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ΘΕΜΑ:  «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 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) 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.  31973/07-07-2011  κοινή  απόφαση  του  Πρωθυπουργού  και  του 
Υπουργού  Εσωτερικών  (ΦΕΚ  Β’  1602/08-07-2011)  για  την  ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό  Εσωτερικών  
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,  για  έναν  από  τους  λόγους   του  άρθρου  44  του   ν. 
3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με  τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 
42 του ν. 3907/2011,  ως κατωτέρω:
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Άρθρο 1

  ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 
Ανθρωπιστικοί λόγοι,  περίπτωση  1 α (θύματα εμπορίας ανθρώπων που δεν 

συνεργάζονται με τις διωκτικές αρχές ) 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). 

• Πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο 
χαρακτηρισμός  του  υπηκόου  τρίτης  χώρας  ως  θύματος  εμπορίας 
ανθρώπων.

     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 
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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
• Έγγραφο της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής με το οποίο θα βεβαιώνεται η 

συνέχιση της διερεύνησης της σχετικής ποινικής διαδικασίας
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για  την κάλυψη εξόδων νοσηλείας  και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

2.  Ανθρωπιστικοί  λόγοι,  περίπτωση  1β,  (θύματα  εγκληματικών  πράξεων) 
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). 

• Έγγραφο της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής ότι έχει  ασκηθεί ποινική 
δίωξη   για   τέλεση  εγκληματικής  πράξης,  προβλεπόμενης  από  τις 
διατάξεις των άρθρων 1και 2 του ν.927/1979 και της παραγράφου 1του 
άρθρου 16 του ν. 3304/2005, κατά υπηκόου τρίτης χώρας. 

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».
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• 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
• Βεβαίωση της αρμόδιας δικαστικής αρχής ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική 

απόφαση ή
• Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή 

νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοινωνικών 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

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

3. Ανθρωπιστικοί λόγοι, περίπτωση 1γ,(ενήλικες θύματα ενδοοικογενειακής 
βίας) 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, 

4

ΑΔΑ: 4ΑΧ5Ν-ΩΞΑ



πιστοποιητικό  γέννησης,  πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης, 
ληξιαρχική πράξη γέννησης).

• Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφελούς σκοπού,  από την 
οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και 
ιατροφαρμακευτικής 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 ή οργάνου 
διοίκησης του νομικού προσώπου

• Επικυρωμένο  αντίγραφο  της  καταγγελίας  που  έχει  υποβληθεί  σε 
αρμόδια ελληνική αρχή για  άσκηση ενδοοικογενειακής βίας ή έκθεση 
κοινωνικής υπηρεσίας σχετική με το ιστορικό της υπόθεσης  

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 
• Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφελούς σκοπού,  από την 

οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

• Απόφαση διορισμού του νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος ή οργάνου 
διοίκησης του νομικού προσώπου

• Έκθεση κοινωνικής  υπηρεσίας   με  την οποία  θα  βεβαιώνεται  ότι  δεν 
υφίσταται δυνατότητα επιστροφής σε ασφαλές περιβάλλον  
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Ανθρωπιστικοί λόγοι, περίπτωση 1γ, (ενήλικοι ανίκανοι να επιμεληθούν των 
υποθέσεών τους εξ’ αιτίας λόγων υγείας) 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).

• Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφελούς σκοπού,  από την 
οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και 
ιατροφαρμακευτικής 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 Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή 

νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεών ή ιδιώτη ιατρό, με 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του θεράποντος ιατρού ή απόφαση 
υγειονομικής επιτροπής,, από το οποίο να προκύπτει η σοβαρότητα της 
ασθένειας / ατυχήματος

• Δικαστική  απόφαση  διορισμού  δικαστικού  συμπαραστάτη,  όπου 
απαιτείται 

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 
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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
• Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφελούς σκοπού,  από την 

οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

• Απόφαση διορισμού του νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος ή οργάνου 
διοίκησης του νομικού προσώπου

