίου της προδικασίας.

Ανανέωση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής
• Αίτηση.
• Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε 

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

• Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού 
εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, ακόμη 
και αν έχει λήξει, με εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χω−
ρών αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι 
αντί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα 
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέ−
ρονται οι ιδιαίτερες συνθήκες ή καταστάσεις για την 

υφιστάμενη προσωρινή ή μόνιμη αντικειμενική αδυναμία 
κατοχής του και σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύ−
ουν (λ.χ. έγγραφο της προξενικής αρχής του κράτους 
προέλευσης του πολίτη τρίτης χώρας επίσημα επικυρω−
μένο 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 αντλού−
νται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (δι−
αβατήριο, ασχέτως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, 
πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης).

• Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του N. 4251/ 
2014.

• Στις περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών που απο−
λύονται με υπό όρο απόλυση, έγγραφο του οικείου Α.Τ. 
με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι οι όροι τηρούνται και 
δεν έχουν ανακληθεί.

• Σε περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών στους οποί−
ους επιβάλλεται περιοριστικός όρος κατά τη διάρκεια 
της προδικασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα 
είναι παρόντες οποτεδήποτε στην ανάκριση ή στο δι−
καστήριο, θα αναζητείται, έγγραφο του οικείου Α.Τ. ότι 
οι όροι τηρούνται και δεν έχουν αρθεί ή τροποποιηθεί

3. Χορήγηση και ανανέωση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης 
διαμονής σε μέλη οικογένειας πολιτών τρίτων χωρών 
κατόχων ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής.

Χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής
• Αίτηση.
• Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε 

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

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

• Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του N. 4251/ 
2014.

• Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση κατά 
το χρόνο έκδοσης της σχετικής απορριπτικής ή ανα−
κλητικής απόφασης του συντηρούντος ή

• Ειδική θεώρηση εισόδου για οικογενειακή επανένω−
ση και υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής 
κατά το χρόνο έκδοσης ή της σχετικής απορριπτικής ή 
ανακλητικής απόφασης του συντηρούντος,
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• Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου στην Ελλάδα.
Ανανέωση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής
• Αίτηση.
• Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε 

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

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

• Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του N. 4251/ 
2014.

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

Ανανέωση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής τέκνου 
που ενηλικιώνεται σε αυτοτελή άδεια διαμονής

• Αίτηση.
• Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε 

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

• Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή 
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα 
μας, με εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χωρών αντικει−
μενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του 
διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλ−
λουν 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 προέλευ−
σης 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, ασχέ−
τως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, πιστοποιητικό 
γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
ληξιαρχική πράξη γέννησης).

• Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του N. 4251/ 
2014.

4. Χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής σε 
πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται παράνομα στη 

χώρα και καταγγέλλουν αξιόποινες πράξεις που τελέ−
σθηκαν από εγκληματική οργάνωση του άρθρου 187 του 
Π.Κ. εφόσον με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδι−
κών και έγκριση του εισαγγελέα εφετών έχει ανασταλεί 
η απέλαση μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για 
τις πράξεις που καταγγέλθηκαν

• Αίτηση.
• Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε 

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

• Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή 
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα 
μας, με εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χωρών αντικει−
μενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του 
διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλ−
λουν 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 προέλευ−
σης 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, ασχέ−
τως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, πιστοποιητικό 
γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
ληξιαρχική πράξη γέννησης).

• Διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών και 
έγκριση του εισαγγελέα εφετών για την αναστολή της 
απέλασης λόγω καταγγελίας αξιόποινων πράξεων που 
τελέσθηκαν από εγκληματική οργάνωση του άρθρου 
187 του Π.Κ.

5. Χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής σε 
πολίτες τρίτων χωρών που των ανήλικων κατά την έν−
νοια του άρθρου 121 του Π.Κ., οι οποίοι έχουν υποβληθεί 
στα αναμορφωτικά μέτρα των περιπτώσεων (β), (γ) και 
(δ) του άρθρου 122 ή στα θεραπευτικά μέτρα του άρ−
θρου 123 του ίδιου Κώδικα.

• Αίτηση
• Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε 

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

• Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή 
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα 
μας, με εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χωρών αντικει−
μενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του 
διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλ−
λουν 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 προέλευ−
σης 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 
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ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (διαβατήριο, ασχέ−
τως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, πιστοποιητικό 
γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
ληξιαρχική πράξη γέννησης).

