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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση  της  υπ’  αριθ.  933/16.01.2009   απόφασης  του  Υπουργού 
Εσωτερικών περί «Καθορισμού απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση 
και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 
όπως ισχύει»                                    

                                                    ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 11 παρ. 2 του άρθρου και του άρθρου 96 του ν.3386/2005 «Είσοδος, 
διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» 
(ΦΕΚ Α’ 212).
2.  Του  άρθρου  6  του  ν.  4146/18.04.2013  (ΦΕΚ  Α΄90)  «Διαμόρφωση  Φιλικού 

Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις  Στρατηγικές  και Ιδιωτικές  Επενδύσεις  και 
άλλες διατάξεις».

3.  Του άρθρου 90 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ.63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 
(Α’ 98). 
4.  Την υπ’ αριθμ. 933/16.01.2009 (ΦΕΚ Β 53) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της 
άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 όπως ισχύει». 

5. Την υπ’  αριθμ. Υ 39/4.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Χαράλαμπο Αθανασίου» (ΦΕΚ 
Β΄ 2091 ).
5. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπ’  αριθμ. 933/16.1.2009(ΦΕΚ Β΄53) απόφαση  ως εξής:
1. Στο Κεφάλαιο Β της ανωτέρω απόφασης προστίθεται υποκεφάλαιο Β)3, ως εξής: 

Β) 3  Ανάπτυξη «στρατηγικών επενδύσεων»
1. Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 
της στρατηγικής επένδυσης.
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• Βεβαίωση  ασφαλιστικού  φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

2.  Χορήγηση  άδειας  διαμονής  σε  πολίτες  τρίτων  χωρών,   που  έχουν  κριθεί 
απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία της  στρατηγικής επένδυσης

• Βεβαίωση   ασφαλιστικού   φορέα  για  την  κάλυψη  εξόδων  νοσηλείας  και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

 

3. Χορήγηση άδειας διαμονής στα κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 3386/2005 
μέλη  οικογένειας  του  νόμιμου  εκπροσώπου  και  των  στελεχών  που  έχουν  κριθεί 
απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της στρατηγικής επένδυσης.

• Βεβαίωση  ασφαλιστικού  φορέα  για  την  κάλυψη  εξόδων  νοσηλείας  και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

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

4. Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών  βοηθητικό προσωπικό. 
• Βεβαίωση  ασφαλιστικού  φορέα  για  την  κάλυψη  εξόδων  νοσηλείας  και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Έγγραφο  της  χώρας  προέλευσης  που  πιστοποιεί  την  ιδιότητα  του  πολίτη 

τρίτης χώρας, ως βοηθητικό προσωπικό ατόμου  με ειδικές ανάγκες. 

5. Ανανέωση άδειας διαμονής πολίτη τρίτης χώρας νόμιμου εκπρόσωπου του φορέα 
της στρατηγικής επένδυσης.

• Βεβαίωση  ασφαλιστικού  φορέα  για  την  κάλυψη  εξόδων  νοσηλείας  και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

• Βεβαίωση της  «Επενδύστε στην Ελλάδα»  για  την πορεία  υλοποίησης της 
επένδυσης και τη διατήρηση της ιδιότητας του νομίμου εκπροσώπου.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

6. Ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών,  που έχουν κριθεί  απαραίτητοι 
για την εύρυθμη λειτουργία της  στρατηγικής επένδυσης.

• Βεβαίωση  ασφαλιστικού  φορέα  για  την  κάλυψη  εξόδων  νοσηλείας  και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

• Βεβαίωση της  «Επενδύστε στην Ελλάδα»  για  την πορεία  υλοποίησης της 
επένδυσης και την αναγκαιότητα συνέχισης της διαμονής των συγκεκριμένων 
προσώπων στην Ελλάδα. 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων. 

7. Ανανέωση άδειας διαμονής στα κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 3386/2005 
μέλη  οικογένειας  του  νόμιμου  εκπροσώπου  και  των  στελεχών  που  έχουν  κριθεί 
απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της στρατηγικής επένδυσης.

•  Βεβαίωση  ασφαλιστικού  φορέα  για  την  κάλυψη  εξόδων  νοσηλείας  και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

• Υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή 
του κατάσταση.

• Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης τέκνου που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. 
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8. Ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών  τρίτων χωρών σε  βοηθητικό προσωπικό.
• Βεβαίωση  ασφαλιστικού  φορέα  για  την  κάλυψη  εξόδων  νοσηλείας  και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη τρίτης χώρας, ατόμου με ειδικές ανάγκες ότι 

εξακολουθεί να απασχολείται ως βοηθητικό προσωπικό.  