 Ανθρωπιστικοί λόγοι, περίπτωση 1γ, (ανήλικοι που αποδεδειγμένα  χρήζουν 
προστατευτικών μέτρων) 
 
     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).
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• Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφελούς σκοπού,  από την 
οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

• Έγγραφο εισαγγελικής αρχής με το οποίο  παραγγέλλεται η τοποθέτηση 
του ανηλίκου στο ίδρυμα ή νομικό πρόσωπο κοινωφελούς σκοπού  

• Καταστατικό λειτουργίας  στο οποίο προβλέπεται ο σκοπός του ιδρύματος 
ή ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του νομικού προσώπου 

• Απόφαση διορισμού του νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος ή οργάνου 
διοίκησης του νομικού προσώπου

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 
• Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφελούς σκοπού,  από την 

οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

• Απόφαση διορισμού του νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος ή οργάνου 
διοίκησης του νομικού προσώπου
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4. Ανθρωπιστικοί λόγοι περίπτωση 1δ, (ανήλικοι η επιμέλεια των οποίων 
έχει ανατεθεί σε οικογένειες Ελλήνων ή υπηκόων τρίτων χωρών) Αρχική 
χορήγηση 
 
• Έντυπο αίτησης εις διπλούν 
• 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).

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

• 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 υπήκοο τρίτης χώρας ή φωτοαντίγραφο 
δελτίου  ταυτότητας  σε  περίπτωση  που  ο  ασκών  την  επιμέλεια  είναι 
Έλληνας υπήκοος .

      
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 
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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.
• 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 υπήκοο τρίτης χώρας ή φωτοαντίγραφο 
δελτίου  ταυτότητας  σε  περίπτωση  που  ο  ασκών  την  επιμέλεια  είναι 
Έλληνας υπήκοος .

      

Ανθρωπιστικοί λόγοι περίπτωση 1δ, (ανήλικοι για τα οποία είναι εκκρεμής 
διαδικασία υιοθεσίας )  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).

• 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.
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• Υπεύθυνη  δήλωση  οικογένειας  ότι  φιλοξενεί  και  καλύπτει  τα  έξοδα 
διαβίωσης  και  ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης  του  υπηκόου  τρίτης 
χώρας.

• Ακριβές  φωτοαντίγραφο  ισχυρής  άδειας  διαμονής,  όταν  πρόκειται  για 
υπήκοο τρίτης χώρας ή φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας σε περίπτωση 
που ο υιοθετών είναι Έλληνας υπήκοος .

      

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).

• 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,  όταν  πρόκειται  για 
υπήκοο τρίτης χώρας ή φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας σε περίπτωση 
που ο υιοθετών είναι Έλληνας υπήκοος .

      

5.  Ανθρωπιστικοί  λόγοι  περίπτωση  1ε,  (θύματα  εργατικών  και  λοιπών 
ατυχημάτων) Αρχική χορήγηση 
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• 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).

• Ισχυρή  άδεια διαμονής.
• Έγγραφο  της  Επιθεώρησης  Εργασίας  ή   της  αρμόδιας  Αστυνομικής 

Αρχής για τον χαρακτηρισμό του ατυχήματος
• Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή 

νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοινωνικών 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, ή

• Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για ανικανότητα προς εργασία ή 
• Απόφαση απόδοσης ποσοστού αναπηρίας, τουλάχιστον 50% ή
• Απόφαση Ασφαλιστικού Φορέα για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, 
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για  την κάλυψη εξόδων νοσηλείας  και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

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 
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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.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή 

νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεών ή ιδιώτη ιατρό, με 
θεωρημένο  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του  θεράποντος  ιατρού,  από  το 
οποίο να προκύπτει  ο προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας και 

• Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για ανικανότητα προς εργασία ή 
• Απόφαση απόδοσης ποσοστού αναπηρίας, τουλάχιστον 50%, ή
• Απόφαση Ασφαλιστικού Φορέα για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, 
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για  την κάλυψη εξόδων νοσηλείας  και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Ανθρωπιστικοί  λόγοι  περίπτωση  1ε,  (θύματα  εργατικών  ατυχημάτων  λόγω 
καταχρηστικών όρων εργασίας) 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).
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• Βεβαίωση  της  Επιθεώρησης  Εργασίας  ή  δικαστική  απόφαση  για  τον 
χαρακτηρισμό  του  ατυχήματος,  από  την  οποία  προκύπτουν  και  οι 
περιστάσεις υπό τις οποίες απασχολείτο ο υπήκοος τρίτης χώρας 

• Υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερόμενου  στην  οποία  θα  δηλώνει  ότι 
προτίθεται να ασκήσει διοικητικά ή  ένδικα μέσα για τη διεκδίκηση των 
έναντι αυτού υποχρεώσεων  

• Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή 
νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοινωνικών 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 

• 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).

• Βεβαίωση αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής από την οποία θα 
συνάγεται  ότι  είναι αναγκαία η παραμονή του  στην Ελλάδα για την 
εκκαθάριση των έναντι αυτών εργοδοτικών υποχρεώσεων 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή 
νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεών ή ιδιώτη ιατρό, με 
θεωρημένο  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του  θεράποντος  ιατρού,  από  το 
οποίο να προκύπτει ο προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας  

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

• Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο,  εξάμηνης  τουλάχιστον  διάρκειας,  για  την 
κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
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6. Ανθρωπιστικοί λόγοι περίπτωση 1στ, (Πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα 
υγείας) 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).

• Ισχυρή  άδεια διαμονής.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή 

νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοινωνικών 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  αναπηρίας,  τουλάχιστον  50%,  ή  πράξη 

Ασφαλιστικού Φορέα για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, 
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για  την κάλυψη εξόδων νοσηλείας  και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή
• Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο,  εξάμηνης  τουλάχιστον  διάρκειας,  για  την 

κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
 

Ανανέωση

• Έντυπο αίτησης  
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• 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.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή 

νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεών ή ιδιώτη ιατρό, με 
θεωρημένο  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του  θεράποντος  ιατρού,  από  το 
οποίο να προκύπτει  ότι  εξακολουθούν να υφίσταται η ασθένεια και ο 
προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας, ή

• Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για ανικανότητα προς εργασία ή 
• Απόφαση απόδοσης ποσοστού αναπηρίας, τουλάχιστον 50%, ή 
• Απόφαση Ασφαλιστικού Φορέα για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, 
• Βεβαίωση  οικείου  ασφαλιστικού  φορέα  για  την  κάλυψη  εξόδων 

νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή
• Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο,  εξάμηνης  τουλάχιστον  διάρκειας,  για  την 

κάλυψη εξόδων νοσηλείας 

7.  Ανθρωπιστικοί  λόγοι  περίπτωση  1ζ,  (Ανήλικοι  φιλοξενούμενοι  σε 
οικοτροφεία) 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  με  ισχυρή   θεώρηση  (τύπου  D) 
εισόδου στη χώρα 

.
• Έγγραφη συγκατάθεση των γονέων για την προβλεπόμενη διαμονή 
• Αντίγραφο  του  καταστατικού  λειτουργίας  του  οικοτροφείου  ή  ΦΕΚ 

ίδρυσής του
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• Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφελούς σκοπού,  από την 
οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

• Απόφαση ορισμού εκπροσώπου του ιδρύματος 
• Βεβαίωση εγγραφής 

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 με ισχύουσα άδεια διαμονής    
• Έγγραφη συγκατάθεση των γονέων για την προβλεπόμενη διαμονή 
• Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφελούς σκοπού,  από την 

οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

• Απόφαση ορισμού εκπροσώπου του ιδρύματος 
• Βεβαίωση σπουδών 

8.  Ανθρωπιστικοί  λόγοι  περίπτωση  1η,  (ενήλικοι  γεννηθέντες  στην  Ελλάδα) 
Αρχική χορήγηση

• Έντυπο αίτησης εις διπλούν 
• 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).
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• Ληξιαρχική πράξη γέννησης 
• Δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα
• Παράβολο  με  τη  μορφή  αποδεικτικού  διπλοτύπου  τύπου  Β΄  από  την 

αρμόδια  για  την  παραλαβή  της  αίτησης  υπηρεσία,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/05 ύψους 150 ευρώ

Ανθρωπιστικοί  λόγοι  περίπτωση  1η,  (ενήλικοι  που  φοίτησαν  σε  ελληνικά 
σχολεία) 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).