• Δικαστική απόφαση για την επιβολή είτε:
i) της ανάθεσης της υπεύθυνης επιμέλειας του αιτού−

ντος στους γονείς, τον επίτροπο ή τον κηδεμόνα του,
ii) της ανάθεσης της επιμέλειας του ανηλίκου σε προ−

στατευτική εταιρία ή σε ίδρυμα ανηλίκων ή σε ειδικό 
επιμελητή ανηλίκων ή

iii) της τοποθέτησής του σε κατάλληλο κρατικό, δη−
μοτικό, κοινοτικό ή και ιδιωτικό κατάστημα αγωγής είτε 
θεραπευτικού μέτρου δηλαδή της παραπομπής του σε 
θεραπευτικό ή άλλο κατάλληλο κατάστημα

Ανανέωση της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής
• Αίτηση.
• Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε 

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

• Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή 
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα 
μας, με εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χωρών αντικει−
μενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του 
διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλ−
λουν 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 προέλευ−
σης 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, ασχέ−
τως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, πιστοποιητικό 
γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
ληξιαρχική πράξη γέννησης).

• Βεβαίωση της αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη 
έκδοσης αμετάκλητης απόφασης για τις πράξεις που 
καταγγέλθηκαν ή περί μη άρσης των αναμορφωτικών 
ή θεραπευτικών μέτρων, αντίστοιχα.

Άρθρο 4
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Χορήγηση άδειας διαμονής για οικογενειακή επα−
νένωση – άρθρο 8 παρ. 46 του N. 4332/2015

• Αίτηση.
• Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε 

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

• Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή 
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα 
μας, με εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χωρών αντικει−
μενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του 
διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλ−
λουν 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 προέλευ−
σης 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, ασχέ−
τως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, πιστοποιητικό 
γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
ληξιαρχική πράξη γέννησης).

• Αντίγραφο άδειας διαμονής του συντηρούντος, δι−
άρκειας τουλάχιστον δύο ετών, σε ισχύ.

• Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου/ων στην Ελλάδα 
μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του N. 4332/2015.

• Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαμένει στη χώρα μετά 
την γέννηση του τέκνου/ων.

• Ασφαλιστική ικανότητα, όμοια με του συντηρούντος
• Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του N. 4251/ 
2014.

2. Ανανέωση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς 
λόγους που είχαν χορηγηθεί ή ανανεωθεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 28 του Π.δ. 114/2010, – άρθρο 
8 παρ. 47 του N. 4332/2015

• Αίτηση.
• Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε 

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

• Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή 
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα 
μας, με εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χωρών αντικει−
μενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του 
διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλ−
λουν 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 προέλευ−
σης 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, ασχέ−
τως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, πιστοποιητικό 
γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
ληξιαρχική πράξη γέννησης).

• Αντίγραφο άδειας διαμονής.
• Αποδεικτικά στοιχεία ισχύος των λόγων για τους 

οποίους είχε χορηγηθεί η άδεια διαμονής.
3. Ανανέωση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λό−

γους που είχαν χορηγηθεί ή ανανεωθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 28 του Π.δ. 114/2010 και η αίτηση 
ανανέωσής τους απορρίφθηκε από τα αρμόδια όργανα 
της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του Π.δ. 114/2010. – 
άρθρο 8 παρ. 48 του N. 4332/2015

• Αίτηση.
• Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε 

φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων 
είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά 
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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 εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χωρών αντικει−
μενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του 
διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλ−
λουν 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 προέλευ−
σης 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, ασχέ−
τως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, πιστοποιητικό 
γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
ληξιαρχική πράξη γέννησης).

• Αντίγραφο άδειας διαμονής
• Αποδεικτικά στοιχεία περί της συνδρομής στο πρό−

σωπο του αιτούντος αντικειμενικής αδυναμίας απο−
μάκρυνσης ή επιστροφής του στη χώρα καταγωγής 
ή συνήθους διαμονής του για λόγους ανωτέρας βίας, 
όπως σοβαροί λόγοι υγείας του ιδίου ή μέλους της 
οικογενείας του, διεθνής αποκλεισμός της χώρας του, 
ή συνδρομή στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου της ρή−
τρας μη επαναπροώθησης του άρθρου 3 της Σύμβασης 
για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και 
των θεμελιωδών ελευθεριών η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του N.δ/τος 53/1974 (Α΄ 256) ή του άρθρου 
3 της Σύμβασης της Ν. Υόρκης της 10ης Δεκεμβρίου 1984 
κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, η οποία κυ−
ρώθηκε με το N. 1782/1988 (Α΄ 116).

Άρθρο 5
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Εξαιρούνται από την υποβολή παραβόλου κατά την 
ανανέωση της άδειας διαμονής, οι επί μακρόν διαμέ−
νοντες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του 
N. 4251/2014

2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης βι−
βλιαρίου υγείας ή ασφαλιστικής ικανότητας οι πολίτες 
τρίτων χωρών που αιτούνται

• Χορήγηση ή ανανέωση Δελτίου Μόνιμης Διαμονής.
• Ανανέωση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
• Θύματα και ουσιώδεις μάρτυρες εγκληματικών πρά−

ξεων.
• Θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
• Θύματα καταχρηστικών όρων εργασίας.
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής 

της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02022722110150016*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΔΑ: 6ΔΙΖ465ΦΘΕ-7Τ8
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