2. Στην ανωτέρω απόφαση προστίθεται  Κεφάλαιο ΙΒ ως εξής: 

Κεφάλαιο ΙΒ. Χορήγηση και ανανέωση  άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων 
χωρών ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα. 
1. Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, ιδιοκτήτες, κατά κυριότητα, 
νομή και κατοχή, εξ’ ολοκλήρου ή εξ’ αδιαιρέτου, ακινήτων στην Ελλάδα.

• Αντίγραφο  συμβολαίου  αγοράς  ακινήτου  ή  ακινήτων  αξίας  250.000  ευρώ 
τουλάχιστον.  

• Βεβαίωση  του  συμβολαιογράφου  ότι  το  συμβόλαιο  αγοράς  καλύπτει  τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4146/2013.  

• Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. 
• Βεβαίωση  ασφαλιστικού  φορέα  για  την  κάλυψη  εξόδων  νοσηλείας  και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

2.  Χορήγηση άδειας  διαμονής  σε  πολίτες  τρίτων χωρών,  που διαθέτουν,  ακίνητη 
περιουσία  στην  Ελλάδα  μέσω  νομικού  προσώπου,  του  οποίου  οι  μετοχές  ή  τα 
εταιρικά μερίδια, τους  ανήκουν εξ’ ολοκλήρου.

• Αντίγραφο συμβολαίου  αγοράς  ακινήτου  ή  ακινήτων αξίας  250.000  ευρώ 
τουλάχιστον.  

• Βεβαίωση  του  συμβολαιογράφου  ότι  το  συμβόλαιο  αγοράς  καλύπτει  τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4146/2013.  

• Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. 
• Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου όπου θα εμφαίνεται ότι 

ο πολίτης τρίτης χώρας είναι κάτοχος όλων των εταιρικών μεριδίων ή των 
μετοχών.  

• Βεβαίωση ότι  ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας  και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

3.  Χορήγηση  άδειας  διαμονής  σε  πολίτες  τρίτων  χωρών  που  έχουν  συνάψει 
τουλάχιστον  δεκαετούς  διάρκειας  μίσθωση  ξενοδοχειακών  καταλυμάτων  ή 
τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 
8 παρ. 2 του ν. 4002/2011.

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

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

• Βεβαίωση  ασφαλιστικού  φορέα  για  την  κάλυψη  εξόδων  νοσηλείας  και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
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4. Χορήγηση άδειας διαμονής στα κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 3386/2005 
μέλη οικογένειας του πολίτη τρίτης χώρας.

• Βεβαίωση  ασφαλιστικού  φορέα  για  την  κάλυψη  εξόδων  νοσηλείας  και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

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

5. Ανανέωση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, ιδιοκτήτες, κατά κυριότητα, 
νομή και κατοχή, εξ’ ολοκλήρου ή εξ’ αδιαιρέτου, ακινήτων στην Ελλάδα.

• Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. 
• Βεβαίωση  ασφαλιστικού  φορέα  για  την  κάλυψη  εξόδων  νοσηλείας  και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

6. Ανανέωση  άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, που διαθέτουν, ακίνητη 
περιουσία  στην  Ελλάδα  μέσω  νομικού  προσώπου,  του  οποίου  οι  μετοχές  ή  τα 
εταιρικά μερίδια, τους  ανήκουν εξ’ ολοκλήρου.

• Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
• Βεβαίωση  του  Γ.Ε.ΜΗ  ή  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  ότι  δεν  έχει 

τροποποιηθεί το καταστατικό του νομικού προσώπου. 
• Βεβαίωση  ασφαλιστικού  φορέα  για  την  κάλυψη  εξόδων  νοσηλείας  και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

7.  Ανανέωση  άδειας  διαμονής  σε  πολίτες  τρίτων  χωρών  που  έχουν  συνάψει 
τουλάχιστον  δεκαετούς  διάρκειας  μίσθωση  ξενοδοχειακών  καταλυμάτων  ή 
τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 
8 παρ. 2 του ν. 4002/2011.

• Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
• Βεβαίωση  ασφαλιστικού  φορέα  για  την  κάλυψη  εξόδων  νοσηλείας  και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 
8.  Ανανέωση άδειας διαμονής στα κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 3386/2005 
μέλη οικογένειας του πολίτη τρίτης χώρας. 

• Βεβαίωση  ασφαλιστικού  φορέα  για  την  κάλυψη  εξόδων  νοσηλείας  και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

• Υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή 
του κατάσταση.

• Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης τέκνου που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα.

Η απόφαση αυτή  να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

                                               Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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