• Αποδεικτικά φοίτησης,  για  έξι  τουλάχιστον  έτη,  σε  ελληνικά  σχολεία 
Πρωτοβάθμιας ή/ και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα
• Παράβολο  με  τη  μορφή  αποδεικτικού  διπλοτύπου  τύπου  Β΄  από  την 

αρμόδια  για  την  παραλαβή  της  αίτησης  υπηρεσία,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/05, ύψους 150 ευρώ  

9. Ανθρωπιστικοί λόγοι  περίπτωση 1θ, (Σύζυγοι Ελλήνων) Αρχική χορήγηση

• Έντυπο αίτησης  
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• 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).

• Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου 
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
• Επικυρωμένο  αντίγραφο  του  δελτίου  αστυνομικής  ταυτότητας  του 

Έλληνα
• Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι ο γάμος είναι σε ισχύ 
• Παράβολο  με  τη  μορφή  αποδεικτικού  διπλοτύπου  τύπου  Β΄  από  την 

αρμόδια  για  την  παραλαβή  της  αίτησης  υπηρεσία,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/05, ύψους 150 ευρώ 

Ανθρωπιστικοί λόγοι  περίπτωση 1θ,( συντηρούμενα μέλη οικογένειας Έλληνα 
ή του ετέρου των συζύγων – ανήλικα τέκνα ) 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 
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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).

• Επικυρωμένο  αντίγραφο  του  δελτίου  αστυνομικής  ταυτότητας  του 
Έλληνα

• Ληξιαρχική  πράξη  γέννησης  ή  άλλο  επίσημο  έγγραφο  ημεδαπής  ή 
αλλοδαπής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός. 

• Επίσημο  έγγραφο  αλλοδαπής  αρχής,  από  το  οποίο  θα  προκύπτει  η 
δυνατότητα διαμονής στην Ελλάδα εφόσον δεν πρόκειται  για κοινά ή 
ενήλικα  τέκνα   (π.χ.  απόφαση  αλλοδαπού  δικαστηρίου,  έγγραφη 
συμφωνία των γονέων για τον επιμερισμό της επιμέλειας των τέκνων που 
έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο κ.λ.π.).

• Πράξη υιοθεσίας, όπου αυτή απαιτείται
• Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα 

έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των τέκνων στην Ελλάδα.
• Αντίγραφο άδειας διαμονής του/της συζύγου του Έλληνα  

Ανθρωπιστικοί λόγοι  περίπτωση 1θ,( συντηρούμενα μέλη οικογένειας Έλληνα 
ή του ετέρου των συζύγων – ενήλικα συντηρούμενα τέκνα ) 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).

• Επικυρωμένο  αντίγραφο  του  δελτίου  αστυνομικής  ταυτότητας  του 
Έλληνα

• Ληξιαρχική  πράξη  γέννησης  ή  άλλο  επίσημο  έγγραφο  ημεδαπής  ή 
αλλοδαπής αρχής  από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός. 
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• Βεβαίωση  οικείου  ασφαλιστικού  φορέα  για  την  κάλυψη  εξόδων 
νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή

• Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο,  εξάμηνης  τουλάχιστον  διάρκειας,  για  την 
κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

• Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα 
έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των τέκνων στην Ελλάδα.

• Αντίγραφο άδειας διαμονής του/της  συζύγου του Έλληνα 
• Παράβολο  με  τη  μορφή  αποδεικτικού  διπλοτύπου  τύπου  Β΄  από  την 

αρμόδια  για  την  παραλαβή  της  αίτησης  υπηρεσία,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/05, ύψους 150 ευρώ 

Ανθρωπιστικοί λόγοι  περίπτωση 1θ,( συντηρούμενα μέλη οικογένειας Έλληνα 
ή του ετέρου των συζύγων – ανιόντες ) 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).

