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ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση της αριθμ.οικ.21879/2011 (ΦΕΚ 1914 Β’) απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών  «Καθορισμός δικαιολογητικών  για  τη χορήγηση και 
ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.  
3386/2005  όπως αντικαταστάθηκε  από τις  διατάξεις  της παραγράφου 1 του 
άρθρου 42 του ν. 3907/2011».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α)  Της  παραγράφου  2  του  άρθρου  11  του  ν.3386/2005  «Είσοδος,  διαμονή  και 
κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ Α’ 212).
β) Της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν.3386/2005 όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 3907/2011(ΦΕΚ Α΄7 )
γ) Του άρθρου 94 του ν.4139/2013, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 44 του 
ν.3386/2005 3907/2011(ΦΕΚ Α΄7 )
δ) Της αριθ. 933/16.01.2009 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός 
δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3386/2005 όπως ισχύει» (ΦΕΚ 53 Β΄) 
2. Την αριθ. Υ39/4.7.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Χαράλαμπο Αθανασίου (ΦΕΚ 2091 Β’)
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά, που οφείλει να υποβάλει ο υπήκοος τρίτης χώρας 
για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής του στην Ελληνική Επικράτεια, 
σύμφωνα με την περίπτωση ι)  της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν.3386/05, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του ν.4139/2013, ως κατωτέρω:

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Ανθρωπιστικοί  λόγοι,  περίπτωση  ι)  (πρόσωπα  που  παρακολουθούν 
θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής απεξάρτησης) 
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Αρχική χορήγηση
• Έντυπο αίτησης
• Τρεις  (3)πρόσφατες  έγχρωμες  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».

• Ακριβές  φωτοαντίγραφο  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικού  εγγράφου 
αναγνωρισμένου  από  την  χώρα  μας  με  εξαίρεση  τις  περιπτώσεις  που 
υπάγονται στις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 
3386/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου αντί του διαβατηρίου ή του 
ταξιδιωτικού  εγγράφου  θα  υποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση  του 
ενδιαφερόμενου στην οποία θα αναφέρονται οι ειδικοί λόγοι και συγκεκριμένη 
αιτιολογία για την υφιστάμενη αντικειμενική αδυναμία κατοχής του ή σχετικά 
έγγραφα  που  αποδεικνύουν  τον  ισχυρισμό  περί  μη  κατοχής  του  (π.χ. 
έγγραφο της προξενικής αρχής του κράτους προέλευσης του υπηκόου τρίτης 
χώρας  επίσημα  επικυρωμένο  και  μεταφρασμένο).  Σε  κάθε  περίπτωση  θα 
προσκομίζεται έγγραφο δημόσιας αρχής, ελληνικής ή της χώρας προέλευσης 
του  υπηκόου  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).

• Έγγραφη βεβαίωση του διευθυντή εγκεκριμένου -κατά νόμου- θεραπευτικού 
προγράμματος  ψυχικής  απεξάρτησης  από  την  οποία  να  προκύπτει  η 
συμμετοχή του υπήκοου τρίτης χώρας στο εν λόγω πρόγραμμα.

Ανανέωση
• Έντυπο αίτησης
• Τρεις  (3)πρόσφατες  έγχρωμες  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».

• Ακριβές  φωτοαντίγραφο  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικού  εγγράφου 
αναγνωρισμένου  από  την  χώρα  μας  με  εξαίρεση  τις  περιπτώσεις  που 
υπάγονται στις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 
3386/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου αντί του διαβατηρίου ή του 
ταξιδιωτικού  εγγράφου  θα  υποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση  του 
ενδιαφερόμενου στην οποία θα αναφέρονται οι ειδικοί λόγοι και συγκεκριμένη 
αιτιολογία για την υφιστάμενη αντικειμενική αδυναμία κατοχής του ή σχετικά 
έγγραφα  που  αποδεικνύουν  τον  ισχυρισμό  περί  μη  κατοχής  του  (π.χ. 
έγγραφο της προξενικής αρχής του κράτους προέλευσης του υπηκόου τρίτης 
χώρας  επίσημα  επικυρωμένο  και  μεταφρασμένο).  Σε  κάθε  περίπτωση  θα 
προσκομίζεται έγγραφο δημόσιας αρχής, ελληνικής ή της χώρας προέλευσης 
του  υπηκόου  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).

• Προηγούμενη άδεια διαμονής
• Έγγραφη βεβαίωση του διευθυντή εγκεκριμένου -κατά νόμου- θεραπευτικού 

προγράμματος  ψυχικής  απεξάρτησης,  με  την  οποία  θα  βεβαιώνεται  η 
συνέχιση  της  παρακολούθησης  του   από  την  οποία  να  προκύπτει  η 
συμμετοχή του υπήκοου τρίτης χώρας στο εν λόγω πρόγραμμα.
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• Βεβαίωση  ασφαλιστικού  φορέα  για  την  κάλυψη  εξόδων  νοσηλείας  και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η  παρούσα  ισχύει  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  στην  Εφημερίδα  της 
Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 Χ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση
1.Όλα τα Υπουργεία
Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
2. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
-Δ/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη
3. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
-Δ/νση Αλλοδαπών
4. Υπουργείο Οικονομικών
-Δ/νση Μητρώου
5. Υπουργείο Εξωτερικών
-Δ/νση Γ4 Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων & Schengen
6. Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας
-Δ/νση Απασχόλησης
-Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
7. Υπουργείο Υγείας
8. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Δ/νση Νομοθ. Συντονισμού Ειδ. Νομικών Υποθέσεων ΕΕ
& Διεθνών Οργανισμών
9. Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
10. Συνήγορο του Πολίτη
11. Σώμα Ε.Ε.Δ.Δ.
12. ΣΕΠΕ
13. ΟΑΕΔ
14. ΔΑΕΜ

Εσωτερική Διανομή
-Γραφείο κ. Υπουργού
-Γραφείο κ. Αν. Υπουργού
-Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής
-Γραφείο κ. Νομικού Συμβούλου
-Γραφείο  κας  Γενικής  Διευθύντριας  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  και  Κοινωνικής 
Ένταξης
-Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Ηλεκτρονικής Επεξ. Στοιχείων
-Δ/νση Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
-Δ/νση Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών
-Δ/νσή μας
Όλα τα τμήματα
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