• Επικυρωμένο  αντίγραφο  του  δελτίου  αστυνομικής  ταυτότητας  του 
Έλληνα

• Ληξιαρχική  πράξη  γέννησης  ή  άλλο  επίσημο  έγγραφο  ημεδαπής  ή 
αλλοδαπής αρχής  από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός. 

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

• Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο,  εξάμηνης  τουλάχιστον  διάρκειας,  για  την 
κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  

• Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα 
έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των ανιόντων στην  Ελλάδα.

• Αντίγραφο άδειας διαμονής του/της συζύγου του Έλληνα 
• Παράβολο  με  τη  μορφή  αποδεικτικού  διπλοτύπου  τύπου  Β΄  από  την 

αρμόδια  για  την  παραλαβή  της  αίτησης  υπηρεσία,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/05,  ύψους 150 ευρώ 
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Ανθρωπιστικοί  λόγοι  περίπτωση  1θ,(  γονείς  ανήλικων  ημεδαπών)  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). 

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ημεδαπού τέκνου.
• Παράβολο  με  τη  μορφή  αποδεικτικού  διπλοτύπου  τύπου  Β΄  από  την 

αρμόδια  για  την  παραλαβή  της  αίτησης  υπηρεσία,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/05,  ύψους 150 ευρώ 

10. Ανανέωση άδειας διαμονής από ανθρωπιστικούς για  έναν από τους λόγους 
του ν. 3386/2005 

• Τα κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  για  την αρχική χορήγηση  άδειας 
διαμονής με εξαίρεση την υποχρέωση λήψης ειδικής θεώρησης εισόδου.

Άρθρο 2

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

1.  Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε  υπηκόους τρίτων χωρών που 
έχουν αναπτύξει δεσμούς με τη χώρα
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• 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  σε  ισχύ,  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). 

• Θεώρηση (visa)  ή άδεια (σφραγίδα) εισόδου στη χώρα (έστω και ληγμένη) 
ή προηγούμενη άδεια διαμονής η ισχύς της οποίας έχει λήξει ή βεβαίωση 
της  υπηρεσίας  διαβατηριακού  ελέγχου  ή  της  αρμόδιας  προξενικής 
αρχής,  σε  περίπτωση  απώλειας  του  διαβατηρίου  στο  οποίο  είχε 
επικολληθεί η θεώρηση εισόδου ή είχε τεθεί άδεια (σφραγίδα)  εισόδου 
στη χώρα, ή  έγγραφα που πιστοποιούν δωδεκαετή συνεχή διαμονή στη 
χώρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας

• Παράβολο  με  τη  μορφή  αποδεικτικού  διπλοτύπου  τύπου  Β΄  από  την 
αρμόδια  για  την  παραλαβή  της  αίτησης  υπηρεσία,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/05, ύψους 300 ευρώ

• Έγγραφα που πιστοποιούν την ανάπτυξη δεσμών με τη χώρα, 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 κύριας ασφάλισης 
στ)  αποδεικτικά  ύπαρξης  συγγενικού  δεσμού  με  έλληνα  πολίτη  ή 

ομογενή
ζ) αποδεικτικά φοίτησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας 
η) αποδείξεις τραπεζικών συναλλαγών 
θ) συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία συντάχθηκαν παρουσία του 

αιτούντος
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2.  Ανανέωση άδειας διαμονής από εξαιρετικούς για  έναν από τους λόγους του 
ν. 3386/2005 

Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής 
με εξαίρεση την υποχρέωση λήψης ειδικής θεώρησης.

Άρθρο 3

Ως έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, βάσει των οποίων υπολογίζεται η δωδεκαετής 
διαμονή στη χώρα, ορίζονται τα εξής:

• Αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης σε δημόσια  εκπαιδευτικά ιδρύματα στην 
Ελλάδα

• αιτήματα  για  χορήγηση  τίτλου  προσωρινής  ή  οριστικής  διαμονής  ή 
καθεστώτος διεθνούς προστασίας 

• αντίγραφα  απορριπτικών  αποφάσεων  επί  αιτημάτων  χορήγησης  ή 
ανανέωσης τίτλου διαμονής

•  προηγούμενοι  τίτλοι  προσωρινής  διαμονής  ανεξαρτήτως  της  αρχής 
έκδοσής τους  

• αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών
• αντίγραφο απόδοσης ΑΦΜ
• αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης 
• βιβλιάρια υγείας  
• λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, και κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του 

αιτούντος 
• λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων
• αποδείξεις  μεταφοράς  εμβασμάτων  στις  χώρες  προέλευσης,  μέσω 

πιστωτικών  ιδρυμάτων,  εταιρειών  διαμεσολάβησης  στη  μεταφορά 
κεφαλαίων,  συναλλάγματος  και   παρόχων  υπηρεσιών   πληρωμών, 
σύμφωνα με το ν. 3862/2010,  η εποπτεία των οποίων ασκείται από την 
Τράπεζα της Ελλάδας

• βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας
• δικαστικές αποφάσεις 
• αποφάσεις διοικητικής απέλασης οι οποίες δεν έχουν εκτελεσθεί
• αντίγραφα παλαιότερων διαβατηρίων (όλες οι σελίδες) 
• δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων
• αποδείξεις νοσηλείας σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα 
• συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος 
• απόσπασμα  βιβλίου  αδικημάτων  και  συμβάντων  τηρoύμενο  από 

Αστυνομικό τμήμα 
• υπηρεσιακά  σημειώματα  με  τα  οποία  διατάσσεται  αναχώρηση  από  τη 

χώρα 
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 Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απαιτείται να 
είναι επίσημα μεταφρασμένα και επικυρωμένα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 
στην παράγραφο 4  του άρθρου 92 του ν. 3386/05.

Η  παρούσα  ισχύει  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  στην  Εφημερίδα  της 
Κυβερνήσεως. Από  την  έναρξη  ισχύος  της  καταργούνται  οι  διατάξεις  του 
κεφαλαίου  Δ1  της  υπ’  αριθ.  933/2009  απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

                                                                               Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                          Π. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Κοινοποίηση

1.Όλα τα Υπουργεία
   Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
2. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης 
   & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
   Δ/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη
    Βασ. Σοφίας 15   
 3. Υπουργείο Παιδείας 
        Δια Βίου Μάθησης και
        Θρησκευμάτων        

          4.  Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
               Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

      Κλάδος Ασφάλειας και Τάξης
      Δ/νση Αλλοδαπών      
 5. Υπουργείο  Οικονομικών 
      Δ/νση Μητρώου
  6. Υπουργείο Εξωτερικών
         α) Δ/νση Γ4 Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων
         & Schengen
  7. Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης
         α) Δ/νση Απασχόλησης 
         Τμήμα ΙΙΙ
          Πειραιώς 40
          β) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων    
            Σταδίου 29
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  8.  Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  9.  Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
         Δ/νση Νομοθ. Συντονισμού Ειδ. Νομικών Υποθέσεων ΕΕ
          & Διεθνών Οργανισμών      
          Μεσογείων 96, Αθήνα
10.    Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης 
         Αλ. Πάντου & Φραγκούδη 11
         Τ.Κ. 10163, Αθήνα
11.    Συνήγορο του Πολίτη
12.    Σώμα Ε.Ε.Δ.Δ.
13.    ΣΕΠΕ
14.    ΟΑΕΔ

         15.   ΔΑΕΜ  

Εσωτερική  Διανομή 

Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο κ. Υφυπουργού
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής
Γραφείο κ. Νομικού Συμβούλου
Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης 
Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Ηλεκτρονικής Επεξ. Στοιχείων
Δ/νση Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
Δ/νση Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών
Δ/νση μας
Όλα τα τμήματα
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